
 

Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 06. februára 2023 o 16:00 hodine  

 
Prítomní členovia: Ing. Peter Weber, Ing. Gabriela Gašparíková, Damián Gloser,  

                                 Ing. Zuzana Hajdúchová, Ing. Angelika Letková, Ing. Jozef Šutara 

Neprítomní členovia: Ing. Juraj Babušík 

 

Program zasadania finančnej komisie: 

1. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 3/2022/Z k 31. 12. 2022 v zmysle § 21, 
ods.1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča - na vedomie. 

2. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2022/S k 31. 12. 2022 v zmysle 
ustanovení Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ a iných 
účelovo poskytnutých prostriedkov do rozpočtu mesta - na vedomie. 

3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2023 k 28. 02. 2023 – návrh. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č...../2023 zo dňa 23. februára 2023, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2019 zo dňa 21.februára 2019, v 
znení VZN č.11/2019 zo dňa 12.decembra 2019, VZN č.4/2020 zo dňa 05.03.2020 a VZN 
č.10/2021 zo dňa 24.11.2021  o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za 
poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka, 
Treskoňova ul. č.813/4, Bytča – návrh. 

5. Žiadosť o dotáciu – Benet Lawn – tennis Club Bytča 

6. Iniciatívny poslanecký návrh – zriadenie Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií 

7. Iniciatívny poslanecký návrh – zriadenie Komisie odpadového hospodárstva 

8. Žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov na opravu detského ihriska v mestskej časti 
Hrabové 

9. Žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov na úplnú rekonštrukciu kultúrneho domu 
v mestskej časti Hrabové 

10. Žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu schodov na cintorín v mestskej 
časti Hrabové 

11. Žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov na opravu cestných komunikácií v mestskej časti 
Hrabové 

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č_2023 o určení miesta a času zápisu žiakov do 
základnej školy na školský rok 2022/2023 - návrh . 

13. Žiadosť o riešenie dopravnej situácie v mestskej časti Malá Bytča – p. Damián Gloser – 
poslanec MZ. 

14. Iniciatívny poslanecký návrh p. poslankyne Mgr. Martiny Mackovej - rekonštrukcia detského 
ihriska na Skotni, Hliník nad Váhom. 

15. Cenová ponuka na kamerový systém – Námestie SR Bytča.  

16. Návrh dohody o partnerskej spolupráci miest medzi mestami Bytča a Opoczno 

17. Návrh dohody o partnerskej spolupráci miest medzi mestami Bytča a Karolinka 



18. Návrh zmluvy o spolupráci  medzi Mestom Bytča a Obcou Súľov-Hradná – vykonávanie 

dohodnutých úloh Mestskou políciou Bytča. 

19. Rôzne 

 

 

 
R O K O V A N I E : 
 

1. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 3/2022/Z k 31. 12. 2022 v zmysle 
§ 21, ods.1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča - na vedomie. 

      FK berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022/Z k 31.12.2022.   .  

2. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2022/S k 31. 12. 2022 v zmysle 
ustanovení Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ 
a iných účelovo poskytnutých prostriedkov do rozpočtu mesta - na vedomie. 

      FK berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022/S k 31.12.2022.   .  

3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2023 k 28. 02. 2023 – návrh. 

      FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2023 k 28.02.2023        
v predloženom znení. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č...../2023 zo dňa 23. februára 2023, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2019 zo dňa 21.februára 
2019, v znení VZN č.11/2019 zo dňa 12.decembra 2019, VZN č.4/2020 zo dňa 05.03.2020 a 
VZN č.10/2021 zo dňa 24.11.2021  o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady 
za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka, 
Treskoňova ul. č.813/4, Bytča – návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č...../2022 zo dňa 23.  
februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2019 zo 
dňa 21.februára 2019, v znení VZN č.11/2019 zo dňa 12.decembra 2019, VZN č.4/2020 zo dňa 
05.03.2020 a VZN č.10/2021 zo dňa 24.11.2021  o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy 
úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka, 
Treskoňova ul. č.813/4, Bytča. 

5. Žiadosť o dotáciu – Benet Lawn – tennis Club Bytča 

FK v súčasnej dobe neodporúča schváliť poskytnutie dotácie Benet Lawn – tennis Club Bytča, 
uvedeným je možné sa zaoberať po schválení záverečného účtu. 

6. Iniciatívny poslanecký návrh – zriadenie Komisie dopravy a správy miestnych 
komunikácií 

FK odporúča doplniť náplň práce uvedenej komisie  a zároveň preskúmať možnosť zahrnúť túto 
náplň práce do kompetencie už existujúcim komisiám. 

7. Iniciatívny poslanecký návrh – zriadenie Komisie odpadového hospodárstva 

FK odporúča doplniť náplň práce uvedenej komisie  a zároveň preskúmať možnosť zahrnúť túto 
náplň práce do kompetencie už existujúcim komisiám. 

8. Žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov na opravu detského ihriska v mestskej časti 
Hrabové 

FK odporúča zvážiť možnosť vykonania opravy detského ihriska Technickými službami Mesta 
Bytča. 



9. Žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov na úplnú rekonštrukciu kultúrneho domu 
v mestskej časti Hrabové 

FK v súčasnej dobe neodporúča schváliť uvoľnenie finančných prostriedkov na úplnú 
rekonštrukciu kultúrneho domu v mestskej časti Hrabové, uvedeným je možné sa zaoberať po 
schválení záverečného účtu. 

10. Žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu schodov na cintorín 
v mestskej časti Hrabové 

FK v súčasnej dobe neodporúča schváliť uvoľnenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu 
schodov na cintorín v mestskej časti Hrabové, uvedeným je možné sa zaoberať po schválení 
záverečného účtu. 

11. Žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov na opravu cestných komunikácií v mestskej 
časti Hrabové 

FK v súčasnej dobe neodporúča schváliť uvoľnenie finančných prostriedkov na opravu 
cestných komunikácií v mestskej časti Hrabové, uvedeným je možné sa zaoberať po schválení 
záverečného účtu. 

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č_2023 o určení miesta a času zápisu žiakov do 
základnej školy na školský rok 2022/2023 - návrh . 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č...../2022 o určení miesta 
a času zápisu žiakov do základnej školy na školský rok 2022/2023 

13. Žiadosť o riešenie dopravnej situácie v mestskej časti Malá Bytča – p. Damián Gloser – 
poslanec MZ. 

FK odporúča zvážiť možnosť rozšíriť projektovú dokumentáciu súvisiacu s výstavbou 
chodníka v mestskej časti Malá Bytča po pravej strane telesa hlavnej cesty II. triedy v smere 
Bytča – Považská Bystrica. V prípade rozšírenie projektovej dokumentácie využiť finančné 
prostriedky z návrhu zmeny rozpočtu RO č. 1/2023, podprogram 8.2, 716 PD – chodník Malá 
Bytča, 1 000,- €. 

14. Iniciatívny poslanecký návrh p. poslankyne Mgr. Martiny Mackovej - rekonštrukcia 
detského ihriska na Skotni, Hliník nad Váhom. 

FK skonštatovala, že v uplynulom rozpočtovom roku 2022 bolo v mestskej časti Hliník nad 
Váhom zrekonštruované detské ihrisko pri Materskej škole. 

FKv súčasnej dobe neodporúča schváliť uvoľnenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu 
detského ihriska na Skotni v mestskej časti Hliník nad Váhom, uvedeným je možné sa zaoberať 
po schválení záverečného účtu. 

15. Cenová ponuka na kamerový systém – Námestie SR Bytča.  

FK odporúča zaradiť do rozpočtu finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému na 
Námestí Slovenskej republiky v Bytči vo výške podľa predloženej cenovej ponuky.  

Zároveň FK odporúča zaradiť do rozpočtu aj finančné prostriedky na zakúpenie kamerového 
systému pre Športovú halu v Bytči a detského ihriska na ul. Lúčna, Bytča vo výške podľa 
predloženej cenovej ponuky 

16. Návrh dohody o partnerskej spolupráci miest medzi mestami Bytča a Opoczno 

     FK odporúča schváliť Dohodu o partnerskej spolupráci medzi mestami Bytča a Opoczno.. 

17. Návrh dohody o partnerskej spolupráci miest medzi mestami Bytča a Karolinka 

     FK odporúča schváliť Dohodu o partnerskej spolupráci medzi mestami Bytča aKarolinka. 



18. Návrh zmluvy o spolupráci  medzi Mestom Bytča a Obcou Súľov-Hradná – vykonávanie 

dohodnutých úloh Mestskou políciou Bytča. 

      FK odporúča schváliť Zmluvu o spolupráci s obcou Súľov – Hradná. 

19. Rôzne 

a) Iniciatívny poslanecký návrh p. poslankyne Mgr. Martiny Mackovej – návrh na 
označenie vodorovného dopravného značenia priechodov pre chodcov v mestskej časti 
Hliník nad Váhom na ceste č. II/507 

FK bola oboznámená, že uvedený návrh bude Mesto Bytča riešiť v spolupráci s príslušnými 
orgánmi. 

b) FK odporúča rozšíriť verejné osvetlenie v smere od športového areálu (pri tenisových 
kurtoch) na ul. Sidónie Sakalovej. Zároveň uvoľniť osvetlenie na ulici Okružnej, ktoré 
zasahuje do stromov. 

c) FK skonštatovala, že nie je možné cez rezervačný systém prenájom priestorov 
Športovej haly Bytča menej ako 24 hodín vopred. FK odporúča zistiť možnosť úpravy 
tohto stavu. 

 

V  Bytči dňa 07. 02. 2023 

 

 

Ing. Roman Takáč 

Zapisovateľ finančnej komisie  


