Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálnej, bytovej, obchodu a cestovného ruchu
zo dňa 31.08.2015

Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky
2015 - 2020 a výhľadom do roku 2023
3. Rôzne – diskusia
4. Záver

K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie p. Dušan Mičian. Privítal na zasadnutí
komisie Ing. Šujanského, spracovateľa návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta na roky 2015 - 2020 (ďalej len „Programu“) a všetkých prítomných členov komisie.
Ospravedlnil neúčasť p. Smrekovej.
K bodu č. 2:
Ing. Šujanský – informoval členov komisie o spracovanom návrhu „Programu“, jeho
jednotlivých cieľoch a aktivitách, ich rozdelení do stupňov podľa priority. Podrobnejšie sa
venoval cieľom a aktivitám z oblasti sociálnej, bytovej a cestovného ruchu, záber ktorých
spadá pod komisiu sociálnu, bytovú, obchodu a cestovného ruchu. V „Programe“ sú
obsiahnuté tie najzákladnejšie aktivity v sociálnej oblasti. Celý text „Programu“ je zverejnený
na webe. Schválenie nového „Programu“ vyplýva z aktualizácie zákona, kde je predpísaná aj
jeho štruktúra. „Program“ je povinný pre každú obec, v prípade, že by mesto nemalo
schválený „Program“, nemôže sa uchádzať o čerpanie z eurofondov.
Diskusia:
 p. Mičian, predseda komisie – predložil viacero pripomienok k jednotlivým globálnym
cieľom. Po vzájomnom prediskutovaní týchto pripomienok bolo zrejmé, že už sú
obsiahnuté v návrhu „Programu“.
 p. Behúň – navrhol zakomponovať do návrhu „Programu“ aj vybavenosť polikliniky
vhodnými prístrojmi.
Po vzájomnom prediskutovaní sa komisia dohodla, že jednotliví členovia komisie predložia
svoje pripomienky a pozmeňujúce návrhy predsedovi do 14.09.2015.
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K bodu č. 3:
Na mestskom zastupiteľstve bolo prijaté uznesenie, na základe ktorého sa zápisnica
z rokovania komisie zverejňuje na webe mesta. Pretože k ozrejmeniu jednotlivých žiadostí,
preberajúcich na komisii, je mnohokrát nutné uviesť aj informácie osobnejšieho charakteru,
nie je vhodné, aby sa tie informácie zverejňovali.
Komisia odporúča zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 169/2014 zo dňa 15.12.2014,
ktorým bolo schválené doplnenie návrhu Rokovacieho poriadku komisií MsZ Kysucké Nové
Mesto nasledovne:
a) Článok VI., bod 3 doplniť o písmeno g) - zabezpečuje zverejnenie zápisnice na
oficiálnej stránke mesta,
b) Článok XI. doplniť o bod 7 - zápisnica bude do jedného pracovného dňa po podpise
predsedu komisie zverejnená na oficiálnej webovej stránke mesta.
Komisia odporúča zverejňovať nie zápisnice z rokovania komisie, ale uznesenie.
Hlasovanie: za:
6
zdržal sa:
0
proti: 0
nehlasoval: 0

K bodu č. 4:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov rokovania predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a
zasadnutie komisie ukončil.

Zapísala: Labudíková

Dušan Mičian
predseda komisie
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UZNESENIE
zo zasadnutia komisie sociálnej, bytovej, obchodu a cestovného ruchu
zo dňa 31.08.2015

UZNESENIE č. 29
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 169/2015 zo dňa 15.12.2015 – zverejňovať
uznesenia zo zasadnutí komisie, nie zápisnicu.
Výsledok hlasovania: za:
6
zdržal sa:
0
proti: 0
nehlasoval:
0

Dušan Mičian
predseda komisie
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