
Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 09. apríla 2019 o 16.00 hodine  

 
Prítomní členovia: Ing. Peter Weber, Helena Králiková, Mgr. Andrej Gallo,  

                                 Ing. Zuzana Hajdúchová   

Neprítomní členovia: Ing. Juraj Babušík, Ing. Juraj Putirka 

 

Program zasadania finančnej komisie: 

 
1. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2018 – Návrh. 

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 k 30. 04. 2019 – Návrh. 

3. BENET Lawn-Tennis Club Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 2.500,- € 

(zvýšenie) na zabezpečenie športovej činnosti v roku 2019 (uz. MZ č. 8/2019 zo dňa 21.02.2019). 

4. Komunitné centrum „Ruka v ruke“ Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 2.400,- € 

(uz. MZ č. 8/2019 zo dňa 21.02.2019).  

5. Branislav Šušolík, poslanec MZ – iniciatívny poslanecký návrh – rozšírenie detského ihriska 

na Thurzovej ulici (uz. MZ č. 9/2019 zo dňa 21.02.2019). 

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

vo výške 7.000,- € (uz. MZ č. 8/2019 zo dňa 21.02.2019). 

7. Mgr. Milan Kosec – ponuka na realizáciu dokumentárneho filmu (uz. MZ č. 10/2019 zo dňa 

21.02.2019). 

8. Futbalový klub Hliník n/V - žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 5.000,- € (zvýšenie) na 

zabezpečenie športovej činnosti v roku 2019. 

9. Občianske združenie GALZA – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 4.282,- € na 

reštaurovanie kamenného stĺpa sv. Jána Nepomuckého. 

10. Občianske združenie GALZA – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 1.600,- € na 

zhotovenie mreže na studňu v zámockom parku v Bytči. 

11. Branislav Šušolík, poslanec MZ – iniciatívny poslanecký návrh – Štatút mestských novín 

„Bytčianske noviny“. 

12. Miroslav Frolo, poslanec MZ – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre m. č. 

Hliník nad Váhom. 

13. Ľubomír Hrobárik, poslanec MZ – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre m. č. 

Hrbové. 

14. Mestský futbalový klub Bytča – žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie. 

15. Jaroslav Kalus, Kollárova 640/15, Bytča – žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania 

z dlžnej sumy. 

16. Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Bytča – žiadosť o odstránenie bariér. 

17. GF Concept s. r. o., Bratislava – návrh spolupráce - umiestnenie inteligentných lavičiek 

Smart benches Steora Urban+. 

 



 

18. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 7/2017 o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 5 

Územného plánu sídelného útvaru Bytča - Návrh. 

19. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. .../2019 o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča – Návrh. 

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

a prevádzku na žiaka pre školy a školské zariadenia. 

21. Certus Development Trenčín – ponuka na prevzatie majetku ... 

22. Rôzne 

 

R O K O V A N I E : 

 

1. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2018 – Návrh. 

FK prerokovala Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2018 a odporúča schváliť celoročné 

hospodárenie bez výhrad.  

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 k 30. 04. 2019 – Návrh. 

FK odporúča schváliť návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 k 30. 04. 

2019 v predloženom znení.  

FK zároveň odporúča, v súvislosti s inštaláciou klimatizácie do priestorov zariadenia 

Jesienka, aby sa klienti aspoň čiastočne podieľali na financovaní zvýšených nákladov, ktoré 

inštalácia klimatizácie prinesie. 

3. BENET Lawn-Tennis Club Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 2.500,- € 

(zvýšenie) na zabezpečenie športovej činnosti v roku 2019 (uz. MZ č. 8/2019 zo dňa 

21.02.2019). 

FK vzhľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, a tiež na súčasný stav bežného rozpočtu, neodporúča schváliť 

poskytnutie dotácie vo výške 2.500,- € pre BENET Lawn-Tennis club Bytča. 

4. Komunitné centrum „Ruka v ruke“ Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 

2.400,- € (uz. MZ č. 8/2019 zo dňa 21.02.2019).  

FK vzhľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, a tiež na súčasný stav bežného rozpočtu, neodporúča schváliť 

poskytnutie dotácie vo výške 2.400,- € pre Komunitné centrum „Ruka v ruke“ Bytča. 

5. Branislav Šušolík, poslanec MZ – iniciatívny poslanecký návrh – rozšírenie detského 

ihriska na Thurzovej ulici (uz. MZ č. 9/2019 zo dňa 21.02.2019). 

FK vzhľadom na súčasný stav bežného rozpočtu, neodporúča schváliť poskytnutie 

finančných prostriedkov na rozšírenie ihriska na Thurzovej ulici. 

 

 

 



 

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

dotácie vo výške 7.000,- € (uz. MZ č. 8/2019 zo dňa 21.02.2019). 

FK vzhľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, a tiež na súčasný stav bežného rozpočtu, neodporúča schváliť 

poskytnutie dotácie vo výške 7.000,- € pre Športový klub telesne postihnutých športovcov 

Kinex Bytča. 

7. Mgr. Milan Kosec – ponuka na realizáciu dokumentárneho filmu (uz. MZ č. 10/2019 zo dňa 

21.02.2019). 

FK vzhľadom na súčasný stav bežného rozpočtu, neodporúča schváliť prijatie ponuky na 

realizáciu dokumentárneho filmu. 

8. Futbalový klub Hliník n/V - žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 5.000,- € (zvýšenie) 

na zabezpečenie športovej činnosti v roku 2019. 

FK vzhľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, a tiež na súčasný stav bežného rozpočtu, neodporúča schváliť 

poskytnutie dotácie vo výške 5.000,- € na zabezpečenie športovej činnosti v roku 2019 pre 

Futbalový klub Hliník n/V. 

9. Občianske združenie GALZA – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 4.282,- € na 

reštaurovanie kamenného stĺpa sv. Jána Nepomuckého. 

FK vzhľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, a tiež na súčasný stav bežného a kapitálového rozpočtu, neodporúča 

schváliť poskytnutie dotácie vo výške 4.282,- € na reštaurovanie kamenného stĺpa sv. Jána 

Nepomuckého pre OZ GALZA Bytča. 

10. Občianske združenie GALZA – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 1.600,- € na 

zhotovenie mreže na studňu v zámockom parku v Bytči. 

FK vzhľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, a tiež na súčasný stav bežného a kapitálového rozpočtu, neodporúča 

schváliť poskytnutie dotácie vo výške 1.600,- € na zhotovenie mreže na studňu v zámockom 

parku v Bytči pre OZ GALZA Bytča. 

11. Branislav Šušolík, poslanec MZ – iniciatívny poslanecký návrh – Štatút mestských 

novín „Bytčianske noviny“. 

FK vzhľadom na súčasný stav bežného rozpočtu, neodporúča schváliť Štatút mestských 

novín „Bytčianske noviny“. 

12. Miroslav Frolo, poslanec MZ – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre m. č. 

Hliník nad Váhom. 

FK odporučila schváliť v rámci zmeny rozpočtu RO č. 3/2019 finančné prostriedky na DS 

Hliník n/V vo výške 14.000,- €. Vzhľadom k uvedenému, a tiež k súčasnému stavu bežného 



 

a kapitálového rozpočtu a zostatku rezervného fondu, FK neodporúča schváliť finančné 

prostriedky na ostatné požiadavky poslanca MZ p. Miroslava Frolu pre m. č. Hliník n/V.  

13. Ľubomír Hrobárik, poslanec MZ – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre 

m. č. Hrbové. 

FK odporučila schváliť v rámci zmeny rozpočtu RO č. 3/2019 finančné prostriedky na 

inštaláciu osvetlenia cintorína v m. č. Hrabové vo výške 4.300,- €. Vzhľadom k uvedenému, 

a tiež k súčasnému stavu bežného, kapitálového rozpočtu a zostatku rezervného fondu, FK 

neodporúča schváliť finančné prostriedky na ostatné požiadavky poslanca MZ p. Ľ. 

Hrobárika pre m. č. Hrabové. 

14. Mestský futbalový klub Bytča – žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej 

dotácie. 

FK odporúča schváliť rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie OZ Mestský futbalový 

klub Bytča na: 

- trénerské kurzy, semináre a získanie licencií, 

- zdravotné pomôcky a vybavenie lekárničky, 

- členské poplatky za hráčov a trénerov. 

15. Jaroslav Kalus, Kollárova 640/15, Bytča – žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania 

z dlžnej sumy. 

FK odporúča schváliť odpustenie poplatku z omeškania vo výške 627,05 € vzniknutého 

nezaplatením nájomného za užívanie bytu voči p. J. Kalusovi, bytom Kollárova č. 640/15, 

Bytča. Zvyšnú časť poplatku z omeškania vo výške 366,61 € FK odporúča zaplatiť v plnej 

výške. 

16. Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Bytča – žiadosť o odstránenie bariér. 

FK vzhľadom na súčasný stav bežného a kapitálového rozpočtu a zostatku rezervného fondu, 

neodporúča schváliť žiadosť klubu Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Bytča na 

riešenie bezbariérového prístupu klubových priestorov v KD Bytča. 

17. GF Concept s. r. o., Bratislava – návrh spolupráce - umiestnenie inteligentných lavičiek 

Smart benches Steora Urban+. 

FK vzhľadom k súčasnému stavu bežného, kapitálového rozpočtu a zostatku rezervného 

fondu, FK neodporúča schváliť finančné prostriedky na umiestnenie inteligentných lavičiek 

Smart Benches Steora Urban +. 

18. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 7/2017 o záväznej časti Zmeny a doplnku 

č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Bytča - Návrh. 

FK odporúča ponechať rozhodnutie na poslancov MZ. 

 

 

 



 

19. 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 navrhovanom znení. 

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

a prevádzku na žiaka pre školy a školské zariadenia. 

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

dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka pre školy a školské zariadenia v navrhovanom znení. 

21. Certus Development Trenčín – ponuka na prevzatie majetku ... 

FK neodporúča prijať ponuku spoločnosti Certus Development, Trenčín na prevod majetku. 

22. Rôzne: 

Dukelská ulica – FK poukazuje  na stav miestnej komunikácie na Dukelskej ulici ktorá je po 

realizácii stavby „telekomunikačné siete“ potrebné dať do pôvodného stavu. 

Hlinická cesta - je potrebné reklamovať zrealizovanú opravu asfaltového povrchu chodníka 

na Hlinickej ceste, z dôvodu nachádzajúcich sa veľkých vydrolených plôch. 

 

  

                                
V Bytči dňa 09. 04. 2019 

Ing. Jarmila Kramarová 
zapisovateľka finančnej komisie                                                                                    


