Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre šport a cestovný ruch 02/2019
30. augusta 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) – ospravedlnený, Branislav
Obžera (zástupca občanov) – prítomný, Ing. Michal Slúka (zástupca občanov) – ospravedlnený a Peter
Lukáč (zástupca občanov) – prítomný.

Komisia tak bola na svojom treťom pracovnom zasadnutí zo dňa 30. augusta 2019 uznášaniaschopná, a
to v počte piatich zo siedmich členov.

Body schváleného programu:
-

1. Oboznámenie sa s aktuálnou situáciou a zmenami v rámci rozbehnutých a nových projektov,
stanovených a potencionálnych úloh či ďalších iniciatív, ktoré boli prerokované počas
uplynulých dvoch zasadnutí komisie.

-

2. Prerokovanie možností zapojenia našej samosprávy do projektu Podpora výstavby,
rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 - 2021 od Slovenského
futbalového zväzu (SFZ).

-

3. Prerokovanie možností zapojenia našej samosprávy do projektu ČSOB Nadácie a jej
Zamestnaneckého grantového programu v rámci najnovšieho kola výziev pre rok 2019
a prerokovanie žiadosti našich občanov Adama Pastierika a Marianny Plevkovej z mája 2019,
ktorí by sa chceli stať správcami dočasne zatvorenej obecnej posilňovne.

-

4. Prerokovanie aktuálneho stavu prípravy krátkodobej (4 roky), strednodobej (8 rokov) a
dlhodobej (12 rokov) Koncepcie výstavby, rozvoja a prevádzky športovísk obce Bystričany,
ktorá by mala vzniknúť najneskôr do konca októbra 2019.

-

5. Prerokovanie aktuálneho stavu obecnej firmy TERMAL – CHALMOVÁ BYSTRIČANY, s.r.o. na
základe stretnutia predsedu komisie s nový konateľom spoločnosti pánom Milanom Oršulom,
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ktoré sa uskutočnilo 23. augusta za prítomnosti starostu obce pána Filipa Lukáča, v snahe
zhodnotiť končiacu sa letnú sezónu obecného kúpaliska a jeho ďalšie možnosti fungovania.
-

6. Oboznámenie sa s aktuálnym stavom projektu Nových webov a jednotného CRM systému
obce Bystričany a Termálneho kúpaliska Chalmová na základe stretnutia predsedu komisie so
starostom obce.

K bodu č. 1: Uznesenie č. 06/2019
Komisia berie na vedomie, že zapojenie obce do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, ktoré iniciovala samotná komisia, dopadlo
neúspešne a žiadosť obce bola ZAMIETNUTÁ bez bližšieho odôvodnenia.
Komisia berie na vedomie, že zapojenie obce do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na rok 2019, ktoré iniciovala samotná
komisia, dopadlo úspešne a žiadosť obce bola SCHVÁLENÁ. Obec tak získala 15 tisíc eur, ktoré sa
zaviazala využiť na rekonštrukciu vnútorných i vonkajších priestorov tribúny a futbalového ihriska.
Komisia berie na vedomie, že spolupráca miestnych samospráv v rámci občianskeho združenia
Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry (MAS RHN) nefunguje kvôli nečinnosti samotnej MAS
RHN, že vytýčenie troch priorít obce Bystričany v rámci pripravovaných výziev Stratégií komunitou
vedeného miestneho rozvoja pre MAS RHN sa zo strany MAS RHN, aj napriek jej viacerým prísľubom,
nikam neposunulo a že priority, ktoré komisia vypracovala a prostredníctvom starostu obce aj predložila
na MAS RHN, už niekoľko mesiacov neboli premenené do konkrétnych projektov.
- Hlasovanie: prítomní – 5, za – 5, proti – 0, zdržali sa – 0.

K bodu č. 2: Uznesenie č. 07/2019
Komisia odporúča starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu (OcZ), aby sa naša samospráva
zapojila do projektu Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v
rokoch 2019 - 2021 od SFZ s cieľom získať finančné prostriedky v odhadovanej výške približne 50 tisíc
eur, ktoré by mohla naša samospráva využiť na výstavbu nového umelého trávnika a potrebnej
infraštruktúry v areáli futbalového ihriska. To by malo úplne nahradiť súčasné multifunkčné ihrisko
v areáli základnej školy, ktoré už nespĺňa základné technické ani bezpečnostné normy. Posledný termín
na predkladanie žiadostí je 15. september 2019. Viac informácií TU.
Ak by došlo k realizácii projektu, komisia do svojej pripravovanej Koncepcie výstavby, rozvoja a
prevádzky športovísk obce Bystričany zapracuje presunutie športového areálu Dobrovoľného
hasičského zboru Bystričany (DHZ Bystričany) do areálu základnej školy za pomoci našej samosprávy.
Predseda komisie si berie za úlohu oboznámiť s týmto zámerom a plánom zástupcov DHZ Bystričany.
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- Hlasovanie: prítomní – 5, za – 5, proti – 0, zdržali sa – 0.

K bodu č. 3: Uznesenie č. 08/2019
Komisia odporúča svojmu členovi, poslancovi OcZ a predsedovi občianskeho združenia Capina
(OZ Capina) Marekovi Dobišovi, ktorý je zároveň zamestnancom ČSOB banky, aby sa OZ Capina zapojilo
do projektu ČSOB Nadácie a jej Zamestnaneckého grantového programu v rámci najnovšieho kola
výziev pre rok 2019 s cieľom získať finančné prostriedky v odhadovanej výške približne tri až päť tisíc
eur, ktoré by mohlo OZ Capina v spolupráci s obcou i materskou a základnou školou využiť na
rekonštrukciu šatní v priestoroch telocvične základnej školy, alebo v spolupráci s obcou a obecnou
firmou na rekonštrukciu dvoch ubytovacích buniek v areáli obecného kúpaliska.
Komisia zároveň berie na vedomie žiadosť našich občanov Adama Pastierika a Marianny
Plevkovej z mája 2019, ktorí by sa chceli stať správcami dočasne zatvorenej obecnej posilňovne
v priestoroch, ktoré susedia s Pamätnou izbou obce Bystričany. Ich návrh síce komisia považuje za
logický, váži si ich ochotu aj záujem, no vzhľadom na aktuálny havarijný stav posilňovne, ktorý by mohol
ohroziť zdravie správcov i návštevníkov, túto žiadosť ZAMIETA a starostovi obce odporúča tejto
žiadosti NEVYHOVIEŤ. Komisia sa zároveň zaväzuje do svojej Koncepcie výstavby, rozvoja a prevádzky
športovísk obce Bystričany zapracovať návrh na výmenu obecnej posilňovne a knižnice v priestoroch
telocvične základnej školy aj s návrhom na rekonštrukciu obecnej posilňovne.
- Hlasovanie: prítomní – 5, za – 5, proti – 0, zdržali sa – 0.

K bodu č. 4: Uznesenie č. 09/2019
Komisia, najmä vzhľadom na svoju pracovnú vyťaženosť a zapojenie sa do viacerých externých
i interných projektov samosprávy, prehodnotila svoje pôvodné rozhodnutie a Koncepciu výstavby,
rozvoja a prevádzky športovísk obce Bystričany, ktorú sa pôvodne zaviazala predložiť na rokovanie OcZ
najneskôr do konca októbra 2019, po novom predloží na rokovanie OcZ najneskôr do konca roka 2019.
- Hlasovanie: prítomní – 5, za – 5, proti – 0, zdržali sa – 0.

K bodu č. 5: Uznesenie č. 10/2019
Komisia berie na vedomie oboznámenie sa s aktuálnym stavom obecnej firmy TERMAL –
CHALMOVÁ BYSTRIČANY, s.r.o. od predsedu komisie. Predseda komisie sa zároveň zaviazal členom
komisie najneskôr do 15. septembra 2019 poskytnúť podklady a analýzy od nového konateľa obecnej
firmy pána Milana Oršulu, ktoré by mal najneskôr do daného termínu sám obdržať. Komisia sa následne
zaväzuje na svojom najbližšom zasadnutí pripraviť písomné stanovisko, ktoré by malo stručne zhodnotiť
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dané podklady/analýzy, v snahe pripraviť odporúčanie pre starostu obce a poslancov OcZ o možnostiach
ďalšieho fungovania obecnej firmy, ktorá prevádzkuje obecné Termálne kúpalisko Chalmová.
- Hlasovanie: prítomní – 5, za – 5, proti – 0, zdržali sa – 0.

K bodu č. 6: Uznesenie č. 11/2019
Komisia berie na vedomie oboznámenie sa s aktuálnym stavom projektu Nových webov
a jednotného CRM systému obce Bystričany a Termálneho kúpaliska Chalmová od predsedu komisie.
Na nových weboch s jednotným CRM systémom by sa malo začať pracovať najneskôr do konca roka
2019 a prvotná investícia, ktorá by mala priniesť dve úplne nové a funkčné webové stránky s pôvodnými
doménami www.bystricany.sk a www.chamova.sk, by nemala prekročiť tri až päť tisíc eur.
- Hlasovanie: prítomní – 5, za – 5, proti – 0, zdržali sa – 0.

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