Zápis
zo zasadnutia finančnej komisie, konanej dňa 31. 05. 2016 o 16.30 hodine

Prítomní členovia: JUDr. Anton Školek, Ing. Ondrej Skotnický, Július Kozák,
Mgr. Ing. Igor Braniša
Neprítomní členovia: Ing. Juraj Putirka, Mária Pániková, Ing. Milan Ovseník
Program zasadania finančnej komisie:
1. Plnenie programového rozpočtu k 31. 03. 2016 (1. štvrťrok 2016).
2. MO SRZ, Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Bytča na nákup
rybej osádky do chovného revíru „Petrovička Mesto“.
3. TJ Tatran Hrabové – žiadosť o zvýšenie dotácie na zabezpečenie športových akcií
v roku 2016.
4. Nakladanie s majetkom Mesta Bytča – príprava odpredaja „Televíznych káblových
rozvodov mesta Bytča“ a „Obchodného podielu Mesta Bytča v spol. KTR Bytča, s. r.
o.,“, schvaľovanie zmeny nájomných vzťahov, schvaľovanie súťažných podmienok
OVS č. 1/2016.
5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 k 30. 06. 2016 – NÁVRH
6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta – Návrh.
7. Okresný súd Žilina – žiadosť o zabezpečenie prísediacich Okresného súdu Žilina.
8. Pamätník obetiam Holokaustu z Bytče a okolia.
9. Obstaranie nájomných bytov – stavba „Stavebné úpravy a zmena využitia objektu
základnej školy na nájomné byty, spevnené plochy, oplotenie a prípojky inžinierskych
sietí“ na pozemkoch parc. č. CKN 1/2; 2/1; 2/2; 2/3; 3 a EKN 884/1, v k. ú.
Pšurnovice.
10. Rôzne

ROKOVANIE:
1. Plnenie programového rozpočtu k 31. 03. 2016 (1. štvrťrok 2016).
FK berie na vedomie plnenie programového rozpočtu k 31. 03. 2016 (1. štvrťrok
2016).
2. MO SRZ, Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Bytča na
nákup rybej osádky do chovného revíru „Petrovička Mesto“.
FK odporúča schváliť poskytnutie dotácie vo výške 500,- € na nákup rybej osádky do
chovného revíru „Petrovička Mesto“, ktorá bude v tomto revíre požierať fytoplanktón

a vodné

rastliny

ako

svoju

prirodzenú

potravu,

a tým

nebude

dochádzať

k premnoženiu vodných rastlín a znižovaniu kvality a vzhľadu vody.
3. TJ Tatran Hrabové – žiadosť o zvýšenie dotácie na zabezpečenie športových akcií
v roku 2016.
FK odporúča schváliť zvýšenie dotácie pre futbalový oddiel TJ Tatran Hrabové o
400,- € na zabezpečenie športových akcií v roku 2016.
4. Nakladanie s majetkom Mesta Bytča – príprava odpredaja „Televíznych
káblových rozvodov mesta Bytča“ a „Obchodného podielu Mesta Bytča v spol.
KTR Bytča, s. r. o.“, schvaľovanie zmeny nájomných vzťahov, schvaľovanie
súťažných podmienok OVS č. 1/2016.
FK odporúča v návrhu „Nájomnej zmluvy“ medzi spoločnosťami KTR Bytča, s. r. o.
(ako prenajímateľ) a TES Media, s. r. o. (ako nájomca) vypustiť v čl. V bod 6.
FK odporúča v návrhu „Zmluvy o podnájme nebytových priestorov a TKR Mesta
Bytča“ medzi spoločnosťami KTR Bytča, s .r. o. (ako nájomca) a TES Media, s. r. o.
(ako podnájomca) doplniť v čl. IV v bode 2 písm. d) „v prípade odpredaja predmetu
podnájmu tretej osobe“ a v čl. VI v bode 4 FK odporúča vypustiť 2. a 3. vetu.
FK zároveň odporúča predložiť na rokovanie MR a MZ počet abonentov k 31. 12.
2015 a zároveň číselný prehľad abonentov za jednotlivé mesiace r. 2016.
FK neodporúča poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti KTR Bytča, s.
r. o. vo výške 19.640,- €.
5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 k 30. 06. 2016 – NÁVRH
FK odporúča schváliť „Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016“ k 30. 06.
2016 s nasledovnými zmenami:
Bežné výdavky:
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia
Materiál (633)

-1.000,- €

FK zároveň odporúča sumu vo výške 1.000,- € účelovo určiť na zabezpečenie
propagačných predmetov s logom mesta.
Služby (637)

-2.000,- €

Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov
Budova MHZ Hrabové – havarijná výmena okien -3.400,- €
FK odporúča predložiť na rokovanie MR rozpočet s uvedením počtu okien.
Hokejbalové ihrisko – oprava mantinelov -1.000,- €
FK odporúča predložiť na rokovanie MR rozpočet opravy mantinelov hokejbalového
ihriska s tým, aby následnú opravu realizovali TS MB.
Podprogram 3.10. Autodoprava
Dopravné (634) +600,- €

FK odporúča zariadenie a službu „GPS monitorovanie vozidiel“ zabezpečiť aj pre
ďalšie služobné motorové vozidlo mesta (SUPER B).
Podprogram 11.2. Základné školy
ZŠ E. Lániho – havarijná oprava oplotenia - FK odporúča predložiť na rokovanie MR
projekt resp. štúdiu opravy oplotenia (ak je spracovaný/á), popísať spôsob opravy
oplotenia s uvedením rozpočtových výdavkov na realizáciu (rozpočet uviesť pre rôzne
varianty opravy).
Kapitálové výdavky:
Podprogram 7.3. MK, verejné priestranstvá, zeleň, verejné osvetlenie
Kapitálový transfer pre TS MB:
-

na zakúpenie plošiny (PT 160 Nissan Capstar 35.12) -63.000,- €
FK odporúča zvážiť kúpu opotrebovanej plošiny.

-

na zakúpenie váhy +3.000,- €

Podprogram 8.1. Údržba MK
Zakúpenie parkovacích automatov (3 ks) – systém parkovacích automatov je v
Európskych krajinách postupne nahrádzaný „čipovým systémom“ parkovania, pri
ktorom sú čipy

umiestnené na každom parkovacom mieste. FK z tohto dôvodu

odporúča prehodnotiť navrhovaný systém umiestnenia parkovacích automatov a
snažiť sa využiť nový systém.
Podprogram 11.2. Základné školy
ZŠ E. Lániho – projekt „revitalizácia zelene“ -50.000,- €
Finančné operácie výdavkové
KTR Bytča, s. r. o. – poskytnutie návratnej finančnej výpomoci

-19.640,- €

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta – Návrh.
FK odporúča schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta s nasledovnou pripomienkou:
-

§ 7 ods. 5 – FK odporúča hľadať iný priestor na uloženie a manipuláciu s drobným
stavebným odpadom, nie areál TSMB, vzhľadom na priestorové možnosti areálu.

7. Okresný súd Žilina – žiadosť o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu
Žilina.
FK berie na vedomie žiadosť o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu
Žilina.

8. Pamätník obetiam Holokaustu z Bytče a okolia
FK odporúča umiestniť objekt „Pamätníka obetiam Holokaustu z Bytče a okolia“
v okolí objektu synagógy v Bytči.
9. Obstaranie nájomných bytov – stavba „Stavebné úpravy a zmena využitia
objektu základnej školy na nájomné byty, spevnené plochy, oplotenie a prípojky
inžinierskych sietí“ v k. ú. Pšurnovice
FK odporúča schváliť investičný zámer obstarania stavby „Stavebné úpravy a zmena
využitia objektu základnej školy na nájomné byty, spevnené plochy, oplotenie
a prípojky inžinierskych sietí“, v počte 5 bytových jednotiek. FK zároveň odporúča
aby boli pri príprave zadania verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby doplnené
všetky podmienky v súlade so zákonom o dotáciách na rozvoj bývania a zároveň so
zákonom o ŠFRB.
10. Rôzne:
FK odporúča opätovne prerokovať návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Bytča č. 6/2015 o ostatných miestnych daniach predložený poslankyňou MZ p.
Andreou Gajdošíkovou na komisiách, MR a MZ v mesiaci september 2016. FK
odporúča do predloženého návrhu VZN zapracovať nasledovné zmeny:
-

§ 3 bod 1 písm. a) pre predaj tovaru 1,- € 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

FK tiež odporúča doplniť nový bod s nasledovným znením:
Pri prenájme chodníka pre predaj tovaru a poskytovanie služieb musí zostať voľná
časť chodníka s minimálnou šírkou 1,5 m pre prechod osôb.

V Bytči dňa 31. 05. 2016
Ing. Jarmila Kramarová
zapisovateľ komisie

