Zápis
z finančnej komisie konanej dňa 04. februára 2019 o 16.00 hodine
Prítomní členovia: Ing. Peter Weber, Ing. Juraj Putirka, Helena Králiková, Mgr. Andrej Gallo,
Ing. Zuzana Hajdúchová
Neprítomní členovia: Ing. Juraj Babušík
Program zasadania finančnej komisie:
1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018/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. 5/2018/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – Na vedomie.
3. Prima banka Slovensko, a. s. – ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka
Slovensko, a. s..
4. ZŠ v Bytči, Ul. E. Lániho – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na opravu
elektroinštalácie.
5. BENET Lawn-Tennis Club Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 2.500,- €
(zvýšenie) na zabezpečenie športovej činnosti v roku 2019.
6. Komunitné centrum „Ruka v ruke“ Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 2.400,- €
7. Branislav Šušolík, poslanec MZ – iniciatívny poslanecký návrh – rozšírenie detského ihriska
na Thurzovej ulici.
8. Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie
vo výške 7.000,- €.
9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 k 28. 02. 2019 – Návrh.
10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ....../2019, ktorým sa mení VZN č. 5/2015
o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy – Návrh.
11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ..../2019 o obrade uvítania do života
a finančnej podpore pre narodené dieťa - Návrh.
12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ..../2019 o poskytovaní sociálnych služieb
a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v ZpS a DS Jesienka, ktorým sa ruší
VZN č. 04/2012 v znení ostatných dodatkov – Návrh.
13. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ZpS a DS Jesienka, ktorým sa mení a dopĺňa Článok
I a rozširuje sa predmet poskytovaných činností v rozpočtovej organizácii zriadenej Mestom
Bytča – Návrh.

14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča o dani z nehnuteľnosti

č. ../2019 zo dňa

21.2.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 zo dňa 16.12.2015 o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Bytča - Návrh.
15. Dohoda o partnerskej spolupráci medzi mestami Bytča a Karolínka – Návrh.
16. Návrh nájomnej zmluvy SVP š. p., Piešťany – lávka cez Váh Mikšová-Predmier.
17. BENET Lawn-Tennis Club Bytča – žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie.
18. Spevácky zbor GLÓRIA DEO – žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie.
19. TJ Tatran Hrabové – žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie.
20. Mgr. Milan Kosec – ponuka na realizáciu dokumentárneho filmu.
21. Slovenský dejepisný spolok, Bytča – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti.

ROKOVANIE:
1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018/S v zmysle Smernice o postupe
a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta – Na
vedomie.
FK vzala na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018/S v zmysle
Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu
mesta k 31. 12. 2018.
2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2018/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – Na vedomie.
FK vzala na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2018/Z v zmysle § 21
ods. 1 Zásad hospodárenia s finančným prostriedkami Mesta Bytča k 03. 12. 2018.
3. Prima banka Slovensko, a. s. – ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka
Slovensko, a. s..
Po prerokovaní predloženej ponuky spoločnosti Prima banka Slovensko, a . s., FK
neodporúča schváliť predaj 110 ks akcií.
4. ZŠ v Bytči, Ul. E. Lániho – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na opravu
elektroinštalácie.
FK po oboznámení sa s predloženou žiadosťou o pridelenie finančných prostriedkov na
opravu elektroinštalácie v ZŠ E. Lániho, FK odporúča opätovne sa žiadosťou zaoberať na
ďalšom zasadnutí pri rokovaní o Záverečnom účte za rok 2018.

5. BENET Lawn-Tennis Club Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 2.500,- €
(zvýšenie) na zabezpečenie športovej činnosti v roku 2019.
FK zobrala žiadosť klubu BENET Lawn-Tennis o poskytnutie dotácie vo výške 2.500,- € na
vedomie a odporúča ju opätovne prerokovať na ďalšom zasadnutí finančnej komisie pri
rokovaní o Záverečnom účte za rok 2018.
6. Komunitné centrum „Ruka v ruke“ Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške
2.400,- €.
FK zobrala žiadosť Komunitného centra „Ruka v ruke“ o poskytnutie dotácie vo výške
2.400,- € na vedomie a odporúča ju opätovne prerokovať na ďalšom zasadnutí finančnej
komisie pri rokovaní o Záverečnom účte za rok 2018.
7. Branislav Šušolík, poslanec MZ – iniciatívny poslanecký návrh – rozšírenie detského
ihriska na Thurzovej ulici.
FK zobrala iniciatívny návrh poslanca MZ p. Branislava Šušolíka na vedomie a odporúča ho
opätovne prerokovať na ďalšom zasadnutí finančnej komisie pri rokovaní o Záverečnom
účte za rok 2018.
8. Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča – žiadosť o poskytnutie
dotácie vo výške 7.000,- €.
FK zobrala žiadosť ŠKTPŠ Kinex Bytča o poskytnutie dotácie vo výške 7.000,- € na
vedomie a odporúča ju opätovne prerokovať na ďalšom zasadnutí finančnej komisie pri
rokovaní o Záverečnom účte za rok 2018.
9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 k 28. 02. 2019 – Návrh.
FK odporúča schváliť predložený návrh Zmeny rozpočtu RO č. 1/2019 k 28. 02. 2019,
s nižšie uvedenou pripomienkou a doplnením:
Podprogram 11.3 Školské stravovanie (KV)
ŠJ E. Lániho – PD - prístavba, rekonštrukcia priestorov ŠJ E. Lániho
FK odporúča predloženie spracovanej štúdie, resp. vizualizácie riešenia prístavby ZŠ pre
potreby rozšírenia priestorov jedálne vzhľadom k tomu, že budova ZŠ E. Lániho má svoju
históriu a prípadné nevhodné stavebné riešenie prístavby by mohlo natrvalo zmeniť jej
charakteristickú podobu. FK zároveň odporúča zvážiť efektívnosť prístavby (dlhodobú
využiteľnosť priestoru), nakoľko je možné že všetci žiaci nebudú využívať obedy zadarmo
v plnej miere a projekt „obedy zadarmo“ môže byť zrušený.
ŠJ Ul. mieru – obstaranie panvice +3.600,- €
10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ....../2019, ktorým sa mení VZN č. 5/2015
o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy – Návrh.
FK odporúča schváliť VZN Mesta Bytča č. .../2019 ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o určení
miesta a času zápisu žiakov do základnej školy v predloženom znení.

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ..../2019 o obrade uvítania do života
a finančnej podpore pre narodené dieťa - Návrh.
FK odporúča schváliť VZN Mesta Bytča č. .../2019 o obrade uvítania do života a finančnej
podpore pre narodené dieťa v predloženom znení.
12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ..../2019 o poskytovaní sociálnych služieb
a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v ZpS a DS Jesienka, ktorým sa
ruší VZN č. 04/2012 v znení ostatných dodatkov – Návrh.
FK odporúča schváliť VZN Mesta Bytča č. ..../2019 o poskytovaní sociálnych služieb
a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v ZpS a DS Jesienka, ktorým sa ruší
VZN č. 04/2012 v znení ostatných dodatkov v predloženom znení.
13. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ZpS a DS Jesienka, ktorým sa mení a dopĺňa
Článok I a rozširuje sa predmet poskytovaných činností v rozpočtovej organizácii
zriadenej Mestom Bytča – Návrh.
FK odporúča schváliť Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ZpS a DS Jesienka, ktorým sa
mení a dopĺňa Článok I a rozširuje sa predmet poskytovaných činností v rozpočtovej
organizácii zriadenej Mestom Bytča v predloženom znení.
14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča o dani z nehnuteľnosti č. ../2019 zo dňa
21.2.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 zo dňa 16.12.2015 o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Bytča - Návrh.
FK odporúča vrátiť Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti
na území Mesta Bytča s odôvodnením, že by bolo potrebné zaoberať sa uvedeným VZN
komplexne t. j. zaoberať sa všetkými stanovenými sadzbami dane z nehnuteľností. FK
zároveň odporúča pripraviť tiež porovnanie jednotlivých sadzieb dane s približne rovnakými
mestami.
15. Dohoda o partnerskej spolupráci medzi mestami Bytča a Karolínka – Návrh.
FK odporúča schváliť dohodu o vzájomnej partnerskej spolupráci medzi mestami Bytča
a Karolínka (ČR) na roky 2019 – 2022 v predloženom znení.
16. Návrh nájomnej zmluvy SVP š. p., Piešťany – lávka cez Váh Mikšová-Predmier.
FK sa oboznámila s predloženým návrhom nájomnej zmluvy SVP š. p. Piešťany a odporúča
prijať tento návrh až po následnom rokovaní primátora mesta so starostami príslušných obcí
s tým, aby sa písomne zaviazali (uznesenie obecného zastupiteľstva resp. memorandum) že
sa budú spolupodieľať a participovať na všetkých nákladoch (opravy, údržby lávky) ktoré
v budúcnosti vzniknú.

17. BENET Lawn-Tennis Club Bytča – žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej
dotácie.
FK odporúča schváliť rozšírenie účelu použitia schválenej dotácie pre BENET Lawn-Tennis
Club Bytča na vklady a poplatky na Slovenský a Stredoslovenský tenisový zväz.
18. Spevácky zbor GLÓRIA DEO – žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej
dotácie.
FK odporúča schváliť rozšírenie použitia schválenej dotácie Speváckemu zboru GLÓRIA
DEO na úhradu nákladov spojených s prenájmom priestorov pri usporiadaní spoločenských
a kultúrnych akcií v prípade, že vstup na predmetné kultúrne a spoločenské akcie bude
bezplatný (nebude vyberané vstupné).
19. TJ Tatran Hrabové – žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie.
FK odporúča schváliť rozšírenie účelu použitia schválenej dotácie TJ Tatran Hrabové na
zabezpečenie pitného režimu.
20. Mgr. Milan Kosec – ponuka na realizáciu dokumentárneho filmu.
FK zobrala ponuku p. Mgr. M. Kosca na realizáciu dokumentárneho filmu na vedomie a
odporúča ju opätovne prerokovať na ďalšom zasadnutí finančnej komisie pri rokovaní
o Záverečnom účte za rok 2018. FK zároveň odporúča pripraviť prezentáciu resp. ukážku už
zrealizovaných diel (umeleckých dokumentárnych filmov) p. Mgr. Kosca.
21. Slovenský dejepisný spolok, Bytča – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti.
FK po

prerokovaní žiadosti Slovenského

dejepisného

spolku

Bytča

nedospela

k väčšinovému rozhodnutiu. Z uvedeného dôvodu ponecháva rozhodnutie na jednotlivých
poslancov pri rokovaní na MZ.

V Bytči dňa 04. 02. 2019
Ing. Jarmila Kramarová
zapisovateľka finančnej komisie

