
 

Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 08. decembra 2021 o 15.00 hodine  

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

                                 Helena Králiková, Ing. Zuzana Hajdúchová   

Neprítomní členovia: Ing. Juraj Putirka 

 

 

Program zasadania finančnej komisie: 

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča ku 30.09.2021 – na vedomie. 

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2021 ku 31. 12. 2021 – návrh. 

3. Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 – návrh 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ....../2021 zo 14. decembra 2021, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 z 25. septembra 2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady – návrh.  

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2021, ktorým sa mení  

a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a 

školských zariadení na rok 2021 - návrh. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2021, ktorým sa mení  

a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a 

školských zariadení na rok 2022 - návrh. 

7. 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 

8. Rôzne 

 
R O K O V A N I E : 

 

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča ku 30.09.2021 – na vedomie. 

    FK berie na vedomie plnenie programového rozpočtu Mesta Bytče ku 30.09.2021.  

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2021 ku 31. 12. 2021 – návrh. 

     FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2021 ku 31.12.2021    

     v predloženom znení. 

3. Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 – návrh 

FK odporúča schváliť Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2022 s výhľadom na roky 

2023 a 2024 v predloženom znení. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ....../2021 zo 14. decembra 2021, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 z 25. septembra 2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady – návrh.  



     FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča ...... /2021 , ktorým sa mení a    

dopĺňa VZN č. 8/2019 z 25. septembra 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

5/2019 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 ...... /2021 , ktorým sa mení a    

    dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských  

    zariadení na rok 2021. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení 

na rok 2022 - návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča ...... /2021 ktorým sa mení a 

dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských 

zariadení na rok 2022. 

7. 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 ...... /2021 o určení výšky 

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

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019. 

8. Rôzne 

     Športová hala Bytča, zmena termínu ukončenia prác, uzatvorenie Dodatku č.1 k ZoD zo   

     dňa 21.07.2020... 

FK odporúča schváliť Uzatvorenie Dodatku č.1 k ZoD zo dňa 21.07.2020 medzi 

objednávateľom – Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 014 01 Bytča, IČO : 00 321 192 

a zhotoviteľom diela Športovej haly Bytča - HUPRO SYSTEMS SE, Štrková 971/10E, 010 01 

Žilina, IČO : 51 206 161 a to s predmetom zmeny termínu dokončenia a odovzdania diela: do 

31.03.2022 

 

 

V  Bytči dňa 08. 12. 2021 

 

 

Ing. Roman Takáč 

Zapisovateľ finančnej komisie 

    


