Zápis
z finančnej komisie konanej dňa 13. júna 2017 o 16.30 hodine
Prítomní členovia: Ing. Juraj Putirka, JUDr. Anton Školek, Ing. Ondrej Skotnický,
Július Kozák, Mária Pániková, Mgr. Ing. Igor Braniša
Neprítomní členovia: Mgr. Ing. Igor Braniša, Ing. Milan Ovseník

Program zasadania finančnej komisie:
1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2017.
2. Iniciatívny poslanecký návrh – zakúpenie a osadenie 2 ks autobusových zastávok
v mestskej časti Hliník nad/Váhom.
3. Iniciatívny poslanecký návrh – zakúpenie a osadenie 4 ks lavičiek na cintoríne
v mestskej časti Hliník nad/Váhom.
4. Iniciatívny poslanecký návrh – zakúpenie a osadenie stĺpov verejného osvetlenia
v mestskej časti Hliník nad/Váhom.
5. DHZ Pšurnovice – žiadosť o pridelenie hasičskej techniky mladým hasičom.
6. Futbalový klub TJ Tatran Hrabové – žiadosť o navýšenie rozpočtu pre klub.
7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 2017 – Návrh.
8. Nakladanie s majetkom mesta – opätovný odpredaj prebytočného majetku mesta, stavba
TKR a obchodný podiel Mesta Bytča v spol. KTR Bytča s. r. o., OVS č. 4/2017,
schvaľovanie záväzných súťažných podmienok OVS č. 4/2017.
9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2017 o určení názvu ulíc a verejných
priestranstiev v Meste Bytča – Návrh.
10. HL mont, s. r. o. Žilina – žiadosť o vyjadrenie sa k návrhu investičného zámeru.
11. Sekáč, s. r. o., Hlboké nad Váhom 119 – žiadosť o spoluprácu pri výstavbe nájomných
bytov prostredníctvom ŠFRB.
12. Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu mesta Bytča ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča – návrh
na schválenie.

ROKOVANIE:

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2017
FK berie na vedomie plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2017. FK
zároveň odporúča doplniť na rokovanie MR a MZ informáciu k čerpaniu rozpočtu RO

Jesienka, ZpS a DS Bytča, ktoré je podľa predloženého materiálu (Príloha č. 5) pri
položkách 61.. a 62.. k 31. 03. 2017 vyššie ako 25%.
2. Iniciatívne poslanecké návrhy:
-

zakúpenie a osadenie 2 ks autobusových zastávok v mestskej časti Hliník
nad/Váhom,

-

zakúpenie a osadenie

4 ks lavičiek na cintoríne v mestskej časti Hliník

nad/Váhom,
-

zakúpenie a osadenie stĺpov verejného osvetlenia v mestskej časti Hliník
nad/Váhom.

FK odporúča v uvedených prípadoch využiť otvorenú výzvu na podporu Verejnej
osobnej dopravy, kde je možné okrem iného rekonštruovať aj autobusové zastávky,
rekonštruovať autobusové zálivy, zabudovať bezpečnostné prvky – prechody,
nasvietenie, vrátane lavičiek. Podľa informácií je uvedená výzva otvorená od decembra
2016.
FK odporúča riešiť umiestňovanie nových autobusových zastávok komplexne na celom
území mesta.
3. DHZ Pšurnovice – žiadosť o pridelenie hasičskej techniky mladým hasičom.
FK neodporúča schváliť poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 6.000,- € na
zakúpenie hasičskej striekačky pre DHZ Pšurnovice, zároveň však odporúča doplniť na
rokovanie MR a MZ informácie o počte detí a jednotlivých družstiev DHZ Pšurnovice.
4. Futbalový klub TJ Tatran Hrabové – žiadosť o navýšenie rozpočtu pre klub.
FK neodporúča schváliť navýšenie poskytnutej dotácie pre futbalový klub TJ Tatran
Hrabové a opätovne žiada zavedenie evidencie spotreby energií pri jednotlivých
podujatiach, ktoré sa konajú na ihrisku v m. č. Hrabové (Kinex a. s. Bytča, ....).
5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 2017 – Návrh.
FK odporúča schváliť „Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017“ k 30. 06.
2017 s nasledovnými zmenami:
Bežné výdavky:
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov
Cintorín Hliník n/V – zakúpenie a osadenie lavičiek -520,- €
Kapitálové výdavky:
Podprogram 3.4. Prevádzka a rekonštrukcia budov
Realizácia stavieb (autobusové zastávky)
Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi

-5.400,- €

Hasičská striekačka (DHZ Pšurnovice)

-6.000,- €

Podprogram 8.2. Výstavba MK a chodníkov
Ul. Brezová – rozšírenie parkovacích plôch

-5.000,- €

Ul. Hlinická – výstavba parkoviska
-

-60.000,- €

FK odporúča doplniť na rokovanie MR a MZ informácie o aké pozemky sa jedná a
či sú uvedené pozemky vo vlastníctve mesta. FK v súvislosti s uvedeným
konštatuje, že parkovanie by sa malo riešiť komplexne a nie po častiach.

Podprogram 10.1. Výstavba verejného osvetlenia
Hliník nad/Váhom – výstavba VO

-7.380,- €

Bežné príjmy:
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve

-520,- €

Finančné operácie príjmové
Prevod prostriedkov peňažných fondov (RF)

-83.780,- €

6. Nakladanie s majetkom mesta – opätovný odpredaj prebytočného majetku mesta,
stavba TKR a obchodný podiel Mesta Bytča v spol. KTR Bytča s. r. o., OVS č.
4/2017, schvaľovanie záväzných súťažných podmienok OVS č. 4/2017.
FK nezaujala k uvedenému bodu stanovisko vzhľadom k tomu, že nedospela
k spoločnej zhode pri stanovení jednotlivých záväzných súťažných podmienok OVS č.
4/2017 (cena,...).
FK zároveň odporúča predložiť na rokovanie MR a MZ ocenenie nehmotného majetku
(pozn.: znalci uvedené oceňujú v horizonte niekoľkých rokov) a tiež zoznam
zákazníckych zmlúv s uvedením poskytovanej služby.
V prípade vyhlásenia OVS na odpredaj majetku mesta (stavby TKR a obchodného
podielu Mesta Bytča v spol. KTR s. r. o., FK odporúča osloviť všetkých poskytovateľov
elektronických komunikačných sietí a služieb.
7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2017 o určení názvu ulíc
a verejných priestranstiev v Meste Bytča – Návrh.
FK odporúča schváliť VZN Mesta Bytča č. 6/2017 o určení názvu ulíc a verejných
priestranstiev v Meste Bytča s nasledovnou zmenou:
-

v § 1 navrhovaný názov novej ulice „Pod Hájom„ zmeniť na názov „Pod Dubičím“,
z dôvodu prihliadnutia na historické pomenovanie uvedenej lokality (§ 2b ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.)

8. HL mont, s. r. o., Žilina – žiadosť o vyjadrenie sa k návrhu investičného zámeru.
FK sa oboznámila so žiadosťou spoločnosti HL mont s. r. o., Žilina o vyjadrenie sa
k návrhu investičného zámeru na pozemku parc. č. 1327/1 a 1327/7 „spolupráca
s Mestom Bytča k rozvoju bývania v časti sídlisko Úvažie“.
FK neodporúča vydanie kladného stanoviska k uvedenému investičnému zámeru
vzhľadom na už terajšie nadmerné zahustenie a preplnenosť uvedenej lokality.
9. Sekáč spol. s r. o., Hlboké nad Váhom 119 – žiadosť o spoluprácu pri výstavbe
nájomných bytov prostredníctvom ŠFRB.
FK odporúča, aby žiadateľ doplnil žiadosť o všetky potrebné informácie – využitie
územia v súvislosti s riešením v územnom pláne mesta, informácie o aké byty sa jedná
a ďalšie relevantné informácie a príslušné vysvetlenia.
10. Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu mesta Bytča ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča –
návrh na schválenie.
FK odporúča nezaradiť uvedený bod programu na rokovanie MR a MZ s tým, že
poslanci MZ a odborne spôsobilá osoba Ing. Arch. Ján Burian sa stretnú na komisii,
ktorá bola na uvedený účel zriadená.

Rôzne:
Prístavba KD v Malej Bytče – havarijný stav strechy – odtrhnutý plech, potrebný tiež náter
strechy.

V Bytči dňa 13. 06. 2017
Ing. Jarmila Kramarová
zapisovateľka finančnej komisie

