
 

Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 26. novembra 2019 o 15.00 hodine  

 
Prítomní členovia: Ing. Juraj Babušík, Helena Králiková, Mgr. Andrej Gallo,  

                                 Ing. Zuzana Hajdúchová 

Neprítomní členovia: Ing. Peter Weber , Ing. Juraj Putirka 

 

Program zasadania finančnej komisie: 

 
1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 09. 2019. 

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019 k 31. 12. 2019 – Návrh. 

3. Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 – Návrh. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ............./2019 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 – Návrh. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ............./2019 o určení výšky príspevkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča – Návrh. 

6. Žiadosť o vyjadrenie obce k zaradeniu Základnej školy pre žiakov s autizmom, Mičurova 

364/1, Bytča do siete škôl a školských zariadení. 

7. Filip Korbáš, Malá Bytča č. 111 – opätovná žiadosť o schválenie zámeru výstavby 

rodinných domov. 

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ............/2019 o poplatku za rozvoj – Návrh. 

9. Informácia o výsledku súdneho sporu so žalobcom Ing. Mária Slosiariková, na odstránenie 

stavby z pozemku. 

 

R O K O V A N I E : 

 
1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 09. 2019. 

FK berie na vedomie plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 09. 2019. 

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019 k 31. 12. 2019 – Návrh. 

FK odporúča Návrh zmeny rozpočtu RO č. 7/2019 k 31. 12. 2019 schváliť. 

3. Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 – 

Návrh. 

FK odporúča schváliť Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2020 s výhľadom na roky 

2021 a 2022 v predloženom znení. 

 

 

 

 

 



 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ............./2019 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 – Návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ........./2019 o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020,  

v predloženom znení. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ............./2019 o určení výšky príspevkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča – Návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ........./2019 o určení 

výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Bytča, v predloženom znení. 

6. Žiadosť o vyjadrenie obce k zaradeniu Základnej školy pre žiakov s autizmom, 

Mičurova 364/1, Bytča do siete škôl a školských zariadení. 

FK odporúča vydať kladné stanovisko mesta k zaradeniu Základnej školy pre žiakov 

s autizmom, Mičurova 364/1, Bytča, do siete škôl a školských zariadení. 

7. Filip Korbáš, Malá Bytča č. 111 – opätovná žiadosť o schválenie zámeru výstavby 

rodinných domov. 

FK po prerokovaní opätovnej žiadosti p. Filipa Korbáša, Malá Bytča č. 111,  nezaujala 

jednoznačné stanovisko k zámeru výstavby rodinných domov (hlasovanie 2:2). 

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ......./2019  o poplatku za rozvoj. 

FK odporúča zaoberať sa predloženým Všeobecne záväzným nariadením o poplatku za 

rozvoj až v roku 2020. 

9. Informácia o výsledku súdneho sporu so žalobcom Ing. Mária Slosiariková, na 

odstránenie stavby z pozemku. 

FK súhlasí s predloženým návrhom riešenia výsledku súdneho sporu so žalobcom Ing.Mária 

Slosiariková, na odstránenie stavby z pozemku .  

 

 

 

 

V Bytči dňa 26. 11. 2019 

Ing. Jarmila Kramarová 
zapisovateľka finančnej komisie 

 

 

 

 

  


