
 

Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 10. apríla 2018 o 16.30 hodine  

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

                                 Mária Pániková 

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

 

Program zasadania finančnej komisie: 

 
1. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2017. 

2. Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie. 

3. ZŠ Ul. mieru, Bytča – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu 

a modernizáciu elektroinštalácie v školskej dielni. 

4. Mgr. art. Radovan Kianica, Petrovice – žiadosť 

5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 04. 2018 – Návrh. 

6. TJ Tatran Hrabové - žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie. 

7. Mestský hádzanársky klub Bytča – žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie. 

8. PPT+ s. r. o., Popoliška 842/22, 014 01  Bytča – žiadosť a návrh spolupráce pri realizácii 

projektu. 

9. Občianske združenie GALZA, Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie na nafotenie objektov 

a výrobu pohľadnice. 

10. OZ „Za slušnejšiu Bytču pre všetkých“ – žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie 

kultúrneho predstavenia na Bytčianskom zámockom dni. 

11. Rôzne. 

 

R O K O V A N I E : 

 
1. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2017 

FK prerokovala Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2017 a odporúča schváliť celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

2. Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča – žiadosť o poskytnutie 

dotácie vo výške 20.000,- € na podporu športových aktivít a súťaží organizovaných pri 

príležitosti 25. výročia založenia ŠK TPŠ Kinex Bytča. 

FK odporúča ponechať rozhodnutie o poskytnutí dotácie Športovému klubu telesne 

postihnutých športovcov na rokovanie MZ. 

 

 

 

 



 

 

3. ZŠ Ul. mieru, Bytča – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 7.004,04 

€ na opravu a modernizáciu elektroinštalácie v školskej dielni. 

FK odporúča schváliť poskytnutie finančných prostriedkov na modernizáciu 

elektroinštalácie v školskej dielni (miestnosť č. 2) vo výške 7.004,04 € s DPH.  

4. Mgr. art. Radovan Kianica, Petrovice – žiadosť o uzatvorenie zmluvy na vznik a réžiu 

divadelného predstavenia vo výške 1.200,- €. 

FK neodporúča schváliť poskytnutie finančných prostriedkov  za vznik a réžiu divadelného 

predstavenia  Klubu Bytčianske ochotnícke divadlo s názvom „Kubo“ vo výške  1.200,- €. 

5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 04. 2018 – Návrh. 

FK odporúča schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018 k 30.04.2018 

v predloženom znení s nasledovnými pripomienkami: 

- FK odporúča doplniť predložený materiál „Požiadavky na úpravu rozpočtu pre rok 2018 – 

havarijný stav“ – Havarijná oprava odstavného parkoviska pred mostom Petrovička 

(Kaplnka) – výmera odstavnej plochy, použitý materiál, technológia,... 

6. TJ Tatran Hrabové - žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie. 

FK odporúča schváliť rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie OZ TJ Tatran Hrabové 

na rovnaký účel, ako bol schválený  v roku 2017 (uz. MZ č. 17/2017, zo dňa 23. 02. 2017), 

t.j.: 

- vklady do súťaží OBZF Žilina (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). 

7. Mestský hádzanársky klub Bytča – žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej 

dotácie.  

FK odporúča schváliť rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie OZ Mestský 

hádzanársky klub Bytča na rovnaký účel, ako bol schválený  v roku 2017 (uz. MZ č. 

14/2017, zo dňa 23. 02. 2017), t. j.: 

- prenájom športovej haly, 

- vklady do súťaží, turnajov a ubytovanie hráčok a trénerov, 

- poplatky za rozhodcov hradené SHZ. 

8. PPT+ s. r. o., Popoliška 842/22, 014 01  Bytča – žiadosť a návrh spolupráce pri 

realizácii projektu. 

Na rokovanie  finančnej komisie  bol pozvaný konateľ  spoločnosti PPT+, s. r. o., Bytča  

Ing. Bernard Gajdoš, ktorý podal členom komisie podrobné informácie a upresnenia 

k predloženému projektu. 



 

FK následne prerokovala žiadosť resp. návrh spolupráce pre realizáciu projektu s tým, že 

jednotlivý členovia FK sa k uvedenému vyjadria na rokovaní MZ. FK zároveň odporúča 

opätovne sa zaoberať projektom z predchádzajúcich rokov „zberný dvor“. 

9. Občianske združenie GALZA, Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie  vo výške 750,- € 

na nafotenie objektov a výrobu pohľadnice. 

FK neodporúča schváliť poskytnutie dotácie Občianskemu združeniu GALZA, Bytča na 

nafotenie objektov a výrobu pohľadnice. 

10. OZ „Za slušnejšiu Bytču pre všetkých“, Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 

7.000,- € na zabezpečenie kultúrnych predstavení na Bytčianskom zámockom dni. 

FK odporúča schváliť poskytnutie dotácie OZ „Za slušnejšiu Bytču pre všetkých“ vo výške 

7.000,- €. FK však upozorňuje na to, že podľa  § 4 ods. 6 VZN Mesta Bytča č. 14/2016 zo 

dňa 15. 12. 2016 o poskytovaní dotácií je možné poskytnutie dotácie na rovnaký účel 

v jednom kalendárnom roku iba raz. Vzhľadom na to, že OZ „Za slušnejšiu Bytču pre 

všetkých“ má na uvedený účel už poskytnutý grant vo výške 830,- € (Zmluva o poskytnutí 

dotácie z rozpočtu Mesta Bytča č. GR_005/2018, zo dňa 23.02.2018, zverejnená dňa 

27.02.2018) FK odporúča túto zmluvu finančne nenaplniť a zaoberať sa novou žiadosťou 

o poskytnutie dotácie vo výške 7.000,- €.  

11. Rôzne: 

FK žiada podanie informácií resp. vysvetlenia k nasledovným problémom:   

1. Kamenivo Slovakia, a. s., Bytča:  kedy bolo vydané povolenie na ťažbu štrkov v k. ú. 

Veľká Bytča a k. ú. Malá Bytča; kto povolenie vydal; prečo sa k uvedenému zámeru ťažby 

nevyjadrovalo MZ.  

FK sa tiež domnieva, že navezená hrádza súvisiaca so začatím ťažby štrkov zužuje koryto 

rieky Váh a zvyšuje tak riziko možných záplav rodinných domov a chatiek popri rieke Váh 

a tiež riziko záplav v m. č. Malá Bytča.  

2. Stavba reštaurácie, Námestie SR: kto vydal povolenie na stavbu;  ako sú riešené 

parkovacie plochy pre návštevníkov a zamestnancov. 

3. Polyfunkčný objekt, Hlinkova ulica (Astar Build s. r. o.): kedy začne stavebník 

s výstavbou  parkovacích plôch a z akého dôvodu ešte nezačal s ich výstavbou.    

.  

 

 

V Bytči dňa 10. 04. 2018 

Ing. Jarmila Kramarová 
zapisovateľka finančnej komisie 

                                                                                                   


