
 

Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 08. novembra 2021 o 16.00 hodine  

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

                                 Ing. Juraj Putirka,  

Neprítomní členovia: Helena Králiková, Ing. Zuzana Hajdúchová   

 

Program zasadania finančnej komisie: 

1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2021 ku 30. 11. 2021 – návrh. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č...../2021 zo dňa 25. novembra 2021, 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 a VZN č.4/2020 zo dňa 05.03.2020 

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. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.    /2021 zo dňa 25. 11. 2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 6/2021 o určení výšky  dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a 

školských zariadení na rok 2021 – návrh 

4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2020/2021 – na vedomie. 

5. Projekt „Športová hala Bytča“ – zmena ceny a termínu ukončenia práce – na vedomie 

6. Rôzne. 

 
 
R O K O V A N I E : 

 

1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2021 ku 30. 11. 2021 – návrh. 

FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2021 ku 30. 11. 2021  

v predloženom znení. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č...../2021 zo dňa 25. novembra 2021, 

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 a VZN č.4/2020 zo 

dňa 05.03.2020 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...../2021 zo dňa 25. 

novembra 2021, 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 a VZN 

č.4/2020 zo dňa 05.03.2020 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 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.    /2021 zo dňa 25. 11. 2021, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 6/2021 o určení výšky  dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka 

škôl a školských zariadení na rok 2021 – návrh 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.    /2021 zo dňa 25. 11. 

2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2021 o určení výšky  dotácie na mzdy a prevádzku 

na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021 

4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 

2020/2021 – na vedomie. 

FK berie na vedomie Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za 

školský rok 2020/2021 

5. Projekt „Športová hala Bytča“ – zmena ceny a termínu ukončenia práce – na vedomie 

FK berie na vedomie informáciu zmene ceny a termínu ukončenia práce pri projekte 

„Športová hala Bytča“ 

FK doporučuje doplniť do dodatku zmluvy sankcie za nesplnenie termínu lehoty ukončenia 

práce podľa tohto dodatku a FK požaduje právnu analýzu zákonnej možnosti navýšenia 

ceny diela z predložených dôvodov. Zároveň má  FK výhradu voči tvrdeniu zhotoviteľa, že 

pozastavenie výstavby diela bolo aj z dôvodu neskoršieho vyjadrenia mesta ohľadne návrhu 

zmeny energetickej triedy A1 na A0.   

6. Rôzne. 

FK pripomína potrebu zabezpečenia bezpečného prístupu chodcov k novopostaveným 

bytom v časti Thurzove sady – výstavba chodníka. Zároveň FK navrhuje zaoberať sa 

možnosťou osadenia polo podzemných kontajnerov v lokalite Thurzove sady. 

 

 

V  Bytči dňa 08. 11. 2021 

 

Ing. Roman Takáč 
Zapisovateľ finančnej komisie 
    

 

 

 

 

 

 


