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Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 13. septembra 2021 o 16.00 hodine 

 

Prítomní členovia: Ing. Peter Weber, , Helena Králiková, Mgr. Andrej   

                              Gallo, , Ing. Zuzana Hajdúchová,    

Neprítomní členovia: Ing. Juraj Babušík, Ing. Juraj Putirka 

 

Program zasadania finančnej komisie: 

 

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2021 – na vedomie. 

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 k 30. 09. 2021 – návrh. 

3. Zmena Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – návrh 

4. Peter Kulíšek, Pšurnovická 1321/62A, 014 01 Bytča – žiadosť o prehodnotenie vyúčtovania 

energií 

5. HUPRO SYSTEMS SE, Štrková 971/10E, 010 01 Žilina – Športová hala Bytča –  

 navýšenie ceny diela z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov  

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča ...... /2021 o určení názvu ulíc a verejných 

priestranstiev v Meste Bytča – návrh. 

7. Žilina Beskydy 2026 - Návrh spolupráce s Mestom Bytča v rámci kandidatúry mesta Žilina  

na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 

8. Všeobecne záväzné nariadenie č.   /2021  o určení spádových materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča – návrh. 

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.   /2021  o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 4/2019 – návrh. 

10. Rôzne. 
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R O K O V A N I E : 

 

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2021 – na vedomie. 

FK berie na vedomie plnenie programového rozpočtu Mesta Bytče k 30.06.2021.  

FK odporúča schváliť Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 06. 2021. 

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 k 31. 07. 2021 – návrh. 

FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 k 30.09.2021 

v predloženom znení 

3. Zmena Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – návrh 

FK odporúča schváliť Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta 

Bytča v predloženom znení. 

4. Peter Kulíšek, Pšurnovická 1321/62A, 014 01 Bytča – žiadosť o prehodnotenie 

vyúčtovania energií 

FK žiada o právne stanovisko, či MZ môže odpustiť platby za energie a tiež či skutočne nemohlo 

prísť ku zlému vyúčtovaniu. 

5. HUPRO SYSTEMS SE, Štrková 971/10E, 010 01 Žilina – Športová hala Bytča –  

navýšenie ceny diela z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov  

FK sa zhodla na potrebe dostavby Športovej haly Bytča. K navýšeniu ceny diela je možné zaujať 

stanovisko po právnej analýze zákonnej možnosti navýšenia rozpočtu z predložených dôvodov. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča ...... /2021 o určení názvu ulíc a verejných 

priestranstiev v Meste Bytča – návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča ...... /2021 o určení názvu ulíc a  

verejných priestranstiev v Meste Bytča podľa predloženého návrhu. 

7. Žilina Beskydy 2026 - Návrh spolupráce s Mestom Bytča v rámci kandidatúry mesta 

Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 

FK odporúča schváliť uzatvorenie Memoranda o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Žilina 

Beskydy 2026 v rámci výzvy Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike podľa 

predloženého návrhu. 

8. Všeobecne záväzné nariadenie č.   /2021  o určení spádových materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča – návrh. 
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FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča ...... /2021 o určení spádových 

materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča podľa predloženého návrhu. 

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.   /2021  o určení výšky príspevkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 – návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.   /2021  o určení výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 podľa predloženého návrhu. 

10. Rôzne. 

Vzhľadom  na dopravnú situáciu na ceste 507 medzi Bytčou a Malou Bytčou odporúča FK zaoberať 

sa riešením infraštruktúry pre chodcov pre zabezpečenie bezpečného prístupu chodcov 

k novopostaveným bytom v časti Thurzove sady – výstavba chodníka. 

 

 

 

V  Bytči dňa 13. 09. 2021 

 

Ing. Roman Takáč 

Zapisovateľ finančnej komisie 

 

    

 

 

 


