Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie, konanej dňa 02. 09. 2015 o 16.00 hodine

Prítomní členovia: Ing. Juraj Putirka, JUDr. Anton Školek, Ing. Ondrej Skotnický,
Július Kozák, Mária Pániková, Ing. Igor Braniša
Neprítomní členovia: Ing. Milan Ovseník
Program zasadania finančnej komisie:
1. Plnenie programového rozpočtu k 30. 06. 2015 (1. polrok) + Monitorovacia správa za
1. polrok 2015.
2. Futbalový klub TJ Tatran Hrabové – žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2015 –
opätovné prerokovanie v zmysle uz. MZ č. 135/2015.
3. FO Kinex Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2015 – opätovné prerokovanie
v zmysle uz. MZ č. 136/2015.
4. Stolnotenisový oddiel TZO Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2015 –
opätovné prerokovanie v zmysle uz. MZ č. 137/2015.
5. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovenie
kultúrnej pamiatky v meste Bytča – Kostol Všetkých svätých (náter strechy na
farskom kostole).
6. Zmena programového rozpočtu č. 3/2015 – NÁVRH.
-

Odmeny + odvody do poisťovní (poslanci MZ, členovia komisií)

-

Budova MsÚ - oprava vstupných schodov

-

Byty Kollárova ul. – oprava komínov +4.800,- €

-

Tribúna mesta – oprava strechy

-

KD Pšurnovice – nadstrešenie vstupných schodov +3.000,- €

-

Cintorín Bytča – chodník

-

MK Pšurnovice – oprava komunikácie (uz. MZ č. 59/2015) +5.000,- €

-

KD Bytča – oprava sedadiel

-

Výstavba detského ihriska „Kaplnka“ +7.600,- €

-

Výstavba multifunkčného ihriska v m. č. Hrabové +97.520,- €

-

KTR s. r. o. - návratná finančná pôžička +7.000,- €

+3.580,- €

+3.600,- €

+11.500,- €

+1.600,- €

+650,- €

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.5/2015 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Bytča – NÁVRH (plnenie uz. MZ č. 112/2015).
8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča o ostatných miestnych daniach č. 6/2015
– NÁVRH (plnenie uz. MZ č. 141/2015).
9. Rokovací poriadok – NÁVRH.
10. Prima banka Slovensko, a. s. – ponuka na odkúpenie akcií.

11. BMX RIDERS, Hliník n/V č. 446, Bytča – žiadosť o zaregistrovanie do klubov
pôsobiacich na území mesta Bytča.
12. Dohoda o partnerskej spolupráci s poľským partnerským mestom Opoczno.
13. Upozornenie prokurátora zo dňa 17. 7. 2015 – žiadosť SSE o dodatočné povolenie
umiestnenia el. rozvádzača (uz. MZ č. 66/2015).
14. Rozhodnutie OU Bytča – prerušenie konania s odkazom na súd – „Bytča – rozšírenia
vodovodu a kanalizácie II. etapa IBV Okružná ul. vodovod a splašková kanalizácia“.
15. EUCAL s. r. o., Dolné Rudiny Žilina – vyjadrenie k stavbe „Optimalizácia výroby
tepla v častiach Sídlisko-Centrum Bytča – teplovodný prepoj.
16. Michal Filek, Branislav Šušolík, Peter Weber, Stanislav Struhal, Ľubomír Hrobárik –
iniciatívny poslanecký návrh – „Koncepcia rozvoja športu v Meste Bytča“ – 1. časť:
FO Kinex Bytča, analýza stavu a návrh riešenia.
17. Michal Filek – iniciatívny poslanecký návrh – opätovný návrh na schválenie zámeru
odkúpenia pozemku pod synagógou v Bytči a prijatí budovy darovacou zmluvou do
vlastníctva mesta.
18. Rôzne

R O K O V A N I E:
1. Plnenie programového rozpočtu k 30. 6. 2015 (1. polrok) + Monitorovacia správa
za 1. polrok 2015.
FK berie na vedomie plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 06. 2015. FK
odporúča schváliť Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Bytča za I.
polrok 2015.
2. Futbalový klub TJ Tatran Hrabové – žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2015 –
opätovné prerokovanie v zmysle uz. MZ č. 135/2015.
FK neodporúča schváliť zvýšenie dotácie FO TJ Tatran Hrabové vzhľadom k tomu, že
poskytnutím dotácie nie je možné zvýšiť celkový dlh obce, v zmysle zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Mesto Bytča nemá
v súčasnosti v rozpočte voľné finančné prostriedky bežného rozpočtu na poskytnutie
dotácie.
3. FO Kinex Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2015 – opätovné
prerokovanie v zmysle uz. MZ č. 136/2015.
FK odporúča schváliť zvýšenie dotácie pre FO Kinex Bytča vo výške 3.650,- € pri
zmene rozpočtu č. 3/2015 k 30. 09. 2015. FK by chcela vyhovieť žiadosti a poskytnúť
dotáciu v požadovanej výške (7.915,- €), ale mesto Bytča nemá v súčasnosti
v rozpočte voľné finančné prostriedky bežného rozpočtu ktoré by bolo možné použiť
na poskytnutie zvyšnej časti dotácie.

4. Stolnotenisový oddiel TZO Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2015 –
opätovné prerokovanie v zmysle uz. MZ č. 137/2015.
FK neodporúča schváliť zvýšenie dotácie vzhľadom k tomu, že poskytnutím dotácie
nie je možné zvýšiť celkový dlh obce, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Mesto Bytča nemá v súčasnosti v
rozpočte voľné finančné prostriedky bežného rozpočtu na poskytnutie dotácie
5. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bytča

– žiadosť o poskytnutie dotácie na

obnovenie kultúrnej pamiatky v meste Bytča – Kostol Všetkých svätých (náter
strechy na farskom kostole).
FK neodporúča schváliť dotáciu na obnovenie kultúrnej pamiatky v meste Bytča –
Kostol Všetkých svätých (náter strechy na farskom kostole) vo výške 8.300,- €
vzhľadom k tomu, že poskytnutím dotácie nie je možné zvýšiť celkový dlh obce,
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a Mesto Bytča nemá v súčasnosti v rozpočte voľné finančné prostriedky bežného
rozpočtu na poskytnutie dotácie.
6. Zmena programového rozpočtu č. 3/2015 – NÁVRH.
FK odporúča schváliť

Zmenu programového rozpočtu č. 3/2015 k 30. 09. 2015

s nasledovnými zmenami:
Bežné výdavky:
-

Oprava havarijného stavu schodiska MsÚ

-3.600,- €

FK odporúča opravu schodiska riešiť komplexne, spolu s bezbariérovým
prístupom
-

Tribúna mesta – oprava havarijného stavu strechy

-

Cintorín Bytča – oprava havarijného stavu chodníka

-

Soc. byty – výmena 2 ks okien (byt č. 10)

-

FO Kinex Bytča – zvýšenie dotácie

-11.500,- €
-1.600,- €
-600,- €
+3.650,- €

Kapitálové výdavky:
-

KD Pšurnovice – nadstrešenie vonkajšieho schodiska

-3.000,- €

FK odporúča predložiť podrobný rozpočet a poskytnúť bližšie informácie
-

Detské ihrisko „Na Kaplnke“

-7.600,- €

FK odporúča navrhnúť výstavbu detského ihriska do rozpočtu investičných akcií
na rok 2016 (nezačínať s výstavbou detského ihriska pred zimou)
-

Multifunkčné ihrisko – m. č. Hrabové

-97.520,- €

Finančné operácie výdavkové:
-

KTR, s. r. o. . finančná výpožička

-7.000,- €

FK odporúča, aby bol vypracovaný a následne predložený na rokovanie MR
právny názor – zdôvodnenie – oprávnenosti pohľadávky bývalého konateľa KTR,
s. r.o.
Kapitálové príjmy:
-

Projekt „Výstavba multifunkčného ihriska“

-40.000,- €

Finančné operácie príjmové:
-

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

-91.820,- €

FK zároveň odporúča dbať na pravidelné dopĺňanie vreciek na psie exkrementy do
osadených košov.
KD Bytča - oprava 30 ks sedadiel - FK odporúča, aby boli oslovení aj iní dodávatelia,
nielen spoločnosť SEDASPORT, s. r. o., Myjava.
7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2015 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Bytča – NÁVRH (plnenie uz. MZ č. 112/2015).
FK neodporúča schváliť predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Bytča č. 5/2015 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Bytča. FK pripraví a následne
predloží na rokovanie mestského zastupiteľstva iný návrh uvedeného VZN.
8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2015 o ostatných miestnych
daniach – NÁVRH (plnenie uz. MZ č. 141/2015).
FK odporúča schváliť predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča
č. 6/2015 o ostatných miestnych daniach s nasledovnými zmenami:
-

§ 3 bod 1 písm. a) pre predaj tovaru 0,50 € za každý aj neúplný m2 a každý aj
neúplný deň
b) pre poskytovanie služieb 0,50 € za každý aj neúplný m2
a každý aj neúplný deň

9. Rokovací poriadok – NÁVRH.
FK neodporúča chváliť predložený návrh rokovacieho poriadku.
10. Prima banka Slovensko, a. s. – ponuka na odkúpenie akcií.
FK neodporúča schváliť ponuku spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, na
odkúpenie akcií.
11. BMX RIDERS, Hliník n/V č. 446, Bytča – žiadosť o zaregistrovanie do klubov
pôsobiacich na území mesta Bytča.
FK odporúča schváliť zaradenie športového klubu BMX RIDERS, Hliník nad Váhom
č. 446, Bytča, medzi kluby Mesta Bytča s tým, že požiadavky na rozpočet budú
riešené pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016.

12. Dohoda o partnerskej spolupráci s poľským partnerským mestom Opoczno.
FK odporúča schváliť dohodu o vzájomnej partnerskej spolupráci medzi mestom
Bytča a poľským mestom Opoczno v rokoch 2015 – 2018 a poveriť primátora mesta
uzatvorením a podpísaním tejto dohody.
13. Upozornenie prokurátora zo dňa 17. 7. 2015 – žiadosť SSE o dodatočné povolenie
umiestnenia el. rozvádzača (uz. MZ č. 66/2015).
FK berie na vedomie upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina číslo Pd
151/15/5511-6 zo dňa 17. 7. 2015 na porušenie § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a odporúča postupovať v súlade
s upozornením prokurátora.
14. Rozhodnutie OU Bytča – prerušenie konania s odkazom na súd – „Bytča –
rozšírenia vodovodu a kanalizácie II. etapa IBV Okružná ul. vodovod a splašková
kanalizácia“.
FK prerokovala predložený materiál a odporúča postupovať v súlade s rozhodnutím
Okresného úradu Bytča.
15. EUCAL s. r. o., Dolné Rudiny, Žilina – vyjadrenie k stavbe „Optimalizácia
výroby tepla v častiach Sídlisko-Centrum Bytča – teplovodný prepoj.
FK neodporúča schváliť žiadosť spoločnosti EUCAL, s. r. o., Žilina vzhľadom k tomu,
že sa jedná o žiadosť o vyjadrenie sa k územnému a stavebnému konaniu. Mestské
zastupiteľstvo nie je kompetentné vyjadrovať sa k takejto žiadosti.
FK zároveň upozorňuje, že mesto Bytča zatiaľ nemá informáciu o tom aká investícia
do majetku mesta je plánovaná. Investor - spoločnosť TEZAR, s. r. o., Bytča nepožiadal o súhlas s uvedenou investíciou v zmysle platnej nájomnej zmluvy.
16. Michal Filek, Branislav Šušolík, Peter Weber, Stanislav Struhal, Ľubomír
Hrobárik – iniciatívny poslanecký návrh – „Koncepcia rozvoja športu v Meste
Bytča“ – 1. časť: FO Kinex Bytča, analýza stavu a návrh riešenia.
FK odporúča, aby sa predloženou „Koncepciou rozvoja športu v meste Bytča – 1.časť:
– FO Kinex Bytča, analýza stavu a návrh riešenia“ podrobne zaoberala komisia
sociálna a bytová, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu a zaujala
k nej stanovisko.
17. Michal Filek – iniciatívny poslanecký návrh – opätovný návrh na schválenie
zámeru odkúpenia pozemku pod synagógou v Bytči a prijatí budovy darovacou
zmluvou do vlastníctva mesta.
FK odporúča opätovne prerokovať návrh na schválenie zámeru odkúpenia pozemku
pod synagógou v Bytči a prijatí budovy darovacou zmluvou do vlastníctva mesta.

18. Rôzne:

1. FK odporúča, aby hlavný kontrolór mesta predložil správu o tom, aké kroky mesto
Bytča urobilo v súvislosti s dodržiavaním nájomnej zmluvy medzi Mestom Bytča
a nájomcom priestorov Tribúny mesta Bytča (OZ Vzdelávanie, S. Sakalovej č.
1300, Bytča) na základe podnetov mestského zastupiteľstva.
FK zároveň odporúča, aby mesto Bytča urobilo kroky k skončeniu nájmu s OZ
Vzdelávanie.
2. FK opätovne žiada o predloženie organizačného a pracovného poriadku Mestského
úradu Bytča.
3. FK žiada o predloženie stanoviska mesta, prečo došlo k podpísaniu zmluvy
s firmou T+T, a. s., A. Kmeťa 18, Žilina,

na vývoz odpadu, vzhľadom k

schválenému zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
4. FK žiada hlavného kontrolóra, aby vykonal kontrolu hospodárenia a nakladania
mesta Bytča s majetkom mesta - cca 100 ha lesa, v súlade s uznesením MZ č.
152/2015, zo dňa 25. 06. 2015. Zároveň žiada zdôvodniť, prečo si mesto Bytča
neuplatňuje každoročne nárok na vyplatenie dividend.

V Bytči dňa 2. 9. 2015
Ing. Jarmila Kramarová
zapisovateľ komisie

