
 

Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 06. septembra 2022 o 16:00 hodine  

 
Prítomní členovia: Ing. Peter Weber, Mgr. Andrej Gallo, MBA, Helena Králiková, Ing. Juraj  

                                 Putirka, Ing. Zuzana Hajdúchová   

Neprítomní členovia: Ing. Juraj Babušík,   

 

Program zasadania finančnej komisie: 

 

1. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2022/Z k 02. 08. 2022 v zmysle § 21, 
ods.1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča - na vedomie. 

2. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2022 – na vedomie. 

3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022 k 30. 09. 2022 – návrh. 

4. Návrh zmeny Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča, dodatok č. 2 – Odd. 
správy majetku a RR na Mestskom úrade v Bytči. 

5. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Športovej haly v Bytči na športové účely (tréningy 
a zápasy) – Mestský hádzanársky klub Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča. 

6. Rekonštrukcia stĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého, na vedomie – PhDr. Martin Gácik, 
poslanec MZ v Bytči. 

7. Pamätník M. R. Štefánika v Bytči, žiadosť o finančné prostriedky - PhDr. Martin Gácik, 
poslanec MZ v Bytči. 

8. Dodatok č. 4, k Zmluve č. 2280/2015 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych 
odpadov. Informácia o navýšení cien služieb o medziročnú mieru inflácie, z dôvodu rastu 
pohonných hmôt, energií a dopravných služieb, v súlade so znením platnej zmluvy z roku 2015. 

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.      /2022 zo dňa 22.9.2022 o záväznej časti 
zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu Sídelného útvaru Bytča - návrh. 

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č .../2022 zo dňa 22. septembra 2022, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2021 z 11. februára 2021 o 
podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča – návrh. 

11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.   /2022 zo dňa 22. septembra 2022 o určení výšky 
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019, VZN č. 15/2021 – návrh. 

12. Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Žilina na funkčné 
obdobie rokov 2022-2026. 

13. DHZ Pšurnovice – žiadosť o zakúpenie požiarnej striekačky. 

14. Rôzne 
14.1 MFK Bytča – žiadosť o dotáciu 
14.2 TJ Tatran Hrabové – žiadosť o dotáciu 
14.3     MHK Bytča – žiadosť o dotáciu 



 

 
R O K O V A N I E : 
 

1. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2022/Z k 02. 08. 2022 v zmysle 

§ 21, ods.1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča - na vedomie. 

      FK berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022/Z k 02.08.2022.   .  

2. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2022 – na vedomie. 

FK berie na vedomie plnenie programového rozpočtu Mesta Bytče k 30.06.2022. 

3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022 k 30. 09. 2022 – návrh. 

FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022 k 30.09.2022 
s nasledovnými zmenami: 

Podprogram 8.1 Údržba miestnych komunikácií – nevykonať opravu parkoviska na Javorovej 
ulici v sume 12.000,- €. Tieto bežné výdavky použiť na komplexnú úpravu 
parku, v ktorom má byť osadený pamätník M. R. Štefánika a jeho okolia. 

Podprogram 8.3 Správa a údržba verejnej zelene – znížiť navrhovanú sumu bežných výdavkov 
15.000,- € na      5.000,- €, prípadne predložiť podrobné zdôvodnenie potreby 
navýšenia rozpočtu o 15.000,- € od vedúceho oddelenia výstavby a životného 
prostredia 

Podprogram 12.1 Dotácie na šport – znížiť dotáciu pre MFK Bytča zo sumy 10.000,- € na sumu 
5.000,- €. 

4. Návrh zmeny Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča, dodatok č. 2  – 
Odd. správy majetku a RR na Mestskom úrade v Bytči. 

FK odporúča schváliť Návrh zmeny Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča, 
dodatok č. 2   

5. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Športovej haly v Bytči na športové účely 
(tréningy a zápasy) – Mestský hádzanársky klub Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča. 

FK odporúča neschváliť žiadosť o prenájom nebytových priestorov Športovej haly v Bytči na 
športové účely (tréningy a zápasy) Mestského hádzanárskeho klubu Bytča. FK odporúča prizvať 
aj zástupcov iných športových klubov za účelom dohodnutia časov na využívanie priestorov ŠH  
a zároveň ponechať čas využívania pre iné právnické a fyzické osoby (komerčné využívanie) 
minimálne od 19:00 hod. 

6. Rekonštrukcia stĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého, na vedomie – PhDr. Martin Gácik, 
poslanec MZ v Bytči. 

FK odporúča schváliť rekonštrukciu stĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého, na vedomie – PhDr. 
Martin Gácik, poslanec MZ v Bytči 

7. Pamätník M. R. Štefánika v Bytči, žiadosť o finančné prostriedky - PhDr. Martin Gácik, 
poslanec MZ v Bytči. 

FK odporúča prideliť finančné prostriedky na výstavbu pamätníka M. R. Štefánika v Bytči, 
žiadosť o finančné prostriedky. FK zároveň odporúča vykonať komplexnejšiu úpravu parku 
a jeho okolia, v ktorom by bol tento pamätník situovaný – napr. oprava chodníkov, zeleň... 

8. Dodatok č. 4, k Zmluve č. 2280/2015 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych 
odpadov. Informácia o navýšení cien služieb o medziročnú mieru inflácie, z dôvodu rastu 
pohonných hmôt, energií a dopravných služieb, v súlade so znením platnej zmluvy z roku 
2015. 



FK odporúča neschváliť Dodatok č. 4 k Zmluve na poskytnutie služby č. 2280/2015 
v predloženom znení. Zároveň vyzýva primátora Mesta Bytča na začatie rokovania na zníženie 
percentuálneho zvýšenia ceny. 

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.      /2022 zo dňa 22.9.2022 o záväznej časti 
zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu Sídelného útvaru Bytča - návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.      /2022 zo dňa 22.9.2022 
o záväznej časti zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu Sídelného útvaru Bytča. 

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č .../2022 zo dňa 22. septembra 2022, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2021 z 11. februára 2021 
o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča – návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č .../2022 zo dňa 22. 
septembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2021 
z 11. februára 2021 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča. 

11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.   /2022 zo dňa 22. septembra 2022 o určení 
výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019, VZN č. 15/2021 – návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.   /2022 zo dňa 22. 
septembra 2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019, VZN č. 
15/2021. 

12. Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Žilina na funkčné 
obdobie rokov 2022-2026. 

FK odporúča schváliť návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd 
Žilina na funkčné obdobie rokov 2022-2026 podľa predložených materiálov. 

13. DHZ Pšurnovice – žiadosť o zakúpenie požiarnej striekačky. 

FK odporúča neschváliť žiadosť DHZ Pšurnovice o zakúpenie požiarnej striekačky. 

14. Rôzne 
14.1 MFK Bytča – žiadosť o dotáciu 

     FK odporúča schváliť žiadosť o dotáciu v zníženej sume 5.000,- €. Zároveň FK  
požiadala hlavnú kontrolórku Mesta Bytča o predloženie rozpisu jednotlivých výdavkov 
MFK Bytča. 

14.2 TJ Tatran Hrabové – žiadosť o dotáciu 
     FK odporúča schváliť žiadosť o dotáciu vo výške 2.000,- € 

14.3 MHK Bytča – žiadosť o dotáciu 
     FK odporúča schváliť žiadosť o dotáciu v zníženej sume 3.000,- € 

 

 

 

V  Bytči dňa 07. 09. 2022 

 

 

Ing. Roman Takáč 

Zapisovateľ finančnej komisie  


