
Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 05. jún 2018 o 16.30 hodine  

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

                                 Mária Pániková, Ing. Milan Ovseník 

Neprítomní členovia: JUDr. Anton Školek, Ing. Mgr. Igor Braniša 

 

Program zasadania finančnej komisie: 

 
1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2018. 

2. Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Bytča – žiadosť o poskytnutie 

dotácie vo výške 700,- € na zabezpečenie Krajskej prehliadky speváckych a tanečných 

súborov. 

3. Filmový klub Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie festivalu „Hvizdne 

noci Bytča – 4. ročník“, vo výške 1.500,- €. 

4. Základná škola E. Lániho, Bytča – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu 

elektroinštalácie. 

5. MŠ Hrabové – požiadavka na rozšírenie priestorov MŠ – zdôvodnenie. 

6. Bohuslav Behrík, Bytča – ponuka diela a jeho realizácia. 

7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 06. 2018 – Návrh. 

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. .../2018 o podmienkach poskytovania príspevku na 

dopravu do Centra pre deti a rodiny. 

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. .../2018 zásady udeľovania verejných uznaní 

mesta Bytča. 

10. Určenie počtu poslancov, volebných obvodov, počtu poslancov v jednotlivých volebných 

obvodoch a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na nasledujúce volebné obdobie. 

11. Zámer vstupu Mesta Bytča do OZ Lávka Bytča-Mikšová-Maršová-Rašov. 

12. Komunitný plán na roky 2018 – 2025 - Návrh. 

13. Branislav Šušolík, poslanec  MZ - Iniciatívny poslanecký návrh – odstránenie havarijného 

stavu detského ihriska na Bottovej ulici. 

14. Rôzne. 

 

R O K O V A N I E : 

 
1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2018. 

FK berie na vedomie Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2018. 

 

 

 

 



 

2. Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Bytča – žiadosť o poskytnutie 

dotácie vo výške 700,- € na zabezpečenie Krajskej prehliadky speváckych a tanečných 

súborov. 

FK odporúča schváliť poskytnutie dotácie Jednote dôchodcov na Slovensku vo výške 200,- 

€  na zabezpečenie Krajskej prehliadky speváckych a tanečných súborov. FK odporúča 

uvedenú dotáciu účelovo určiť na zakúpenie ocenení a kvetov. 

3. Filmový klub Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie festivalu „Hvizdne 

noci Bytča – 4. ročník“, vo výške 1.500,- €. 

FK odporúča schváliť poskytnutie dotácie – zvýšenie - Filmovému klubu Bytča vo výške 

1.500,- € na  zabezpečenie festivalu „Hviezdne noci Bytča – 4. ročník“.  

4. Základná škola E. Lániho, Bytča – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na 

opravu elektroinštalácie. 

FK odporúča preskúmať súčasný stav elektroinštalácie v priestoroch ZŠ E. Lániho Bytča, či 

sa skutočne jedná o havarijný stav. Vzhľadom k uvedenému FK zatiaľ neodporúča schváliť 

finančné prostriedky na opravu elektroinštalácie ZŠ E. Lániho Bytča.      

5. MŠ Hrabové – požiadavka na rozšírenie priestorov MŠ – zdôvodnenie. 

FK odporúča predložiť na rokovanie MR a MZ presnú štatistiku, koľko je z umiestnených 

detí v jednotlivých materských školách, detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Bytča 

a mestských častí. FK zároveň odporúča neprijímať takéto deti do MŠ v meste a mestských 

častiach. Pokiaľ by po realizácii uvedených opatrení vznikli voľné priestory v materských 

školách v meste Bytča, FK odporúča ponúknuť občanom mestskej časti Hrabové 

umiestnenie ich detí v týchto MŠ. FK konštatuje, že až po predložení uvedených informácií 

je možné sa vyjadriť k žiadosti o rozšírenie priestorov materskej školy. Z týchto dôvodov 

FK zatiaľ neodporúča schváliť finančné prostriedky na rozšírenie priestorov MŠ.      

6. Bohuslav Behrík, Bytča – ponuka diela a jeho realizácia. 

FK neodporúča schváliť prijatie ponuky p. Bohuslava Behríka a jeho diela. 

7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 06. 2018 – Návrh. 

FK odporúča schváliť Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 

k 30.06.2018 s nasledovnými zmenami a pripomienkami: 

Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov 

PZ Pšurnovice - FK odporúča zistiť, z akého dôvodu bola poskytnutá el. energia pre 

spoločnosť, ktorá rekonštruovala priestory bývalej ZŠ na byty a či uvedeným konaním 

mestu nevznikla škoda.  

Tribúna Hrabové – FK odporúča zistiť cenu plechu napr. v spoločnosti Blachotrapez s. r. o., 

Predmier a následne pripraviť nový rozpočet na výmenu plechu. 

 

 



Podprogram 11.1. Materské školy 

MŠ Hrabové – rozšírenie priestorov MŠ       -7.500,- €  

Podprogram 15.6. Kluby dôchodcov 

Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Bytča – dotácia      -500,- € 

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. .../2018 o podmienkach poskytovania príspevku 

na dopravu do Centra pre deti a rodiny. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. .../2018 o podmienkach 

poskytovania príspevku na dopravu do Centra pre deti a rodiny v predloženom znení. 

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. .../2018 zásady udeľovania verejných 

uznaní mesta Bytča. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2018 zásady 

udeľovania verejných uznaní mesta Bytča v predloženom znení. 

10. Určenie počtu poslancov, volebných obvodov, počtu poslancov v jednotlivých 

volebných obvodoch a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na nasledujúce 

volebné obdobie. 

FK odporúča schváliť predložený Návrh uznesenia s nasledovnou zmenou: 

b) volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a počty poslancov 

v jednotlivých volebných obvodoch volených vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 

v roku 2018 takto: 

Volebný obvod č. 1 rozčleniť na volebné obvody č. 1, č. 2, č. 3. č. 4, č. 5 a č. 6. Tieto 

volebné obvody budú kopírovať jednotlivé volebné okrsky v meste Bytča. Za každý 

uvedený volebný obvod č. 1 – č. 6 budú volení dvaja poslanci. 

Volebný obvod č. 2 – mestská časť Hliník  nad Váhom, bude volebný obvod č. 7 

Volebný obvod č. 3 – mestská časť Hrabové bude volebný obvod č. 8 

Volebný obvod č. 4 – mestská časť Pšurnovice bude volebný obvod č. 9 

Volebný obvod č. 5 – mestská časť Malá Bytča bude volebný obvod č. 10 

Volebný obvod č. 6 – mestské časti Mikšová, Beňov, bude volebný obvod č. 11 

11. Zámer vstupu Mesta Bytča do OZ Lávka Bytča-Mikšová-Maršová-Rašov. 

FK odporúča na uvedený účel využiť formy spolupráce obcí v zmysle zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení (§20,....). FK zároveň neodporúča schváliť návrh nájomnej zmluvy 

s výškou nájomného 471,- € bez DPH/ročne. 

12. Komunitný plán na roky 2018 – 2025 – Návrh. 

FK berie na vedomie  predložený „Návrh Komunitného plánu na roky 2018-2025“. 

13. Branislav Šušolík, poslanec MZ - Iniciatívny poslanecký návrh – odstránenie 

havarijného stavu detského ihriska na Bottovej ulici.   

FK odporúča riešiť havarijný stav detského ihriska na Bottovej ulici.  

 

 



14. Rôzne:  

1. FK žiada podrobnú písomnú správu s kompletnou dokumentáciou k projektu „Zníženie 

energetickej náročnosti MŠ Hurbanova 247/5 Bytča, kód ITMS 2014: 310041A566,  

spolufinancovaného z OP Kvalita životného prostredia v rámci výzvy OPKZPPO4-

SC431-2015-6  MŠ Hurbanova – termíny + popísať celý proces, v akom stave je 

realizácia projektu, keďže sa malo začať v termíne od 01. 05. 2018 a v súčasnosti ešte nie 

je ukončený proces verejného obstarávania na práce a služby.  

2. FK zároveň žiada predloženie informácií k investičnej akcii „Športová hala Bytča“.  

 

  

 

 

V Bytči dňa 05. 06. 2018 

Ing. Jarmila Kramarová 
zapisovateľka finančnej komisie 

                             

 

 

 

 

 

 

 


