
 

Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 06. februára 2018 o 16.30 hodine  

 
Prítomní členovia: Ing. Juraj Putirka, JUDr. Anton Školek, Ing. Ondrej Skotnický, Július Kozák, 

                                 Mária Pániková 

Neprítomní členovia: Ing. Milan Ovseník, Ing. Mgr. Igor Braniša 

 
Program zasadania finančnej komisie: 

 
1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017/S v zmysle Smernice o postupe 

a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta – na vedomie. 

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – na vedomie. 

3. Havarijná oprava MK v meste Bytča - chodníky (betónová dlažba) – návrh. 

4. Občianske združenie GALZA, Bytča – žiadosti o poskytnutie dotácie: 

- Žiadosť o poskytnutie dotácie na  reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného stĺpa 

a sochy sv. Jána Nepomuckého v zámockom parku v Bytči. 

- Žiadosť o poskytnutie dotácie na zhotovenie „Kovaného súsošia“. 

- Žiadosť o poskytnutie dotácie na nafotenie objektov a výrobu pohľadnice. 

5. Branislav Šušolík, poslanec MZ - iniciatívny poslanecký návrh. 

6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018 k 28. 02. 2018 – Návrh. 

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.  .../2018, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 

o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy - návrh. 

8. Žiadosti o rozšírenie účelu použitia dotácie: 

- Mestský futbalový klub Bytča 

- Futbalový klub Hliník nad Váhom 

- TZOB stolnotenisový oddiel Bytča 

- TZOB šachový oddiel Bytča 

- Benet, LTC, združenie Bytča 

- TJ Pšurnovice 

- Spevácky zbor GLÓRIA DEO Bytča 

- Slovenská asociácia kung fu, Bytča 

9.   Občianske združenie GALZA, Bytča – ponuka bezodplatného prevodu, kúpy. 

10. Občianske združenie 3angel, Nám. Gen. M. R. Štefánika 896/1, Žilina – žiadosť o súhlas so 

zriadením elokovaného pracoviska pri Súkromnej základnej umeleckej škole so sídlom 

Skalité – Kudlov, v meste Bytča. 

11. HL mont., s. r. o., Bytča – žiadosť o opätovné prerokovanie investičného zámeru. 

12. Rôzne: Návrh dobudovania občianskej vybavenosti a revitalizácie vnútrobloku Úvažie. 



 

R O K O V A N I E : 

 
1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017/S v zmysle Smernice o postupe 

a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta – na vedomie. 

FK berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017/S v zmysle 

Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu 

mesta, k 31. 12. 2017. 

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – na vedomie. 

FK berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017/Z v zmysle § 21 

ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča, k 31. 12. 2017. 

3. Havarijná oprava MK v meste Bytča - chodníky (betónová dlažba) – návrh. 

FK odporúča schváliť predložený návrh havarijnej opravy MK v meste Bytča s doplnením 

výstavby chodníka do m. č. Malá Bytča. Z uvedeného dôvodu FK odporúča, aby bola na 

rokovanie MR a MZ predložená predpokladaná cena uvedeného chodníka.   

FK zároveň konštatovala, že je tiež potrebné realizovať výstavbu nových chodníkov 

v lokalitách, kde ich naozaj nevyhnutne treba.  

4. Občianske združenie GALZA, Bytča – žiadosti o poskytnutie dotácie: 

- Žiadosť o poskytnutie dotácie na  reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného stĺpa 

a sochy sv. Jána Nepomuckého v zámockom parku v Bytči. 

FK neodporúča schváliť poskytnutie dotácie vo výške 7.470,- €, Občianskemu združeniu 

GALZA, na reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného stĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého 

v zámockom parku v Bytči. 

- Žiadosť o poskytnutie dotácie na zhotovenie „Kovaného súsošia“. 

FK neodporúča schváliť poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- €, Občianskemu združeniu 

GALZA, na zhotovenie „Kovaného súsošia“. 

- Žiadosť o poskytnutie dotácie na nafotenie objektov a výrobu pohľadnice. 

FK neodporúča schváliť poskytnutie dotácie vo výške 680,- €, Občianskemu združeniu 

GALZA na nafotenie objektov a výrobu pohľadnice. 

5. Branislav Šušolík, poslanec MZ - iniciatívny poslanecký návrh. 

FK odporúča schváliť finančné prostriedky vo výške 600,- € na nákup a osadenie 

oddychových lavičiek do areálu ZŠ Ul. mieru v rámci projektu „Zelená škola“. 

6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018 k 28. 02. 2018 – Návrh. 

FK odporúča schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018 k 28.02.2018 

v predloženom znení. 

 

 

 



 

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.  .../2018, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 

o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy - návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2018, ktorým sa 

mení VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy 

v navrhovanom znení. 

8. Žiadosti o rozšírenie účelu použitia dotácie: 

FK odporúča schváliť rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie občianskym združeniam 

na rovnaký účel, ako bol schválený  v roku 2017 (MZ dňa 23. 02. 2017), t. j.: 

- Mestský futbalový klub Bytča 

FK odporúča schváliť rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na: 

- vklady a poplatky SFZ Bratislava (registračné preukazy, členské poplatky, vklady do 

súťaže) 

- prenájom umelej trávy, ihriska, telocvične, športovej haly 

- údržba ihriska (kosenie, PHM, hnojenie, lajnovanie) 

- prevádzkové náklady (čistiace a hygienické potreby, latex) 

- náklady na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na futbalových stretnutiach. 

- Futbalový klub Hliník nad Váhom 

FK odporúča schváliť rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na: 

- poplatky za registráciu hráčov 

- náklady na pohonné hmoty na kosenie a údržbu ihriska 

- TZOB stolnotenisový oddiel Bytča 

FK odporúča schváliť rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na: 

- vklady do súťaží, poplatky za turnaje 

- registračné a členské poplatky pre SSTZ 

- poplatky za licencie rozhodcov a trénerov 

- TZOB šachový oddiel Bytča 

FK odporúča schváliť rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na: 

- vklady do pravidelných súťaží a šachových turnajov 

- licenčné a registračné poplatky pre šachový oddiel na rok 2018 

- poštové poplatky 

- Benet, LTC, združenie Bytča 

FK odporúča schváliť rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na: 

- prenájom telocviční 

- vklady a poplatky na Slovenský a Stredoslovenský tenisový zväz 

- TJ Pšurnovice 

FK odporúča schváliť rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na: 

- poplatky za registráciu hráčov 



- poštové poplatky 

- členský poplatok SFZ 

- údržba ihriska (PHM, kosenie ihriska) 

- Spevácky zbor GLÓRIA DEO Bytča 

FK odporúča schváliť rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na: 

- výdavky na stravovanie v zmysle zákona o cestovných náhradách 

- výdavky na ubytovanie pri externom vystúpení 

- Slovenská asociácia kung fu, Bytča 

FK odporúča schváliť rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie na: 

- výdavky na nájom 

9. Občianske združenie GALZA, Bytča – ponuka bezodplatného prevodu, kúpy. 

FK neodporúča schváliť prijatie ponuky Občianskeho združenia GALZA Bytča, 

bezodplatného prevodu, darovania alebo kúpy majetku OZ, a to: 

- Kovaná plastika anjela umiestnená v zámockom parku v hodnote 895,- €. 

- Schodiskové stupne a spodný podstavec kamenného stĺpa pod sochu sv. Jána 

Nepomuckého v zámockom parku v hodnote 3.920,- €. 

- Hlava draka osadená do studne zámockého parku v hodnote 4.430,- €. 

- Stojan pre pamätnú tabuľu prof. MUDr. Františka Šveca, osadený na Námestí SR 

v Bytči v hodnote 418,- €. 

10. Občianske združenie 3angel, Nám. Gen. M. R. Štefánika 896/1, Žilina – žiadosť 

o súhlas so zriadením elokovaného pracoviska pri Súkromnej základnej umeleckej 

škole so sídlom Skalité – Kudlov, v meste Bytča. 

FK prerokovala predmetnú žiadosť. Vzhľadom k tomu že FK nezaujala k uvedenej žiadosti 

jednoznačné stanovisko, jednotlivý členovia FK sa k predloženej žiadosti vyjadria ako 

poslanci, na rokovaní MR a MZ po doplnení ďalších informácií. 

11. HL mont., s. r. o., Bytča – žiadosť o opätovné prerokovanie investičného zámeru.   

FK neodporúča vyhovieť predloženej žiadosti o opätovné prerokovanie investičného 

zámeru. 

12. Rôzne: 

Návrh dobudovania občianskej vybavenosti a revitalizáciu vnútrobloku Úvažie. 

FK odporúča schváliť predložený návrh dobudovania občianskej vybavenosti a revitalizácie 

vnútrobloku Úvažie.  

 

 

V Bytči dňa 06. 02. 2018 

Ing. Jarmila Kramarová 
zapisovateľka finančnej komisie 

                                                                                                   


