Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre šport a cestovný ruch 01/2018
23. decembra 2018 v Bystričanoch
Obec Bystričany
Obecný úrad Bystričany
Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany, SLOVAKIA
IČO: 00318019. DIČ: 2021211632
Telefón: +421 46 5493 120. E-mail: obec@bystricany.sk. Web: www.bystricany.sk.

Členovia Komisie pre šport a cestovný ruch (ďalej len ako komisia): Jozef Rybár (predseda komisie,
poslanec OZ a zástupca starostu) – prítomný, Ing. Marek Dobiš (poslanec OZ) – prítomný, Mgr. Kamil
Šteiner (riaditeľ ZŠ s MŠ Bystričany) – prítomný, Ing. Dušan Šnirc (zástupca občanov) – prítomný,
Branislav Obžera (zástupca občanov) – prítomný, Ing. Michal Slúka (zástupca občanov) – prítomný a Peter
Lukáč (zástupca občanov) – prítomný.
Komisia tak bola na svojom prvom pracovnom zasadnutí zo dňa 23. decembra 2018 uznášaniaschopná, a to
v počte všetkých siedmich členov, pričom prítomný bol aj starosta obce Bystričany pán Filip Lukáč.

Body programu:
-

1. Oboznámenie sa s pracovnou agendou a formálnymi kompetenciami komisie. Širšia diskusia o
stave športu a cestovného ruchu v obci Bystričany. Zhodnotenie aktuálnej situácie transformácie
baníckeho regiónu Horná Nitra a načrtnutie smerovania obce v danej oblasti v najbližších rokoch.

-

2. Spolupráca miestnych samospráv v rámci občianskeho združenia Miestna akčná skupina Rozvoj
Hornej Nitry (ďalej len ako MAS RHN) a vytýčenie troch priorít obce Bystričany v rámci
pripravovaných výziev Stratégií komunitou vedeného miestneho rozvoja pre MAS RHN.

-

3. Rozdelenie pracovnej agendy členov komisie s plánom vypracovať krátkodobú (4 roky),
strednodobú (8 rokov) a dlhodobú (12 rokov) Koncepciu výstavby, rozvoja a prevádzky
športovísk obce Bystričany, ktorá by mala vzniknúť najneskôr do konca októbra 2019 a ktorá by
mala následne prejsť verejným pripomienkovaním s plánom jej schválenia obecným zastupiteľstvom
do konca novembra 2019.

-

4. Načrtnutie problematiky dlhodobo stagnujúceho a zanedbaného Termálneho kúpaliska Chalmová
v správe obecnej firmy TERMAL CHALMOVÁ - BYSTRIČANY, s.r.o. a úvodná diskusia o
možnostiach riešenia tohto neblahého stavu.

K bodu č. 1
Uznesenie č. 01/2018
Komisia odporúča starostovi obce, aby sa aktívne podieľal na komunikácii s orgánmi vlády
Slovenskej republiky, jej ministerstvami, úradmi či poradnými orgánmi, zároveň na komunikácii s ostatnými
samosprávami regiónu Hornej Nitry, Trenčianskym samosprávnym krajom, či inými samosprávami alebo

organizáciami v rámci Európskej únie so skúsenosťami, ktoré by obci Bystričany mohli pomôcť pri
transformácii baníckeho regiónu.
Komisia zároveň starostovi odporúča v čo najvyššej možnej miere participovať na príprave
projektov a stratégií či iných aktivitách, ktoré sa dotýkajú danej problematiky.
Hlasovanie: prítomní – 7, za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0.
K bodu č. 2
Uznesenie č. 02/2018
Komisia odporúča starostovi obce predložiť na MAS RHN tri priority v nasledujúcom poradí, na ktoré by sa
mala obec následne snažiť získať potrebné finančné prostriedky v rámci zverejnených výziev Stratégií
komunitou vedeného miestneho rozvoja pre MAS RHN:
1. Vybudovanie nového umelého trávnika určeného primárne na futbal v areáli školy, prípadne
čiastočná rekonštrukcia klziska so zámerom premeniť ho na multifunkčné športovisko.
2. Osvetlenie a rekonštrukcia, prípadné premiestnenie prechodov pre chodcov na ceste 64 v spolupráci
s políciou SR alebo vybudovanie cesty medzi Bystričanmi a Vieskou.
3. Rekonštrukcia priestorov takzvanej starej školy alebo priestorov bývalej budovy spoločnosti Titlers.
Komisia zároveň berie na vedomie, že výzvy v rámci vyššie uvedených stratégií už v tomto momente
meškajú, pretože podľa dostupných informácií mali byť zverejnené najneskôr začiatkom decembra 2018.
Hlasovanie: prítomní – 7, za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0.
K bodu č. 3:
Predseda komisie navrhuje nasledovné rozdelenie pracovnej agendy jej členov v spolupráci s obecným
úradom zastúpeným starostom obce pri príprave Koncepcie výstavby, rozvoja a prevádzky športovísk obce
Bystričany:
-

Mgr. Kamil Šteiner, Branislav Obžera a Peter Lukáč: Predloženie materiálu, z ktorého bude
jasné, aký typ športovísk, v akej približnej veľkosti, s akým účelom, akým vyhotovením a na akom
mieste plánuje obec v najbližších štyroch, ôsmich a 12 rokoch vybudovať v rámci svojho územia aj
so zdôvodnením tohto návrhu.

-

Ing. Dušan Šnirc, Ing. Marek Dobiš a Ing. Michal Slúka: Na základe vyššie uvedeného návrhu
vypracovať materiál, ktorý bude počítať s aktuálnymi výzvami a projektami, z ktorých sa dajú na
dané športoviská čerpať finančné či materiálne prostriedky. Tento materiál by mal zároveň
obsahovať stručné zhodnotenie legislatívy v danej problematike a tiež hrubú odhadovanú cenu toho
ktorého športoviska, pričom je potrebné počítať nielen s nákladmi na jeho výstavbu, ale aj na
prevádzku či údržbu, prípadne aj s potenciálnym ziskom pre obec. Ten by mal byť vypočítaný na
základe návrhu komisie na spoplatnenie využívania obecných športovísk, pričom by mal počítať s
dvojakým spoplatnením v jasne vytýčených kategóriách (deti, seniori, žiaci ZŠ s MŠ) – zvlášť pre
občanov Bystričian s trvalým pobytom a zvlášť pre všetkých ostatných.

-

Jozef Rybár: Konzultácia oboch materiálov so starostom obce, poslancami obecného zastupiteľstva
a finalizácia Koncepcie výstavby, rozvoja a prevádzky športovísk obce Bystričany.

-

Filip Lukáč: Koordinácia členov komisie pri komunikácii so zamestnancami obecného úradu,
pomoc pri získavaní potrebných informácií, poskytnutie už realizovaných alebo pripravených
podkladov a projektov a tak ďalej.

Členovia komisie aj starosta obce prehodnotia predložený návrh predsedu komisie do 13. januára 2018 a
následne schvália svoju pracovnú agendu na najbližšom zasadnutí komisie.
K bodu č. 4:
Uznesenie č. 03/2018
Komisia odporúča starostovi obce najneskôr do konca marca 2019 uskutočniť stretnutie so štatutárom
obecnej firmy TERMAL CHALMOVÁ - BYSTRIČANY, s.r.o. za prítomnosti poslancov obecného
zastupiteľstva, členov komisie, hlavnej ekonómky obce a hlavného kontrolóra obce, na ktorom predloží
materiál o zhodnotení aktuálneho

stavu Termálneho kúpaliska Chalmová aj s jasným odôvodnením

a vysvetlením tohto stavu. Štatutár

obecnej firmy by mal zároveň predložiť krátkodobú, strednodobú

a dlhodobú predstavu o fungovaní

obecnej firmy, ktorá by mala byť podložená reálnymi štatistikami

z minulosti a racionálnymi prognózami do budúcnosti. Štatutár by mal zároveň predložiť všetky platné
zmluvy uzatvorené obecnou firmou, všetky dostupné uzatvorené zmluvy z minulosti, ktorým už platnosť
vypršala, tiež všetky návrhy zmlúv, s podpísaním ktorých počíta v roku 2019 a ktoré už má k dispozícii a na
vyžiadanie starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisie, hlavnej ekonómky obce či
hlavného kontrolóra obce dodatočne do 7 dní aj akýkoľvek iný dokument, ktorý na zvolanom stretnutí
nebude mať k dispozícii.
Komisia zároveň odporúča starostovi obce zvolať toto stretnutie najmenej 30 dní pred plánovaným
dátumom konania, aby mal štatutár obecnej firmy dostatok času na dôkladnu a zodpovednú pripravu.
Komisia si tiež najneskôr do 30 dní odo dňa konania tohto stretnutia dáva záväzok predložiť obecnému
zastupiteľstvu a starostovi obce Správu o stave Termálneho kúpaliska Chalmová aj s návrhmi riešení na
zlepšenie financovania a chodu obecnej firmy TERMAL CHALMOVÁ - BYSTRIČANY, s.r.o.
Hlasovanie: prítomní – 7, za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0.

...........................................................

Jozef Rybár
predseda Komisie pre šport a cestovný ruch
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