Zápis
z finančnej komisie konanej dňa 11. júna 2019 o 16.00 hodine
Prítomní členovia: Ing. Juraj Putirka, Ing. Juraj Babušík, Helena Králiková, Mgr. Andrej Gallo,
Ing. Zuzana Hajdúchová
Neprítomní členovia: Ing. Peter Weber
Program zasadania finančnej komisie:
1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2019.
2. Občianske združenie GALZA – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 4.282,- € na
reštaurovanie kamenného stĺpa sv. Jána Nepomuckého.
3. Občianske združenie GALZA – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 1.600,- € na
zhotovenie mreže na studňu v zámockom parku v Bytči.
4. Jesienka ZpS a DS Bytča – žiadosť o zakúpenie osobného motorového vozidla.
5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 k 30. 06. 2019 – Návrh.
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 6/2019 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Bytča - Návrh.
7. Návrh dohody o rozvíjaní vzájomnej partnerskej spolupráce medzi mestami Bytča
a Opoczno.
8. Rôzne
Na vedomie:
9. Návrh na mimosúdne vyrovnanie – Mária Slosiariková – komunikácia „Na Sahare“ /p.
prednostka bude osobne informovať na komisiách/.
ROKOVANIE:
1.

Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2019 – na vedomie.
FK berie na vedomie plnenie Programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2019.

2.

Občianske združenie GALZA – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 4.282,- € na
reštaurovanie kamenného stĺpa sv. Jána Nepomuckého.
Vzhľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, a tiež na súčasný stav bežného a kapitálového rozpočtu, FK
neodporúča schváliť poskytnutie dotácie vo výške 4.282,- € na reštaurovanie kamenného
stĺpa sv. Jána Nepomuckého pre OZ GALZA Bytča. FK sa bude žiadosťou opätovne
zaoberať len v prípade pozitívneho vývoja finančnej situácie mesta.

3.

Občianske združenie GALZA – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 1.600,- € na
zhotovenie mreže na studňu v zámockom parku v Bytči.
FK neodporúča schváliť poskytnutie finančných prostriedkov na zhotovenie mreže na
studňu v zámockom parku v Bytči.

4.

Jesienka ZpS a DS Bytča – žiadosť o zakúpenie osobného motorového vozidla.
FK odporúča schváliť poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie osobného
motorového vozidla na rozvoz stravy, z rezervného fondu.

5.

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 k 30. 06. 2019 – Návrh.
FK odporúča schváliť predložený Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019
k 30. 06. 2019 v predloženom znení, s nasledovnou zmenou:
Kapitálové výdavky
Podprogram 3.4 Prevádzka a údržba budov
PZ Bytča – prístavba budovy PZ – dofinancovanie

-50.000,- €

FK neodporúča poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 50.000,- € na dofinancovanie
projektu prístavby PZ Bytča. Vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu mesta FK odporúča
finančné prostriedky vo výške 50.000,- € ponechať v rezervnom fonde.
Školské kluby - FK odporúča zvážiť zvýšenie poplatku v školských kluboch.
6.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 6/2019 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta
Bytča – Návrh.
FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 6/2019 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území
Mesta Bytča v navrhovanom znení.

7. Návrh dohody o rozvíjaní vzájomnej partnerskej spolupráce medzi mestami Bytča
a Opoczno.
FK neodporúča schváliť Dohodu o rozvíjaní vzájomnej partnerskej spolupráci medzi
mestami Bytča a Opoczno (Poľsko) na roky 2019 až 2022.
FK odporúča hľadať pre ďalšiu spoluprácu bližšie prihraničné mesto, s ktorým by bola
možná spolupráca pri rôznych projektoch podporovaných EÚ, tak ako s partnerským
mestom Karolínka (ČR).
Na vedomie:
Návrh na mimosúdne vyrovnanie – Mária Slosiariková – komunikácia „Na Sahare“
-

k uvedenému podala informácie p. prednostka, ktorá informovala členov komisie o stretnutí
pána primátora, právnika mesta s právnym zástupcom pani M. Slosiarikovej. Zo strany
mesta bol vyslovený názor prikloniť sa k mimosúdnemu vyrovnaniu vzhľadom k tomu, že

výrok súdu zatiaľ znie pre odstránenie asfaltového povrchu cesty, ktorá je vybudovaná na
pozemku vyššie uvedenej vlastníčky. Názor viacerých členov komisie sa nestotožňuje
s týmto návrhom, členovia komisie zastávajú názor pokračovať v súdnom konaní formou
svedectiev občanov bývajúcich v tejto časti mesta, prípadne v ďalšom rokovaní
s vlastníčkou nehnuteľnosti.

V Bytči dňa 11. 06. 2019
Ing. Jarmila Kramarová
zapisovateľka finančnej komisie

