Zápis
z finančnej komisie konanej dňa 10. septembra 2019 o 15.00 hodine
Prítomní členovia: Ing. Peter Weber, Helena Králiková, Mgr. Andrej Gallo,
Ing. Zuzana Hajdúchová, Ing. Juraj Putirka
Neprítomní členovia: Ing. Juraj Babušík
Program zasadania finančnej komisie:
1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ......../2019 z 25. septembra 2019 o miestnych
daniach – Návrh.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ......../2019 z 25. septembra 2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Návrh.
3. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 06. 2019.
4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019 k 30. 09. 2019 – Návrh
5. TJ Tatran Hrabové – žiadosť o poskytnutie dotácie.
6. Stolnotenisový oddiel TZO Bytča – žiadosť o dotácie.
7. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR, ktorá bola vykonaná v Meste Bytča v termíne od
5.apríla 2019 do 30. júla 2019.
8. Občianska iniciatíva na vyhlásenie ochranného pásma.
9. Žiadosť o odpustenie penále.
10. Nakladanie s majetkom mesta - KTR s. r. o., Bytča – správa o stave spoločnosti.
Rôzne.

ROKOVANIE:
1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ..../2019 z 25. septembra 2019 o miestnych
daniach – Návrh.
FK odporúča schváliť Návrh VZN Mesta Bytča č. ..../2019 z 25. septembra 2019 o miestnych
daniach s výškou sadzieb uvedených v alternatíve II.
FK tiež odporúča zvážiť možnosť schválenia v rámci predloženého návrhu VZN o miestnych
daniach, výšku sadzieb uvedených v alternatíve III, s účinnosťou od 01. 01. 2021.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ...../2019 z 25. septembra 2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Návrh.
FK odporúča schváliť Návrh VZN Mesta Bytča č. ...../2019 z 25. septembra 2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v predloženom znení.
3. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 06. 2019.
FK berie na vedomie plnenie programového rozpočtu k 30. 06. 2019 a odporúča schváliť
Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Bytča za 1. polrok 2019.

4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019 k 30. 09. 2019 – Návrh.
FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019 k 30. 09. 2019
v predloženom znení.
5. TJ Tatran Hrabové – žiadosť o poskytnutie dotácie.
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 1.000,- € pre TJ Tatran Hrabové.
6. Stolnotenisový oddiel TZO Bytča – žiadosť o dotácie.
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 800,- € pre Stolnotenisový oddiel TZO Bytča.
7. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR, ktorá bola vykonaná v Meste Bytča v termíne
od 5.apríla 2019 do 30. júla 2019.
FK berie na vedomie výsledky kontroly NKÚ SR č. Z-004864/2019/1140/GLB, zo dňa
30.07.2019.
8. Občianska iniciatíva na vyhlásenie ochranného pásma.
FK berie na vedomie informáciu o podaní petície Občianska iniciatíva na vyhlásenie
ochranného pásma pamiatkovej zóny Bytča a odporúča iniciátorom obrátiť sa s touto
iniciatívou na vecne príslušný štátny orgán.
9. Žiadosť o odpustenie penále.
FK neodporúča odpustenie príslušenstva pohľadávky – poplatku z omeškania a úrokov
z omeškania v celkovej výške 300,32 € priznaného rozsudkom Okresného súdu v Žiline, č. k.
4Csp/106/2016-85 zo dňa 29.06.2018, A. B., bytom Hliník nad Váhom č. 8, 014 01 Bytča.
10. Nakladanie s majetkom mesta - KTR s. r. o., Bytča – správa o stave spoločnosti.
FK berie na vedomie správu o stave spoločnosti KTR s. r .o., Bytča. Vzhľadom na všetky
skutočnosti, okrem iného vykázané záporné vlastné imanie, FK odporúča zvážiť likvidáciu
spoločnosť KTR s. r. o., Bytča.
Rôzne:
1. Informácia o stave bývania v bytovom dome na ulici Kollárova.
2. Zberné nádoby na ulici S. Sakalovej – žiadosť o predĺženie termínu na realizáciu
premiestnenia kontajnerov na iné stanovisko a určenie zodpovednej osoby pre komunikáciu
ohľadne koncepčného umiestnenia kontajnerov.

V Bytči dňa 10. 09. 2019
Ing. Jarmila Kramarová
zapisovateľka finančnej komisie

