Zápis
z finančnej komisie konanej dňa 05. septembra 2017 o 16.30 hodine
Prítomní členovia: Ing. Juraj Putirka, JUDr. Anton Školek, Ing. Ondrej Skotnický, Július Kozák,
Ing. Milan Ovseník, Mária Pániková
Neprítomní členovia: Ing. Mgr. Igor Braniša
Program zasadania finančnej komisie:
1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 06. 2017.
2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča.
3. Občianske združenie GALZA, Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie na výrobu odznaku
v počte 200 kusov.
4. Občianske združenie GALZA, Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie na zhotovenie kovanej
plastiky „Anjel“.
5. Občianske združenie GALZA, Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie na reštaurovanie
a rekonštrukciu schodiskových stupňov a spodného podstavca kamenného stĺpa pod sochu
sv. Jána Nepomuckého v zámockom parku v Bytči.
6. Futbalový klub TJ TATRAN Hrabové – žiadosť o navýšenie rozpočtu.
7. Martin Gajdošík, Hrabové č. 254 – žiadosť o zakúpenie kanalizačných rúr na zakrytie časti
potoka.
8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017 k 30. 09. 2017 – Návrh.
9. Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu mesta Bytča /ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča/ - návrh na
schválenie (+podklady v el. podobe).
10. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ zo dňa 1.3.2012 a jeho Dodatku č. 1 zo dňa
29.6.2017.
11. Návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča o pravidlách času predaja
v obchodných prevádzkarňach a času prevádzky služieb na území mesta Bytča č. 7/2017
a 1/2017.
12. ZŠ E. Lániho, Bytča – žiadosť o opravu opadávajúcej fasády na priečelí školy.
13. Občianska iniciatíva pre zachovanie kultúrnych a historických pamiatok mesta Bytče –
žiadosť o vybudovanie pamätníka.
14. Žiadosť o súhlas na úpravu spevnenej plochy pre parkovanie Ul. Rázusova – Ul. Hlinkova.
15. HL mont., s. r. o., Žilina – odpoveď na záporné stanovisko – opätovné prerokovanie.
16. Zmena

zberu

komunálneho

odpadu

na

Ul.

Brezovej

v Bytči,

prostredníctvom

polopodzemných kontajnerov.
17. Analýza stavu autobusových zastávok – plnenie uz. MZ č. 89/2017 z 29. 06. 2017.
18. Športová hala Bytča – informácia o vypracovanej projektovej dokumentácii a rozpočte.

R O K O V A N I E:
1.

Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 06. 2017.
FK berie na vedomie plnenie programového rozpočtu k 30. 06. 2017 a odporúča schváliť
Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Bytča za 1. polrok 2017.
FK, v súvislosti s predloženým plnením rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2017 - investície,
žiada o predkladanie správ a informácií:
- o stave a priebežnej realizácii väčších investícií,
- o vyhlásených verejných obstarávaniach ktoré mesto realizuje resp. ide realizovať.
FK zároveň žiada predloženie informácií o projektoch:
- „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hurbanova Bytča“ – dôvody zrušenia verejného
obstarávania s doložením rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie.
- „Športová hala“ - dôvody zrušenia verejného obstarávania s doložením rozhodnutia Úradu
pre verejné obstarávanie.

2.

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča.
FK berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017/Z v zmysle § 21
ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča.

3.

a/ Občianske združenie GALZA, Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie na výrobu
odznaku v počte 200 kusov.
b/ Občianske združenie GALZA, Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie na zhotovenie
kovanej plastiky „Anjel“.
c/ Občianske združenie GALZA, Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie na
reštaurovanie

a rekonštrukciu

schodiskových

stupňov

a spodného

podstavca

kamenného stĺpa pod sochu sv. Jána Nepomuckého v zámockom parku v Bytči.
FK neodporúča schváliť poskytnutie dotácií OZ GALZA Bytča na predložené projekty. FK
odporúča riešiť areál Zámku v Bytči komplexne, na základe vyhotovenia a posúdenia
projektu v tejto lokalite.
4.

Futbalový klub TJ TATRAN Hrabové – žiadosť o navýšenie rozpočtu.
FK opätovne žiada o predloženie evidencie spotreby energií pri jednotlivých podujatiach,
ktoré sa konajú na ihrisku v m. č. Hrabové s informáciou o výške príjmu za spotrebované
energie. Členovia finančnej komisie – poslanci sa po poskytnutí uvedených informácií,
následne k uvedenej žiadosti vyjadria na rokovaní MZ.

5.

Martin Gajdošík, Hrabové č. 254 – žiadosť o zakúpenie kanalizačných rúr na zakrytie
časti potoka.
FK odporúča uvedené riešiť so správcom potoka (Povodím Váhu) z dôvodu, že je potrebné
zabezpečiť potrebné povolenia. FK zároveň odporúča obrátiť sa so žiadosťou na príslušný

stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia, resp. o ohlásenie drobnej stavby
a vyjadrenie stavebného úradu a povolenie správcu vodného toku doplniť na rokovanie MZ.
6.

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017 k 30. 09. 2017 – Návrh.
FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017 k 30. 09. 2017
s tým, že žiada predložiť na rokovanie MR a MZ:
- „Rozhodnutie o uložení pokuty“ za nedodržanie legislatívnych ustanovení zákona
o odpadoch – „Sihoť“
- informácie a bližšie vysvetlenie, ako mesto postupovalo v riešení danej veci
- informáciu, či si mesto uplatnilo, resp. plánuje uplatniť hmotnú zodpovednosť voči ľuďom,
ktorí túto situáciu spôsobili.

7.

Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu mesta Bytča /ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča/ - návrh
na schválenie (+podklady v el. podobe).
FK neodporúča schváliť Zmenu a doplnok č. 5 Územného plánu mesta Bytča /ZaD č. 5 ÚPN
SÚ Bytča/. FK zároveň neodporúča zaradiť uvedený bod programu na rokovanie MR a MZ.

8.

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ zo dňa 1.3.2012 a jeho Dodatku č. 1 zo dňa
29.6.2017.
FK neodporúča schváliť Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ zo dňa 1.3.2012 a jeho
Dodatku č. 1 zo dňa 29.6.2017. FK zároveň neodporúča zaradiť uvedený bod programu na
rokovanie MR a MZ. Odporúča, aby terajšie MZ „dorokovalo“ už podľa doteraz platného
rokovacieho poriadku a nové MZ si vytvorilo rokovací poriadok hneď na začiatku svojho
volebného obdobia.
V prípade, že MR a MZ bude o uvedenom bode rokovať, FK odporúča doplniť do bodu 5,
za vetu ...Predsedajúci udeľuje slovo poslancom v tom poradí v akom sa prihlásili.“ vetu,
ktorá bude znieť: „Primátor - predsedajúci alebo primátor medzi príspevkami nekomentuje
diskutujúcich a po ukončení diskusie sa môže predsedajúci – primátor k diskusnému
príspevku vyjadriť v dĺžke 5 minút.“

9.

Návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča o pravidlách času
predaja v obchodných prevádzkarňach a času prevádzky služieb na území mesta Bytča
č. 7/2017 a 1/2017.
FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča o pravidlách času predaja
v obchodných prevádzkarňach a času prevádzky služieb na území mesta Bytča č. 7/2017
a 1/2017 v navrhovanom znení.

10. ZŠ E. Lániho, Bytča – žiadosť o opravu opadávajúcej fasády na priečelí školy.
FK odporúča posúdiť technický stav budovy a navrhnúť komplexnú rekonštrukciu fasády
s využitím prostriedkov envirofondov.

11. Občianska iniciatíva pre zachovanie kultúrnych a historických pamiatok mesta Bytče –
žiadosť o vybudovanie pamätníka.
FK odporúča schváliť finančné prostriedky na vybudovanie pamätníka a osadenie busty M.
R. Štefánika do rozpočtu na rok 2018. FK zároveň odporúča schváliť finančné prostriedky
na úpravu resp. rekonštrukciu celého parku. FK odporúča využitie možnosti financovania
uvedeného projektu z prostriedkov Ministerstva kultúry SR. V súvislosti s uvedeným FK
odporúča zmluvne vyriešiť vzťah k buste M. R. Štefánika.
12. Žiadosť o súhlas na úpravu spevnenej plochy pre parkovanie Ul. Rázusova – Ul.
Hlinkova.
FK neodporúča vydanie súhlasného stanoviska k vybudovaniu spevnenej plochy pre
parkovanie Ul. Rázusova – Ul. Hlinkova.
13. HL mont, s. r. o., Žilina – odpoveď na záporné stanovisko – opätovné prerokovanie.
FK neodporúča opätovné prerokovane žiadosti spoločnosti HL mont s. r. o. Žilina z dôvodu,
že sa stotožňuje s vydaním záporného stanoviska na ostatnom MZ k uvedenému
investičnému zámeru, vzhľadom na už terajšie nadmerné zahustenie a preplnenosť uvedenej
lokality.
14. Zmena zberu komunálneho odpadu na Ul. Brezovej v Bytči, prostredníctvom
polopodzemných kontajnerov.
FK podporuje predložený zámer zmeny zberu komunálneho odpadu s tým, že odporúča
opätovne otvoriť otázku odpadového hospodárstva Mesta Bytča, vypracovať resp.
aktualizovať koncepciu odpadového hospodárstva Mesta Bytča.
15. Analýza stavu autobusových zastávok – plnenie uz. MZ č. 89/2017 z 29. 06. 2017.
FK berie na vedomie predloženú analýzu stavu autobusových zastávok v Meste Bytča s tým,
že je

potrebné doplniť uvedenú analýzu o informácie o využiteľnosti jestvujúcich

autobusových zastávok cestujúcimi (štatistika – prostredníctvom SAD Žilina). Na základe
takto doplnenej analýzy bude možné rozhodnúť o skutočnej potrebe zastávok, prípadne ich
zníženia na tzv.“označníky“.
16. Športová hala Bytča – informácia o vypracovanej projektovej dokumentácii
a rozpočte.
FK berie na vedomie informáciu o vypracovanej projektovej dokumentácii a rozpočte. FK
konštatuje, že výberové konanie bolo zrušené Úradom pre verejné obstarávanie. FK
v súvislosti s uvedeným žiada predložiť:
-

rozhodnutie Úradu pre VO o zrušení verejného obstarávania,

-

informácie o dôvodoch navýšenia rozpočtu na stavbu športovej haly.

V Bytči dňa 05. 09. 2017
Ing. Jarmila Kramarová
zapisovateľka finančnej komisie

