
 

Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 18. februára 2020 o 16.00 hodine  

 
Prítomní členovia: Ing. Peter Weber, Ing. Juraj Babušík, Helena Králiková, Ing. Juraj Putirka,   

                                 Ing. Zuzana Hajdúchová 

Neprítomní členovia: Mgr. Andrej Gallo 

Program zasadania finančnej komisie: 

 
1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – Na vedomie. 

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 k 31. 03. 2020 – Návrh. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ....../2020, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 

o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy – Návrh. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ..../2020 o určení názvu ulíc a verejných 

priestranstiev v Meste Bytča – Návrh. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ...../2020 o obrade uvítania do života  

a finančnej podpore pre narodené dieťa – Návrh. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2020 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy 

úhrady za poskytované služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka, 

Treskoňova ul. č. 813/4, Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2019 v znení VZN č. 

11/2019 – Návrh. 

7. CVČ Bytča – žiadosť o odpustenie platby. 

8. Návrh na riešenie vysporiadania majetku (veľkokapacitné kontajnery v obciach okresu) po 

ukončení projektu „Zvýšenie separácie odpadu v Bytči a v okolitých obciach zameraných na 

zber BRO“. 

9. Spevácky zbor GLÓRIA DEO Bytča – žiadosť o rozšírenie účelu použitia dotácie. 

10. Panoráma – Mgr. Milan Kosec – námet na dokumentárny film o meste Bytča. 

11. BPP Development, s. r. o. Bytča – memorandum o dlhodobej spolupráci pri príprave 

a realizácii projektu „Materská škôlka“. 

12. Rôzne.. 

 

R O K O V A N I E : 

                                                                                                                   
1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – Na vedomie. 

FK berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019/Z v zmysle § 21 

ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča. 

 

 



 

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 k 31. 03. 2020 – Návrh. 

FK odporúča schváliť navrhovanú zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 k  

31. 03. 2020 podľa predloženej tabuľky, s nasledovným doplnením: 

Kapitálové výdavky 

Podprogram 8.2. Výstavba MK 

Modernizácia svetelnej križovatky          +6.470,- € 

Finančné operácie príjmové 

Zapojenie finančných prostriedkov RF   +6.470,- € 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ....../2020, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 

o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy – Návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ....../2020, ktorým sa 

mení VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy v predloženom 

znení. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ..../2020 o určení názvu ulíc a verejných 

priestranstiev v Meste Bytča – Návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ..../2020 o určení názvu 

ulíc a verejných priestranstiev v Meste Bytča s tým, že upresnia svoje návrhy pomenovania 

jednotlivých ulíc na rokovaní MZ. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ...../2020 o obrade uvítania do života  

a finančnej podpore pre narodené dieťa – Návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ...../2020 o obrade 

uvítania do života  a finančnej podpore pre narodené dieťa v predloženom znení. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2020 o poskytovaní sociálnych služieb a určení 

sumy úhrady za poskytované služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári 

Jesienka, Treskoňova ul. č. 813/4, Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2019 

v znení VZN č. 11/2019 – Návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2020 o poskytovaní sociálnych 

služieb a určení sumy úhrady za poskytované služby v Zariadení pre seniorov a Dennom 

stacionári Jesienka, Treskoňova ul. č. 813/4, Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

03/2019 v znení VZN č. 11/2019 v navrhovanom znení. 

7. CVČ Bytča – žiadosť o odpustenie platby. 

FK neodporúča schváliť žiadosť CVČ Bytča o odpustenie platby vo výške 113,32 € za 

spotrebované energie v nebytových priestoroch KD Malá Bytča, využívaných za účelom 

krúžkovej činnosti CVČ (obdobie 10/2019-12/2019). Ide o energie fakturované v zmysle  

Zmluvy o nájme nebytových priestorov. 

 

 



  

8. Návrh na riešenie vysporiadania majetku (veľkokapacitné kontajnery v obciach 

okresu) po ukončení projektu „Zvýšenie separácie odpadu v Bytči a v okolitých 

obciach zameraných na zber BRO“. 

FK odporúča schváliť uzatvorenie nájomných zmlúv na prenájom veľkokapacitných 

kontajnerov všetkým obciam, ktoré budú chcieť naďalej používať majetok Mesta Bytča.  

9. Spevácky zbor GLÓRIA DEO Bytča – žiadosť o rozšírenie účelu použitia dotácie. 

FK odporúča schváliť, v zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo dňa 15. 12. 2016 

o poskytovaní dotácií, rozšírenie účelu použitia dotácie schválenej uz. MZ č. 149/2019 dňa 

12. 12. 2019 na „úhradu nákladov služieb pri príprave CD a DVD nahrávok. 

10. Panoráma – Mgr. Milan Kosec – námet na dokumentárny film o meste Bytča. 

FK neodporúča schváliť ponuku Mgr. M. Kosca na realizáciu dokumentárneho filmu 

o meste Bytča. 

11. BPP Development, s. r. o. Bytča – memorandum o dlhodobej spolupráci pri príprave 

a realizácii projektu „Materská škôlka“. 

FK neodporúča schváliť „Memorandum o dlhodobej spolupráci pri príprave a realizácii 

projektu  Súkromná  materská  škola Galileo“ predložené spoločnosťou BPP Development, 

s. r. o., Bytča vzhľadom k tomu, že výstavba materskej školy v uvedenej lokalite je 

v rozpore s Územným plánom sídelného útvaru Bytča.  

12. Rôzne: 

1. Uznesenie MZ č. 64/2015 zo dňa 26.3.2015 - poskytované občerstvenie pre poslancov 

a pracovníkov Mesta počas zasadnutia mestského zastupiteľstva formou podania večere 

v cene 4,- €/ večera. 

Vzhľadom k informáciám poskytnutých p. riaditeľkou zariadenia Jesienka, ZpS a DS 

Mgr. A. Tichou, o zvýšení vstupných nákladov na zabezpečenie občerstvenia, FK 

odporúča schváliť zvýšenie ceny za poskytované občerstvenie pre poslancova 

a pracovníkov Mesta počas konania zasadnutia mestského zastupiteľstva formou podania 

večere na 5,- € za 1 porciu. 

2. Nájomné byty „Thurzove sady“ – výmena názorov a informácií k uvedenej téme. 

FK odporúča predložiť na rokovanie mimoriadneho MZ informácie z realizovaného 

prieskumu záujemcov o pridelenie bytu s doplnením informácií o počte záujemcov, ktorí 

spĺňajú požiadavky na pridelenie nájomného bytu (príjem) a koľko záujemcov z toho je 

s trvalým pobytom v Bytči.   

 

 

V Bytči dňa 18. 02. 2020 

Ing. Jarmila Kramarová 
zapisovateľka finančnej komisie 

 


