
 

Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 11. apríla 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. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2021 

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

Bytča o poskytnutie dotácie na činnosť klubu na rok 2022 

3. Zmluva o spolupráci s obcou Maršová – Rašov – vykonávanie dohodnutých úloh Mestskou 

políciou Bytča. 

4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022 ku dňu 30. 04. 2022 – návrh. 

5. Nakladanie s majetkom mesta, KTR Bytča s.r.o., správa o stave spoločnosti, účtovná závierka 

k 31.12.2021 – primátor mesta a Ing. Anton Kotešovský, konateľ spoločnosti KTR Bytča s.r.o. 

(Odd. správy majetku a RR). 

6. Projekt na úpravu križovatky na ceste I/10 a účelovej komunikácie pri firme Stavoartikel, 

s.r.o., Bytča, stavebné úpravy križovatky a spevnených plôch, zápis pracovnej skupiny 

menovanej MZ v Bytči, návrh ďalšieho postupu – Branislav Šušolík, Ing. Andrej Gallo, Ing. 

Juraj Babušík (Odd. správy majetku a RR). 

7. Ponuka, žiadosť o odkúpenie pozemku mesta, parc. CKN č. 177/2, záhrada o výmere 169 m2, 

v k. ú. Hliník nad Váhom – JUDr. Jaroslav Macek, Hliník nad Váhom 558, 014 01 Bytča 

(Odd. správy majetku a RR).  

8. Žiadosť o vyjadrenie ku stavbe „Predajňa potravín Libex“ na pozemkoch mesta parc. CKN č. 

1722/2 a 1719/3 v k.ú. Veľká Bytča – STAVMOX, s.r.o, Baničova 19, 010 15 Žilina (Odd. 

správy majetku a RR). 

9. 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, opätovné prerokovanie – Benet Sport s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča 

(Odd. správy majetku a RR). 

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

ul. S. Sakalovej v Bytči, opätovné prerokovanie – ELEKTRO-UNI, s.r.o., Hlinkova 686/26, 

014 01 Bytča (Odd. správy majetku a RR). 

11. Návrh štúdie Zberný dvor Bytča, na pozemkoch mesta parc. CKN č. 981/34, 982/13 v k. ú. 

Veľká Bytča – primátor mesta a Mestský úrad Bytča (Odd. VaŽP). 

12. Iniciatívny poslanecký návrh – získanie ½ vlastníckeho podielu nehnuteľnosti, dom č. súp. 35 

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



13. Iniciatívny poslanecký návrh – rozšírenie detského ihriska na Thurzovej ulici. 

14. Rôzne 

 
R O K O V A N I E : 
 

1. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2021 

FK prerokovala Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2021 a odporúča schváliť celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

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

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

FK neodporúča poskytnutie dotácie na činnosť Športového klubu telesne postihnutých 

športovcov. 

3. Zmluva o spolupráci s obcou Maršová – Rašov – vykonávanie dohodnutých úloh 

Mestskou políciou Bytča. 

FK odporúča schváliť Zmluvu o spolupráci s obcou Maršová – Rašov. 

4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022 ku dňu 30. 04. 2022 – návrh. 

       FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022 ku 30.04.2022   

       s nasledovnými pripomienkami:   

FK požaduje bližšie informácie k podprogramu 12.2 tribúna mesta údržba – využívanie 

tribúny, dôvodová správa a zároveň ku podprogramu 8.2 výstavba chodníka Thurzove sady – 

spôsob realizácie stavby, kto bude realizovať stavbu.  

Zároveň prednostka mestského úradu podala návrh na kúpu defibrilátora, čo FK odporučila.      

5. Nakladanie s majetkom mesta, KTR Bytča s.r.o., správa o stave spoločnosti, účtovná 

závierka k 31.12.2021 – primátor mesta a Ing. Anton Kotešovský, konateľ spoločnosti 

KTR Bytča s.r.o. (Odd. správy majetku a RR). 

FK odporúča schváliť správu o stave spoločnosti, účtovná závierka k 31.12.2021, KTR Bytča 

s.r.o.. 

6. Projekt na úpravu križovatky na ceste I/10 a účelovej komunikácie pri firme 

Stavoartikel, s.r.o., Bytča, stavebné úpravy križovatky a spevnených plôch, zápis 

pracovnej skupiny menovanej MZ v Bytči, návrh ďalšieho postupu – Branislav Šušolík, 

Ing. Andrej Gallo, Ing. Juraj Babušík (Odd. správy majetku a RR). 

FK odporúča osloviť majiteľov predmetných pozemkov na predaj pozemkov za symbolickú 

cenu.  

7. Ponuka, žiadosť o odkúpenie pozemku mesta, parc. CKN č. 177/2, záhrada o výmere 

169 m2, v k. ú. Hliník nad Váhom – JUDr. Jaroslav Macek, Hliník nad Váhom 558, 014 

01 Bytča (Odd. správy majetku a RR).  

FK odporúča nevyhovieť žiadosti JUDr. Jaroslava Macka, pri ďalšom predaji postupovať 

podľa vypracovaného právneho názoru.  



8. Žiadosť o vyjadrenie ku stavbe „Predajňa potravín Libex“ na pozemkoch mesta parc. 

CKN č. 1722/2 a 1719/3 v k.ú. Veľká Bytča – STAVMOX, s.r.o, Baničova 19, 010 15 

Žilina (Odd. správy majetku a RR). 

FK berie na vedomie Žiadosť o vyjadrenie ku stavbe „Predajňa potravín Libex“, k uvedenému 

nezaujala stanovisko. 

9. 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, opätovné prerokovanie – Benet Sport s.r.o., Hlavná 

1467, 014 01 Bytča (Odd. správy majetku a RR). 

Na zasadnutí FK sa pri rokovaní  o tomto bode zúčastnil konateľ spoločnosti Benet Sport 

s.r.o., Ing. Peter Beňadik, ktorý vysvetlil zámer prevádzkovania tenisového areálu. 

FK odporúča schváliť predmetnú žiadosť o prenájom nehnuteľnosti v súlade so zákonom.  

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

areál, na ul. S. Sakalovej v Bytči, opätovné prerokovanie – ELEKTRO-UNI, s.r.o., 

Hlinkova 686/26, 014 01 Bytča (Odd. správy majetku a RR). 

       FK odporúča schváliť predmetnú žiadosť o ukončenie nájmu pozemkov..  

11. Návrh štúdie Zberný dvor Bytča, na pozemkoch mesta parc. CKN č. 981/34, 982/13 v k. 

ú. Veľká Bytča – primátor mesta a Mestský úrad Bytča (Odd. VaŽP). 

FK odporúča predmetný návrh štúdie Zberný dvor Bytča. 

12. Iniciatívny poslanecký návrh – získanie ½ vlastníckeho podielu nehnuteľnosti, dom č. 

súp. 35 a pozemok parc. CKN č. 854/1 v k.ú. Veľká Bytča, v podieli ½ (Tisov dom) 

FK odporúča začať rokovanie o kúpe nehnuteľnosti s majiteľom ½ podielu predmetnej 

nehnuteľnosti – Slovenský dejepisný spolok. Zároveň FK odporúča začať aj rokovanie 

o finančnej pomoci s Ministerstvom kultúry SR. 

13. Iniciatívny poslanecký návrh – rozšírenie detského ihriska na Thurzovej ulici. 

FK uvedené vzala na vedomie – na rekonštrukciu uvedeného detského ihriska je v návrhu na 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022 navrhnutá suma 16.000,- €. 

14. Rôzne 

K bodu rôzne nemali členovia finančnej komisie žiadne návrhy. 

 

 

 

 

V  Bytči dňa 11. 04. 2022 

 

 

Ing. Roman Takáč 

Zapisovateľ finančnej komisie  


