Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre šport a cestovný ruch 01/2019
09. februára 2019 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 a zástupca starostu) – prítomný, Ing. Marek Dobiš (poslanec) – 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) – ospravedlnený a Peter
Lukáč (zástupca občanov) – prítomný.

Komisia tak bola na svojom druhom pracovnom zasadnutí zo dňa 09. februára 2019 uznášaniaschopná,
a to v počte šiestich zo siedmich členov, pričom prítomný bol aj starosta obce Bystričany pán Filip Lukáč
(ďalej len ako starosta).

Body schváleného programu:
-

1. Prerokovanie možností zapojenia našej samosprávy do Výzvy na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, ktorá bola zverejnená
Úradom vlády Slovenskej republiky dňa 15. januára 2019.

-

2. Prerokovanie možností zapojenia našej samosprávy do Výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na rok 2019,
ktorú zverejnilo práve ministerstvo financií.

-

3. Schválenie 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 schválenia poslancami Obecného
zastupiteľstva obce Bystričany (ďalej len OcZ) do konca novembra 2019.

-

4. Prerokovanie aktuálneho stavu obecnej firmy TERMAL – CHALMOVÁ BYSTRIČANY, s.r.o. na
základe stretnutia s konateľom spoločnosti pánom Ivanom Bartošom, ktoré sa uskutočnilo 04.
februára práve za prítomnosti konateľa obecnej firmy, zástupcu starostu, OcZ a členov komisie.
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-

5. Vypracovanie Správy o stave Termálneho kúpaliska Chalmová, ktorú komisia predloží OcZ
a starostovi do 30 dní od konania spomínaného stretnutia alebo na najbližšom zasadnutí OcZ.

K bodu č. 1: Uznesenie č. 01/2019
Komisia odporúča starostovi a OcZ, aby sa naša samospráva zapojila do Výzvy na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 s cieľom získať finančné
prostriedky v odhadovanej výške približne 37-tisíc eur, ktoré by mohla využiť na výstavbu nového
multifunkčného ihriska v areáli našej základnej školy. To by malo úplne alebo z časti nahradiť súčasné
multifunkčné ihrisko, ktoré už nespĺňa základné technické ani bezpečnostné normy. Posledný termín na
predkladanie žiadostí je 15. marca 2019. Viac informácií TU.
Hlasovanie: prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0.

K bodu č. 2: Uznesenie č. 02/2019
Komisia odporúča starostovi a OcZ, aby sa naša samospráva zapojila do Výzvy na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na rok 2019
s cieľom získať finančné prostriedky v odhadovanej výške približne 15-tisíc eur, ktoré by mohli byť
využité na rekonštrukciu vnútorných i vonkajších priestorov obecnej tribúny a futbalového ihriska. Tie
má od obce v dlhodobom prenájme občianske združenie Telovýchovná jednota Dynamo Bystičany
a v posledných troch rokoch sa o ne príkladne stará, pričom do ich obnovy investovalo množstvo
finančných i personálnych prostriedkov z vlastných zdrojov. Posledný termín na predkladanie žiadostí je
31. marec 2019. Viac informácií TU.
Hlasovanie: prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0.

K bodu č. 3: Uznesenie č. 03/2019
Komisia so súhlasom starostu schválila návrh jej predsedu na prerozdelenie pracovnej agendy
jej členov a jej súčinnosť s obecným úradom, ktorý bude v snahe pripraviť Koncepciu výstavby, rozvoja a
prevádzky športovísk obce Bystričany zastupovať práve starosta obce. Návrh bol predložený na prvom
pracovnom stretnutí komisie dňa 23. decembra 2018 aj s predbežnými termínmi. Jeho celé znenie je
uvedené v zápisnici zo zasadnutia komisie číslo 01/2018.
Hlasovanie: prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0. Starosta tento návrh rovnako schválil.

K bodu č. 4: Uznesenie č. 04/2019
Komisia na základe informácií od konateľa spoločnosti TERMAL – CHALMOVÁ BYSTRIČANY, s.r.o.
pána Ivana Bartoša, ktoré získala počas stretnutia zo dňa 04. februára 2019, hodnotí stav obecnej firmy
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ako havarijný, na čo konateľ spoločnosti niekoľkokrát prítomných upozornil. Zároveň však konateľ podľa
prítomných členov komisie nevedel dostatočne zdôvodniť príčiny aktuálneho havarijného stavu či
zodpovedajúco argumentačne podložiť a zdôvodniť kroky, ktoré ako dlhoročný konateľ obecnej firmy
podnikol v snahe napraviť tento neblahý stav, prípadne mu úplne predísť. Vzhľadom na fakt, že súčasný
konateľ na vlastnú žiadosť z osobných dôvodov končí aj ako konateľ, aj ako riaditeľ obecnej firmy,
pričom jeho posledné pracovné dni by mali byť podľa jeho slov datované najneskôr v prvej polovici
marca 2019, komisia nevidí dôvod bližšie hodnotiť jeho doterajšiu prácu v snahe pripraviť kvalifikované
odporúčania na odstránenie a zlepšenie havarijného stavu obecnej firmy.
Naopak, komisia odporúča starostovi a OcZ, aby čím skôr pripravil a zverejnili výberové konanie
na post nového riaditeľa obecnej firmy TERMAL – CHALMOVÁ BYSTRIČANY, s.r.o. a to tak, aby bola
pozícia riaditeľa obecnej firmy odlúčená od pozície jej konateľa a zároveň aj od pozícií riaditeľa
a konateľa obecnej príspevkovej organizácie TERMAL BYSTRIČANY. Komisia starostovi a OcZ odporúča,
aby pri výberovom konaní nastavili pre nového riaditeľa obecnej firmy ohodnotenie zodpovedajúce
aktuálnemu havarijnému stavu spoločnosti, najlepšie tak, aby bola jeho časť naviazaná na budúce
výsledky spoločnosti. Zároveň komisia starostovi a OcZ odporúča, aby budúci pracovný pomer nového
riaditeľa obecnej firmy zahŕňal hmotnú zodpovednosť za správu jej majetku a jej hospodárenie a tiež
presný popis pracovných činností a kompetencií nového riaditeľa. Vzhľadom na tieto odporúčania tiež
komisia starostovi a OcZ odporúča, aby sa jej predseda podieľal na výberovom konaní nového riaditeľa
obecnej firmy. Komisia v neposlednom rade starostovi a OcZ odporúča, aby na najbližšom valnom
zhromaždení obecnej firmy starosta prevzal funkciu konateľa spoločnosti a aby nový konateľ následne
rozhodol o novom zložení dozornej rady, ktorá by sa mala skladať z poslancov OcZ, ideálne po ich
spoločnej dohode.
Hlasovanie: prítomní – 6, za – 4, proti – 1, zdržali sa – 1.

K bodu č. 5:
Uznesenie č. 05/2019
Na základe podkladov od konateľa obecnej firmy TERMAL – CHALMOVÁ BYSTRIČANY, s.r.o.
pána Ivana Bartoša o aktuálnom stave spoločnosti, ktorý bol bližšie popísaný v Uznesení č. 04/2019, ale
i na základe ďalších dostupných dokumentov týkajúcich sa zmluvných záväzkov či právneho nastavenia
vzťahov spoločnosti, sa komisia zhodla na nasledovných konštatovania a odporúčaniach. Tie spoločne
s Uznesením č. 04/2019 zároveň považuje za Správu o stave Termálneho kúpaliska Chalmová, ktorú sa
komisia zaviazala vypracovať do 30 dní od stretnutia s konateľom obecnej firmy a ktorú predloží OcZ na
jeho najbližšom zasadnutí. Komisia preto zároveň konštatuje, že si svoj záväzok a povinnosť splnila.
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V prípade záujmu OcZ či starostu o doplňujúce informácie alebo stanoviská však komisia môže svoju
Správu o stave Termálneho kúpaliska Chalmová na vyžiadanie rozšíriť, či doplniť.

-

1. Komisia odporúča súčasnému konateľovi obecnej firmy, aby vyvinul čo najväčšie úsilie
v snahe pripraviť Termálne kúpalisko Chalmová na letnú sezónu 2019. Súčasný konateľ firmy by
sa mal sústrediť najmä na dokončenie rekonštrukčných prác na hlavnej budove či revíziu
potrebnej techniky a tiež na získanie potrebných povolení a finančných prostriedkov, aby mohlo
byť kúpalisko čím skôr znovu otvorené v plných prevádzkových kapacitách. Komisia odporúča
starostovi a OcZ, aby dohliadali na tento proces minimálne do vyhodnotenia odporúčaného
výberového konania na nového riaditeľa obecnej firmy.

-

2. Vzhľadom na havarijný stav Termálneho kúpaliska Chalmová a nedostatočné podklady od
konateľa obecnej firmy, ktorá kúpalisko spravuje, komisia odporúča starostovi a OcZ, aby čím
skôr, najlepšie ešte počas pôsobenia súčasného konateľa firmy, uskutočnili finančný, právny,
majetkový i personálny audit, ktorý vykoná nezávislý dozor.

Hlasovanie: prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0.

...........................................................
Jozef Rybár
zapisovateľ a predseda Komisie pre šport a cestovný ruch
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