Zápis
zo zasadnutia finančnej komisie, konanej dňa 12. 04. 2016 o 16.30 hodine

Prítomní členovia: Ing. Juraj Putirka, Ing. Ondrej Skotnický, JUDr. Anton Školek,
Július Kozák, Mgr. Ing. Igor Braniša, Mária Pániková, Ing. Milan Ovseník
Neprítomní členovia: od rokovania k bodu č. 4 Ing. Ondrej Skotnický
Program zasadania finančnej komisie:
1. Určenie návrhu kúpnej ceny za pozemky pod Synagógu v Bytči, parc. CKN č. 1107/1
a 1107/2 – plnenie uz. MZ v Bytči č. 258/2015, príprava podkladov na vypracovanie
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – spoločné rokovanie s komisiou správy majetku
a podnikateľských činností (na rokovanie komisií je pozvaný p. Ing. A. Letko).
2. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2015.
3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016 k 30. 04. 2016 - NÁVRH
4. Dobrovoľný hasičský zbor Hliník nad Váhom – žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov na vybudovanie prístavby garáže k objektu hasičskej zbrojnice.
5. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie na opravu
Kostola sv. Barbory v Bytči.
6. Žiadosti o odpredaj mestských pozemkov parc. CKN č. 62/1, 64, 65 a 67 v k. ú. Veľká
Bytča, Hlinkova ulica, opätovné prerokovanie využitia danej lokality.
7. Peter Putirka, Krag. Martýrov 806, Bytča – rozšírenie parkovacích miest na ulici Krag.
martýrov (za Jesienkou)
8. Michal Filek, poslanec MZ – predkladacia správa, návrhy
9. Ing. Ján Melocík, poslanec MZ – poslanecký návrh – úprava križovatky
10. Rôzne

ROKOVANIE:
1. Určenie návrhu kúpnej ceny za pozemky pod Synagógu v Bytči, parc. CKN č.
1107/1 a 1107/2 – plnenie uz. MZ v Bytči č. 258/2015, príprava podkladov na
vypracovanie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – spoločné rokovanie s komisiou
správy majetku a podnikateľských činností (rokovania sa zúčastnil p. Ing. A. Letko).
FK odporúča schváliť odkúpenie pozemkov pod kultúrnou pamiatkou „Synagóga“
v Bytči, parc. CKN č. 1107/1 (864 m2) a 1107/2 (41 m2), a to za kúpnu cenu dohodou
vo výške 25.920,- €. Kúpna cena bola prerokovaná s vlastníkom pozemkov p. Ing. A.
Letkom. K ostatným bodom uznesenia MZ č. 258/2015 sa členovia komisie – poslanci
vyjadria priamo na rokovaní MZ.

2. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2015.
FK odporúča schváliť Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta za r. 2015
v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, bez výhrad.
FK zároveň odporúča, aby bol hlavný kontrolór poverený vypracovaním analýzy
vývozu TKO s ohľadom na neustále sa zvyšujúcu tonáž vyvezeného odpadu. Preveriť
a vyhodnotiť, ako sa dodržiavajú všetky podmienky stanovené v „Zmluve na
poskytnutie služieb č. 2280/2015 Nakladanie s odpadmi na území Mesta Bytča vrátane
jeho mestských častí“, zo dňa 30. 06. 2015, preveriť súlad zmluvy s jednotlivými
faktúrami a tiež súlad fakturácie so skutočnosťou.
FK vzhľadom na možnosť skončenia vyššie uvedenej zmluvy odporúča zaoberať sa
prípravou podmienok nového výberového konania na poskytovateľa služby.
3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016 k 30. 04. 2016 – NÁVRH.
FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016 k 30. 04. 2016
s nasledovnými zmenami:
Bežné výdavky:
Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi
Materiál (prívesný vozík) - 1.170,- €
Kapitálové výdavky:
Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi
Nákup strojov, prístrojov, zariadení... (hasičská striekačka) -2.500,- €
4. Dobrovoľný hasičský zbor Hliník nad Váhom - žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov na vybudovanie prístavby garáže k objektu hasičskej zbrojnice.
FK neodporúča schváliť poskytnutie finančných prostriedkov na vybudovanie prístavby
garáže k jestvujúcemu objektu hasičskej zbrojnice v m. č. Hliník n/V vzhľadom k tomu,
že na parkovanie hasičského vozidla je možné prioritne využiť garáž v budove bývalej
ZŠ.
5. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie na opravu
NKP Kostola sv. Barbory v Bytči.
Vzhľadom k tomu, že Kostol sv. Barbory je Národná kultúrna pamiatka, FK odporúča
schváliť poskytnutie dotácie na jej opravu vo výške 4.000,- €.
6. Žiadosti o odpredaj mestských pozemkov parc. CKN č. 62/1, 64, 65 a 67 v k. ú.
Veľká Bytča, Hlinkova ulica, opätovné prerokovanie využitia danej lokality.
FK odporúča schváliť predaj mestských pozemkov parc. CKN č. 62/1, 64, 65 a 67 v k.
ú. Veľká Bytča, Hlinkova ulica s tým, že kúpna cena bude stanovená minimálne vo
výške 111,- €/m2 (vysúťažená kúpna cena v minulosti pri predaji susedného pozemku).
FK konštatuje, že vzhľadom na dopravnú situáciu danej lokality bude potrebné zaoberať

sa riešením zlepšenia dopravnej dostupnosti daného územia, vyriešiť tiež križovatky
Rázusova ul. – Hlinkova ul. a Ul. SNP – Treskoňova ul. Z tohto dôvodu FK odporúča
nájsť a vyriešiť v prípadnej budúcej zmluve mechanizmus, ako sa bude budúci investor
spolupodieľať na ich vybudovaní, ako aj celkovej parkovacej a dopravnej situácie
v tomto území.
7. P. Putirka, Krag. Martýrov 806, Bytča – rozšírenie parkovacích miest na ulici
Krag. martýrov (za Jesienkou)
FK neodporúča vyhovieť žiadateľovi a schváliť rozšírenie parkovacích miest na ulici
Krag. martýrov zásahom do jestvujúceho parku. FK navrhuje riešiť celé územie
komplexe v súvislosti so zámerom predaja pozemku na Hlinkovej ulici (parc. CKN č.
62/1, 64, 65 a 67).
8. Michal Filek, poslanec MZ – predkladacia správa, návrhy
1. FK neodporúča schváliť návrh na zmenu rozpočtu Mesta Bytča v časti Kapitálové
výdavky Podprogram 13.1 Organizácia a podpora kultúrnych a filmových podujatí –
Obstarávanie kapitálových aktív +30.000,- €.
2. FK odporúča schváliť uvedené finančné prostriedky vo výške 5.000,- € na
vypracovanie projektu revitalizácie zelene na území celého mesta, aby sa preukázala
celková finančná náročnosť takéhoto projektu.
9. Ing. Melocík, poslanec MZ – poslanecký návrh – úprava križovatky
FK neodporúča schváliť úpravu križovatky ulíc SNP, Ul. mieru a Ul. Popolišky podľa
predloženého návrhu. FK odporúča uvedenú križovatku riešiť komplexne, podľa priority
prepravných prúdov.
10. Rôzne:
-

FK odporúča, aby sa mesto spolupodieľalo na konečných úpravách miestnych
komunikácií a chodníkov po odkanalizovaní jednotlivých mestských častí (Malá
Bytča, Hliník n/V, Družstevná ul. ....) spoločne zo spoločnosťou SEVAK. Zároveň
je potrebné sa spolupodieľať na finálnom odovzdaní celej stavby. Havarijný stav
miestnych komunikácií a chodníkov je možné riešiť z prostriedkov rezervného
fondu.

-

FK odporúča vypracovanie návrhu riešenia chodníka na Pšurnovickej ulici v smere
do mesta cez lávku a zároveň navrhnúť riešenie vybudovania parkoviska pre účely
plavárne.

V Bytči dňa 12. 04. 2016
Ing. Jarmila Kramarová
zapisovateľ komisie

