
 

Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 08. februára 2022 o 16.00 hodine  

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

                                 Helena Králiková, Ing. Juraj Putirka 

Neprítomní členovia: Ing. Zuzana Hajdúchová   

 
 
Program zasadania finančnej komisie: 

1. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2021/Z k 31. 12. 2021 v zmysle § 

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

2. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2021/S k 31. 12. 2021 v zmysle 

ustanovení Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do 

rozpočtu mesta - na vedomie. 

3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 ku dňu 28. 02. 2022 – návrh. 

4. Žiadosť Športového klubu telesne postihnutých športovcov, Sidónie Sakalovej 1250/99, 014 01 

Bytča o poskytnutie dotácie na činnosť klubu na rok 2022 

5.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča  č...  /2022  zo dňa 24. februára 2022 o určení 

miesta a času zápisu žiakov do základnej školy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 - návrh 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č..../2022 zo dňa 24. februára 2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa 

materskej školy a na dieťa školského zariadenia  -  návrh 

7. Projekt na úpravu križovatky na ceste I/10 a účelovej komunikácie pri fy STAVOARTIKEL, 

a. s. r. Bytča (stavebné úpravy križovatky a spevnených plôch) 

8. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností mesta Bytča, dom č. súp. 35 a pozemok parc. CKN č. 854/1 

v k.ú. Veľká Bytča, v podieli ½ (Tisov dom) – Slovenský dejepisný spolok, o.z., 1. mája 35/4, 

014 01 Bytča. 

9. Schvaľovanie odpredaja novovytvorených pozemkov mesta Bytča, nachádzajúcich sa v areáloch 

RD č. súp. 1043/60, 1044/58, 1045/56, 1046/54 a 1051/52 na Pšurnovickej ul. v Bytči (p. Mária 

Holincová, Mgr. Jadranka Moravcová, Mgr. Gabriela Cigániková, JUDr. Martin Kulíšek a doc. 

Ing. Miloš Poliak, PhD.), návrh GP - Mestský úrad Bytča, odd. správy majetku a RR.   

10. Žiadosť o prenájom nehnuteľností mesta Bytča, časti pozemkov z parc. CKN č. 977, 3519/5 

a EKN č. 1369, spolu o výmere 2320 m2  , za účelom prevádzkovania tenisového areálu na ul. 

S. Sakalovej v Bytči – Benet Sport s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča. 

11. Žiadosť o súhlasné stanovisko mesta Bytča k podaniu žiadosti o príspevok z Fondu na podporu 

športu SR, na projekt: „Všešportový areál Bytča“, na pozemkoch mesta, na ktorých je zriadený 

tenisový areál na ul. S. Sakalovej v Bytči - Benet Sport s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča. 



12. Žiadosť o ukončenie nájmu pozemkov mesta Bytča, na ktorých je zriadený tenisový areál, na ul. 

S. Sakalovej v Bytči – ELEKTRO-UNI, s.r.o., Hlinkova 686/26, 014 01 Bytča. 

13. Iniciatívny poslanecký návrh Branislava Šušolíka, ktorého predmetom je začatie prípravy na 

zmenu Územného plánu sídelného útvaru Bytča. 

14. Rôzne 

 

 

 
R O K O V A N I E : 
 

1. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2021/Z k 31. 12. 2021 v 

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

vedomie. 

       FK berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021/Z ku 31.12.2021   .  

2. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2021/S k 31. 12. 2021 v 

zmysle ustanovení Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov 

z EÚ do rozpočtu mesta - na vedomie. 

       FK berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021/S ku 31.12.2021   .  

3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 ku dňu 28. 02. 2022 – návrh. 

      FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 ku 28.02.2022    

     v predloženom znení. 

4. Žiadosť Športového klubu telesne postihnutých športovcov, Sidónie Sakalovej 1250/99, 

014 01 Bytča o poskytnutie dotácie na činnosť klubu na rok 2022 

FK v súčasnej dobe neodporúča schváliť poskytnutie dotácie Športovému klubu telesne 

postihnutých športovcov, Sidónie Sakalovej 1250/99, 014 01 Bytča, uvedeným je možné sa 

zaoberať po schválení záverečného účtu. 

5.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča  č...  /2022  zo dňa 24. februára 2022 o určení 

miesta a času zápisu žiakov do základnej školy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 – 

návrh 

       FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča  č...  /2022  zo dňa 24.   

       februára 2022 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy, ktorým sa mení a   

        dopĺňa VZN č. 5/2015 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č..../2022 zo dňa 24. februára 2022 o určení 

výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,  

dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia  -  návrh 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č..../2022 zo dňa 24. 

februára 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy,  dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia 



7. Projekt na úpravu križovatky na ceste I/10 a účelovej komunikácie pri fy 

STAVOARTIKEL, a. s. r. Bytča (stavebné úpravy križovatky a spevnených plôch) 

FK berie projekt na vedomie, k uvedenému nezajala stanovisko. 

8. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností mesta Bytča, dom č. súp. 35 a pozemok parc. CKN č. 

854/1 v k.ú. Veľká Bytča, v podieli ½ (Tisov dom) – Slovenský dejepisný spolok, o.z., 1. 

mája 35/4, 014 01 Bytča. 

FK neodporúča vyhovieť žiadosti o odkúpenie . mesta Bytča, dom č. súp. 35 a pozemok parc. 

CKN č. 854/1 v k.ú. Veľká Bytča, v podieli ½ (Tisov dom) 

9. Schvaľovanie odpredaja novovytvorených pozemkov mesta Bytča, nachádzajúcich sa 

v areáloch RD č. súp. 1043/60, 1044/58, 1045/56, 1046/54 a 1051/52 na Pšurnovickej ul. 

v Bytči (p. Mária Holincová, Mgr. Jadranka Moravcová, Mgr. Gabriela Cigániková, 

JUDr. Martin Kulíšek a doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.), návrh GP - Mestský úrad Bytča, 

odd. správy majetku a RR.   

FK odporúča odpredať pozemky podľa predloženého návrhu. V prípade vlastníkov pozemkov, 

ktorí sú v súčasnosti v spore, odporúča odpredaj až po vyriešení tohto sporu. 

10. Žiadosť o prenájom nehnuteľností mesta Bytča, časti pozemkov z parc. CKN č. 977, 

3519/5 a EKN č. 1369, spolu o výmere 2320 m2  , za účelom prevádzkovania tenisového 

areálu na ul. S. Sakalovej v Bytči – Benet Sport s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča. 

FK odporúča vyhovieť žiadosti o prenájom uvedených nehnuteľností – vyžaduje stanovisko 

právnika mesta, či je možné tento pozemok prenajať priamo. Zároveň odporúča zaoberať sa 

neprimerane dlhou dobou nájmu aj výškou nájomného. 

11. Žiadosť o súhlasné stanovisko mesta Bytča k podaniu žiadosti o príspevok z Fondu na 

podporu športu SR, na projekt: „Všešportový areál Bytča“, na pozemkoch mesta, na 

ktorých je zriadený tenisový areál na ul. S. Sakalovej v Bytči - Benet Sport s.r.o., Hlavná 

1467, 014 01 Bytča. 

Ak bude schválený prenájom nehnuteľností tenisového areálu na ul. S. Sakalovej v Bytči – 

Benet Sport s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča, FK odporúča vydať súhlasné stanovisko k 

podaniu žiadosti o príspevok z Fondu na podporu športu SR, na projekt: „Všešportový areál 

Bytča“ 

12. Žiadosť o ukončenie nájmu pozemkov mesta Bytča, na ktorých je zriadený tenisový areál, 

na ul. S. Sakalovej v Bytči – ELEKTRO-UNI, s.r.o., Hlinkova 686/26, 014 01 Bytča. 

Ak bude schválený prenájom nehnuteľností tenisového areálu na ul. S. Sakalovej v Bytči – 

Benet Sport s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča, FK odporúča ukončenie nájmu pozemkov mesta 



Bytča, na ktorých je zriadený tenisový areál, na ul. S. Sakalovej v Bytči – ELEKTRO-UNI, 

s.r.o., Hlinkova 686/26, 014 01 Bytča. 

13. Iniciatívny poslanecký návrh Branislava Šušolíka, ktorého predmetom je začatie 

prípravy na zmenu Územného plánu sídelného útvaru Bytča. 

FK odporúča začatie prípravy na zmenu Územného plánu sídelného útvaru Bytča. 

14. Rôzne 

 

 

V  Bytči dňa 08. 02. 2022 

 

 

Ing. Roman Takáč 

Zapisovateľ finančnej komisie 

    


