Zápis
zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 07. februára 2017 o 16.30 hodine

Prítomní členovia: Ing. Juraj Putirka, Ing. Ondrej Skotnický, Július Kozák, Mária Pániková
Neprítomní členovia: JUDr. Anton Školek, Mgr. Ing. Igor Braniša, Ing. Milan Ovseník
Program zasadania finančnej komisie:
1. Zmena rozpočtu RO č. 1/2016/S a RO č. 2/2016/S k 31. 12. 2016 v zmysle Smernice
o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta – na
vedomie.
2. Schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v mestskej časti
Hrabové.
3. BENET Lawn-Tennis Club Bytča – žiadosť o zvýšenie dotácie.
4. OZ GALZA, Bytča – žiadosti o poskytnutie dotácie.
5. DHZ Hrabové – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na oslavy 90. výročia
založenia DHZ Hrabové.
6. Mestský klub HRABOVANKA – žiadosť o zvýšenie rozpočtu na r. 2017.
7. OZ Filmový klub Bytča, Hlinkova 673, Bytča – žiadosť o vytvorenie zamestnanosti.
8. DHZ Mikšová – žiadosť o zakúpenie hasičskej striekačky a opravu motor. vozidla AVIA
9. MY Žilinské noviny – ponuka na uverejňovanie mestských novín.
10. Zmena rozpočtu RO č. 1/2017 k 28. 02. 2017 – Návrh.
11. Žiadosti o rozšírenie účelu použitia dotácie:
-

Mestský hádzanársky klub Bytča

-

Mestský futbalový klub Bytča

-

BENET Lawn-Tennis Club Bytča

-

TJ Tatran Hrabové

-

Stolnotenisový oddiel TZO Bytča

-

TJ Pšurnovice

-

Futbalový klub Hliník n/V

-

Šachový oddiel TZO Bytča

12. Pavol Pláňavský, Štiavnik 1074 – žiadosť o preplatenie nákladov spojených s opravou
kancelárskych priestorov.
13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2017, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o
určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy – Návrh.
14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2017 o zriadení mestskej polície – Návrh.
15. Nezaradené, nedokončené investície - návrh na odpísanie z účtovného stavu mesta.
16. Hospodárenie škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti Mesta Bytča.

ROKOVANIE:
1. Zmena rozpočtu RO č. 1/2016/S a RO č. 2/2016/S k 31. 12. 2016 v zmysle Smernice
o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta –
na vedomie.
FK berie na vedomie Zmenu rozpočtu RO č. 1/2016/S a č. 2/2016/S k 31. 12. 2016,
v zmysle Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do
rozpočtu mesta.
2. Schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v mestskej
časti Hrabové.
FK odporúča schváliť cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v mestskej časti
Hrabové vo výške 9,- €/rok fixná zložka a 0,5/m3 variabilná zložka.
3. BENET Lawn-Tennis Club Bytča – žiadosť o zvýšenie dotácie.
FK neodporúča schváliť zvýšenie dotácie pre BENET Lawn-Tennis Club Bytča 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 voľné finančné prostriedky v bežnom rozpočte, na požadované zvýšenie.
4. OZ GALZA, Bytča – žiadosti o poskytnutie dotácie.
FK neodporúča schváliť poskytnutie dotácie pre OZ GALZA Bytča na projekty „Výroba
a osadenie pamätnej dosky Ladislavovi Tomborovi“, „Výroba a osadenie pamätnej dosky
Františkovi Švecovi“, „Reštaurovanie kamenného stĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého“ a
„Zhotovenie a osadenie hlavy draka do studne zámockého parku v Bytči“ 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 - Mesto Bytča nemá v súčasnosti
voľné finančné prostriedky v bežnom rozpočte, na požadované projekty.
Pozn.: Predseda komisie Ing. J. Putirka vyjadril názor, že by bolo vhodné nájsť v rozpočte
finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na predložené projekty vzhľadom k tomu, že
v rozpočtovom roku 2016 boli tieto projekty MZ podporené a finančné prostriedky na ich
realizáciu boli schválené. Predkladateľ informoval MZ, že dodávatelia nestihnú všetky práce
zrealizovať a vyfakturovať do konca roka 2016. Bolo mu prisľúbené, že v roku 2017 budú
dotácie na projekty schválené.
5. DHZ Hrabové – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na oslavy 90. výročia
založenia DHZ.
FK odporúča DHZ Hrabové požiadať o pridelenie finančných prostriedkov na oslavy 90.
výročia založenia DHZ prostredníctvom grantu. FK konštatovala, že pri obdobných akciách
v ostatných mestských častiach boli schválené finančné prostriedky prostredníctvom grantu.

6. Mestský klub HRABOVANKA – žiadosť o zvýšenie rozpočtu na r. 2017.
FK odporúča schváliť zvýšenie príspevku pre Mestský klub HRABOVNKA na rok 2017 o
650,- € eur, z dôvodu 70. výročia založenia Dychovej hudby HRABOVANKA.
7. OZ Filmový klub Bytča, Hlinkova 673, Bytča – žiadosť o vytvorenie zamestnanosti.
FK odporúča schváliť navrhovaný systém prevádzky kina s tým, že následne odporúča
schváliť finančné prostriedky na uvedený účel (dohody+odvody) do rozpočtu mesta.
8. DHZ Mikšová – žiadosť o zakúpenie hasičskej striekačky a opravu motor. vozidla
AVIA
FK odporúča čerpať opravu zo schváleného rozpočtu na rok 2017. Na zakúpenie striekačky
FK neodporúča schváliť finančné prostriedky na zakúpenie hasičskej striekačky (mašiny)
pre DHZ Mikšová. FK odporúča, na opravu motorového vozidla AVIA, čerpať finančné
prostriedky zo schváleného rozpočtu pre DHZ.
9. MY Žilinské noviny – ponuka na uverejňovanie mestských novín.
FK neodporúča prijať ponuku spoločnosti Petit Press a. s. na uverejňovanie mestských novín
v rámci publicity mesta Bytča a pravidelného informovania obyvateľov mesta a mestských
častí v rámci titulu ECHO.
10. Zmena rozpočtu RO č. 2/2017 k 28. 02. 2017 – Návrh.
FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu RO č. 2/2017 k 28. 02. 2017 s nasledovnými
zmenami:
Ul. Moyzesov – rekonštrukcia MK

-43.500,- €

FK odporúča predložiť na rokovanie MZ materiál ktorý bude obsahovať dopravné riešenie,
konštrukčné riešenie a rozpočtové náklady na realizáciu rekonštrukcie Moyzesovej ulice,
a až následne schvaľovať finančné prostriedky do rozpočtu mesta a realizovať súťaž. žiada
predložiť rozpočet, kalkulácia a až následne schvaľovať finančné prostriedky.
11. Žiadosti o rozšírenie účelu použitia dotácie:
-

Mestský hádzanársky klub Bytča
FK odporúča schváliť žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na:
 prenájom športovej haly
 vklady do súťaží, turnajov a ubytovanie hráčok a trénerov
 poplatky za rozhodcov hradené SZH

-

Mestský futbalový klub Bytča
FK odporúča schváliť žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na:
 vklady a poplatky SFZ Bratislava (reg. preukazy, členské poplatky, vklad do súťaže)
 prenájom umelej trávy, ihriska, telocvične, športovej haly
 údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie)
 prevádzkové náklady (čistiace a hygienické potreby, latex)

-

BENET Lawn-Tennis Club Bytča
FK odporúča schváliť žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na:
 prenájom telocviční
 vklady a poplatky na Slovenský a Stredoslovenský tenisový zväz

-

TJ Tatran Hrabové
FK odporúča schváliť žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na:
 vklady a poplatky (reg. preukazy, členské poplatky, vklad do súťaže)
 prenájom umelej trávy, ihriska, telocvične, športovej haly
 údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie)
 prevádzkové náklady (čistiace a hygienické potreby, latex)

-

Stolnotenisový oddiel TZO Bytča
FK odporúča schváliť žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na:
 vklady do súťaží, poplatky za turnaje
 registračné a členské poplatky pre SSTZ
 poplatky za licencie rozhodcov a trénerov

-

TJ Pšurnovice
FK odporúča schváliť žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na:
 poplatky za registráciu hráčov
 členský poplatok SFZ
 údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty)
 poštové poplatky

-

Futbalový klub Hliník n/V
FK odporúča schváliť žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na:
 poplatky za registráciu hráčov
 údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, valcovanie)

-

Šachový oddiel TZO Bytča
FK odporúča schváliť žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na:
 vklady do pravidelných súťaží a šachových turnajov
 licenčné a registračné poplatky pre šachový oddiel na rok 2017
 poštové poplatky

12. Pavol Pláňavský, Štiavnik 1074 – žiadosť o preplatenie nákladov spojených s opravou
kancelárskych priestorov.
FK neodporúča schváliť preplatenie nákladov, resp. započítanie s nájmom, náklady
spojené s opravou kancelárskych priestorov v budove TS MB nájomcovi p. Pavlovi
Pláňavskému, bytom Štiavnik 1074.

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2017, ktorým sa mení VZN č. 5/2015
o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy – Návrh.
FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2017, ktorým sa
mení VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy.
14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2017 o zriadení mestskej polície

–

Návrh.
FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2017 o zriadení
mestskej polície.
FK zároveň odporúča zvážiť možnosť vybavenia vozidla MsP kamerou (ak to zákon
umožňuje). Akýkoľvek priestupok, resp. zásah MsP by nainštalovaná kamera
zaznamenala. FK odporúča uvedené následne zapracovať do VZN.
15. Nezaradené, nedokončené investície - návrh na odpísanie z účtovného stavu mesta.
FK odporúča schváliť odpísanie nedokončených, nezaradených investícií z majetku mesta
v celkovej hodnote 62.644,16 €.
16. Hospodárenie škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti Mesta Bytča.
FK odporúča prerokovať na zasadnutí MZ schválenie zriadenia jedného právneho subjektu
predškolského zariadenia, vyradenie materských škôl a výdajní ŠJ zo siete škôl
a školských zariadení a následné zaradenie elokovaných pracovísk.
Rôzne:
FK odporúča vypracovať analýzu príjmovej časti rozpočtu týkajúcej sa jednotlivých druhov
príjmov súvisiacich s prevádzkovaním výherných a nevýherných hracích prístrojov.
FK zároveň odporúča vykonať zamestnancami MsP kontrolu v jednotlivých prevádzkach
pohostinstiev, barov a herní za účelom zistenia počtu výherných a nevýherných hracích
prístrojov (výherných prístrojov, videohier, ruliet...). FK uvedené odporúča predložiť na
nasledujúce zasadnutie MZ.

V Bytči dňa 07. 02. 2017
Ing. Jarmila Kramarová
zapisovateľka finančnej komisie

