
 

Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 09. júna 2020 o 16.00 hodine  

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

                                 Ing. Juraj Putirka, Ing. Zuzana Hajdúchová   

Neprítomní členovia:   - 

 

Program zasadania finančnej komisie: 

 

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2020. 

2. Návrh na zrušenie dotácie pre OZ Filmový klub Bytča, Hlinkova č. 673, 014 01 Bytča – 

účelovo určenú na zabezpečenie 6. ročníka festivalu „Hviezdne noci“. 

3. Miroslav Frolo, poslanec MZ Bytča – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na 

investičné akcie pre rok 2020. 

4. Návrh na upustenie od konania akcie „Bytčiansky jarmok 2020“ v mesiaci september, 

v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. 

5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30. 06. 2020 – Návrh. 

6. DHZ Hliník nad Váhom – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie 

športovej hasičskej striekačky. 

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

8. ZŠ E. Lániho – žiadosť o schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie opravy 

elektroinštalácie v budove školy. 

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ...../2020 o podmienkach nakladania 

s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča – Návrh. 

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ...../2020 zo dňa 25.06.2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2016 zo dňa 15.06.2016 

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – Návrh. 

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ...../2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 

žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 – Návrh. 

12. Mestský Futbalový klub Bytča – žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie. 

13. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča – návrh na schválenie 

uznesenia, ktorým sa menia a dopĺňajú. 

14. Návrh na vyhlásenie prebytočnosti nehnuteľného majetku Mesta Bytča č. s. 634 na 

Kollárovej ulici v Bytči spolu s príslušnými pozemkami a na prípravu odpredaja 

predmetného majetku mesta tretej osobe formou obchodnej verejnej súťaže.  

15. Návrh nakladania s majetkom Mesta Bytča, vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj 

bytového domu č. s. 303 v m. č. Pšurnovice tretím osobám do súkromného vlastníctva.   



 

 

16. OZ ASA, Medená 5712/3, Banská Bystrica – žiadosť o predaj pozemku za účelom realizácie 

projektu „Zariadenie pre seniorov“.  

17. Milan Gaňa, Hliník nad Váhom č. 500 - žiadosť o prenájom pozemku mesta za účelom 

vybudovania oddychovej zóny. 

18. Petícia občanov mesta Bytča a vlastníkov bytov bytového domu č. 1014 na ulici Lúčna 

o pridelenie parkovacích miest pred vchodmi bytového domu Lúčna 1014. 

19. Kamenivo Slovakia – žiadosť o zmenu územného plánu mesta Bytča. 

20. Ľuboslava Rybáriková, poslankyňa MZ Bytča – poslanecký návrh – žiadosť o výrub 

stromov – líp – v areáli cintorína Bytča. 

21. Rôzne. 

 

R O K O V A N I E : 

 

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2020. 

FK berie na vedomie plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2020. 

2. Návrh na zrušenie dotácie pre OZ Filmový klub Bytča, Hlinkova č. 673, 014 01 Bytča – 

účelovo určenú na zabezpečenie 6. ročníka festivalu „Hviezdne noci“. 

FK odporúča schváliť neposkytnutie dotácie Občianskemu združeniu Filmový klub Bytča, 

schválenú uznesením MZ č. 150/2019 zo dňa 12. 12. 2019 vo výške 2.500,- € na 

zabezpečenie filmového a divadelného programu na akcii 6. ročník festivalu „Hviezdne noci 

2020“, vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 (opatrenia ÚVZ,...).  

3. Miroslav Frolo, poslanec MZ Bytča – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na 

investičné akcie pre rok 2020. 

FK odporúča schváliť finančné prostriedky vo výške 15.000,- € na riešenie havarijného 

stavu elektriky, na opravu omietok, stropov a sociálnych zariadení v budove hasičskej 

zbrojnice Hliník nad Váhom. FK neodporúča, vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu, 

schváliť finančné prostriedky na:  

- vybudovanie dráhy pre mládež na účely tréningov a súťaží,  

- vybudovanie parkoviska pri materskej škole a prekrytie odtokového žľabu, 

- výrobu a osadenie zábrany proti nárazovým záplavám. 

4. Návrh na upustenie od konania akcie „Bytčiansky jarmok 2020“ v mesiaci september, 

v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. 

FK odporúča schváliť zrušenie akcie „Bytčiansky jarmok 2020“, vzhľadom na súčasnú 

situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 (opatrenia ÚVZ). 

 

 

 



 

 

5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30. 06. 2020 – Návrh. 

FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30. 06. 2020 

v predloženom znení. 

6. DHZ Hliník nad Váhom – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie 

športovej hasičskej striekačky. 

FK neodporúča schváliť finančné prostriedky na zakúpenie hasičskej striekačky pre DHZ 

Hliník nad/Váhom, z dôvodu súčasnej finančnej situácie spôsobenej výpadkom podielových 

daní.  

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

FK neodporúča schváliť poskytnutie dotácie pre OZ Benet Lawn-Tennis Club Bytča vo 

výške 2.500,- €, z dôvodu súčasnej finančnej situácie spôsobenej výpadkom podielových 

daní.   

8. ZŠ E. Lániho – žiadosť o schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

opravy elektroinštalácie v budove školy. 

FK neodporúča schváliť  

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ...../2020 o podmienkach nakladania 

s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča – Návrh. 

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

o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča, v predloženom 

znení s tým, že FK odporúča preveriť a zapracovať do návrhu VZN možnosť využiť určenie 

percentuálneho podiel bytov, ktoré bude mať možnosť prenajať „občanom ak aspoň jeden z 

členov domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné 

spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľstva,....“ 

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ...../2020 zo dňa 25.06.2020, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2016 zo dňa 15.06.2016 

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – Návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ...../2020 zo dňa 

25.06.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2016 

zo dňa 15.06.2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom v predloženom znení. 

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ...../2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 – Návrh. 

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

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 o určení výšky dotácie na mzdy  

a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 v predloženom znení. 

 



 

 

12. Mestský Futbalový klub Bytča – žiadosť o rozšírenie účelu použitia poskytnutej 

dotácie. 

FK odporúča schváliť Mestskému futbalovému klubu Bytča rozšírenie použitia poskytnutej 

dotácie na:  

1.  materiál na opravu vybavenia štadióna 

2. opravu a servis výpočtovej techniky 

13. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča – návrh na schválenie 

uznesenia, ktorým sa menia a dopĺňajú. 

FK odporúča schváliť predložený návrh na doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Bytča s prihliadnutím na schválenú novelu zákona ktorá umožní  štátu 

vyplatiť dotáciu na nájomné. Podľa schválenej novely zákona, dotáciu na nájomné bude 

možné poskytnúť vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody 

medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného. FK zároveň 

odporúča ponechať kompetenciu odpustenia nájomného mestskému zastupiteľstvu.  

14. Návrh na vyhlásenie prebytočnosti nehnuteľného majetku Mesta Bytča č. s. 634 na 

Kollárovej ulici v Bytči spolu s príslušnými pozemkami a na prípravu odpredaja 

predmetného majetku mesta tretej osobe formou obchodnej verejnej súťaže.  

FK odporúča schváliť návrh na vyhlásenie prebytočnosti nehnuteľného majetku Mesta 

Bytča č. s. 634 na Kollárovej ulici v Bytči spolu s príslušnými pozemkami a návrh na 

prípravu odpredaja predmetného majetku mesta tretej osobe formou obchodnej verejnej 

súťaže.   

15. Návrh nakladania s majetkom Mesta Bytča, vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj 

bytového domu č. s. 303 v m. č. Pšurnovice tretím osobám do súkromného vlastníctva.   

FK odporúča schváliť vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj bytového domu č. s. 303 

v m. č.  Pšurnovice tretím osobám do súkromného vlastníctva. 

16. OZ ASA, Medená 5712/3, Banská Bystrica – žiadosť o predaj pozemku za účelom 

realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov“.  

FK neodporúča schváliť žiadosť OZ ASA, Medená 5712/3, Banská Bystrica o odpredaj 

pozemku za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov“ vzhľadom na nedostatok 

bližších, konkrétnejších informácií o realizácii projektu „Zariadenie pre seniorov“, a tiež  

absencie prezentácie činnosti spoločnosti OZ ASA, Banská Bystrica. 

17. Milan Gaňa, Hliník nad Váhom č. 500 - žiadosť o prenájom pozemku mesta za účelom 

vybudovania oddychovej zóny. 

FK odporúča aby žiadateľ predložil novú žiadosť, spolu so zámerom - technickou 

dokumentáciou – doplnenou resp. prispôsobenou novým skutočnostiam a podmienkam, 

ktoré stanovil Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

 



 

 

18. Petícia občanov mesta Bytča a vlastníkov bytov bytového domu č. 1014 na ulici Lúčna 

o pridelenie parkovacích miest pred vchodmi bytového domu Lúčna 1014. 

FK odporúča preveriť skutkový stav parkovacích miest bytového domu č. 1014 na ulici 

Lúčna a uvedené predložiť na rokovanie MR a MZ. 

19. Kamenivo Slovakia – žiadosť o zmenu územného plánu mesta Bytča. 

FK neodporúča schváliť žiadosť Kameniva Slovakia o zmenu územného plánu mesta Bytča. 

FK zároveň neodporúča schváliť rozšírenie dobývacieho priestoru v uvedenom území. 

20. Ľuboslava Rybáriková, poslankyňa MZ Bytča – poslanecký návrh – žiadosť o výrub 

stromov – líp – v areáli cintorína Bytča. 

FK neodporúča zaradiť uvedený bod na rokovanie MZ s tým, že Mesto Bytča nemá 

kompetenciu o rozhodnúť v danej veci. 

21. Rôzne: 

Športová hala Bytča – informácia.    

 

 

V Bytči dňa 09. 06. 2020 

Ing. Jarmila Kramarová 
zapisovateľka finančnej komisie 


