
 

Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 14. júna 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. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2022 – na vedomie. 

2. Určenie výšky nájomného „Thurzove sady II.“ – návrh. 

3. Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR o poskytnutie pomoci – na vedomie. 

4. Žiadosť DHZ Bytča o finančné prostriedky na vybudovanie hasičskej dráhy. 

5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30. 06. 2022 – návrh. 

6. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej v účtovníctve Mesta Bytča- návrh. 

7. Žiadosť o navýšenie ceny diela,stavby: " Rozšírenie kapacít školskej jedálne ZŠ E.Lániho" 

8. Dodatok č.1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 

/Športová hala / 

9. Určenie počtu poslancov, volebných obvodov, počtu poslancov v jednotlivých volebných 

obvodoch a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na volebné obdobie 2022 – 2026. 

10. Rôzne 

 

 
R O K O V A N I E : 
 

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2022 – na vedomie. 

FK berie na vedomie plnenie programového rozpočtu Mesta Bytče k 31.03.2022. 

2. Určenie výšky nájomného „Thurzove sady II.“ – návrh. 

FK odporúča schváliť výšku nájomného „Thurhove sady II.“ podľa predloženého návrhu. 

Zároveň FK odporúča zväčšiť propagáciu voľných nájomných bytov, zvážiť reklamu aj 

v okolitých mestách ako Žilina, Považská Bystrica, Púchov. 

3. Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR o poskytnutie pomoci – na vedomie. 

FK berie na vedomie Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR o poskytnutie pomoci. 

4. Žiadosť DHZ Bytča o finančné prostriedky na vybudovanie hasičskej dráhy. 

FK schvaľuje potrebu vybudovania hasičskej dráhy pre potreby DHZ Bytča. V prípade dostatku 

finančných prostriedkov odporúča prideliť tieto na uvedený účel. 

Zároveň FK upozorňuje na potrebu riešenia vlastníckych práv pozemku, na ktorom je plánovaná 

výstavba dráhy – komu patria tieto pozemky. 

 



5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30. 06. 2022 – návrh. 

FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30.06.2022 

v predloženom znení. 

6. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej v účtovníctve Mesta Bytča- návrh. 

FK odporúča schváliť návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej v účtovnej 

evidencii Mesta Bytča voči Sidónii Šušlíkovej nar. 25.01.1952. za nezaplatené nájomné a služby 

spojené s užívaním bytu v Bytovom dome pre dočasné ubytov. Jesienka, vo výške 1.336,41 €. 

FK zároveň odporúča schváliť návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej 

v účtovnej evidencii Mesta Bytča voči Ivane Fulierovej bytom Veľká Bytča 0, 014 01 Bytča. za 

nezaplatené nájomné a služby spojené s užívaním bytu v Sociálnych bytoch, vo výške 1.000,- €. 

FK uvedené odporúča schváliť vzhľadom na relevantné dôvody v predložených návrhoch 

(uznesenia o zastavení a ukončení starej exekúcie). 

7. Žiadosť o navýšenie ceny diela stavby: " Rozšírenie kapacít školskej jedálne ZŠ 

E.Lániho". 

FK odporúča nevyhovieť žiadosti žiadateľa, zhotoviteľa – MIPE Invest, s.r.o., Žilina 

o navýšenie ceny diela stavby : „Rozšírenie kapacity školskej jedálne ZŠ E. Lániho – prístavba“  

8. Dodatok č.1 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 

(Športová hala) 

FK odporúča schváliť Dodatok č.1 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo 

dňa 23.11.2016. 

FK zároveň odporúča zabezpečiť elektronický rezervačný systém na využívanie športovej haly. 

9. Určenie počtu poslancov, volebných obvodov, počtu poslancov v jednotlivých volebných 

obvodoch a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na volebné obdobie 2022 – 2026. 

FK odporúča schváliť počet poslancov, volebných obvodov a určenie rozsahu výkonu funkcie 

primátora na volebné obdobie 2022 – 2026. 

FK zároveň požaduje predloženie výpočtu rozdelenia počtu poslancov podľa jednotlivých 

volebných obvodov (mestských častí), podľa reálneho počtu obyvateľov v jednotlivých 

volebných obvodoch. 

10. Rôzne 

10.1 Ponuka spoločnosti HUPRO SYSTEMS SE, Žilina na výstavbu prekrytia plochy   

        hokejbalového ihriska 

        FK neodporúča v súčasnej dobe schváliť ponuku spoločnosti HUPRO SYSTEMS SE,  

        Žilina na výstavbu prekrytia plochy hokejbalového ihriska 

10.2 Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu prestavby tribúny FK   

        Hliník nad Váhom. 

        FK odporúča schváliť navýšenie prostriedkov na realizáciu prestavby tribúny FK Hliník   

        nad Váhom a dokončiť uvedenú prestavbu v súlade so súvisiacimi predpismi. 

 



10.3 Jesienka – ZpSa DS - žiadosť  o poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu  

        Mesta Bytča na zhotovenie bezbariérovej schodiskovej plošiny.    

        FK odporúča výstavbu bezbariérovej schodiskovej plošiny a v prípade dostatku    

        finančných prostriedkov tieto prideliť na uvedený účel. Zároveň FK navrhuje preveriť   

        možnosť využitia finančných prostriedkov z verejných výziev na podporu napr.    

        debarierizácie budov. 

10.4 MFK Bytča – žiadosť o finančný príspevok 

       FK neprerokovala uvedenú žiadosť, nakoľko táto nespĺňa formálne náležitosti o dotáciu  

       podľa VZN Mesta Bytča č. 14/2016 o poskytovaní dotácií. 

 

 

 

V  Bytči dňa 16. 06. 2022 

 

 

Ing. Roman Takáč 

Zapisovateľ finančnej komisie  


