
 

Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 02. septembra 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. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 06. 2020. 

2. Mestský Futbalový klub Bytča – žiadosť o zvýšenie dotácie na rok 2020. 

3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 k 30. 09. 2020 – Návrh. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. ........./2020 o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča – Návrh. 

5. Nezaradené, nedokončené investície – návrh na odpísanie z účtovného stavu mesta. 

6. Rôzne. 

 

R O K O V A N I E : 

 

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 06. 2020. 

FK berie na vedomie plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 06. 2020 

a odporúča schváliť Monitorovaciu  správu programového rozpočtu k 30. 06. 2020. 

2. Mestský Futbalový klub Bytča – žiadosť o zvýšenie dotácie na rok 2020“. 

FK odporúča schváliť Mestskému futbalovému klubu Bytča zvýšenie dotácie na rok 2020 vo 

výške 5.000,- €. 

3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 k 30. 09. 2020 – Návrh. 

FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 k 30. 09. 2020 

s nasledovným doplnením: 

Podprogram 11.2 Základné školy 

11.2.2. ZŠ E. Lániho 

630 Tovary a služby  +95.000,- € 

630 Tovary a služby  +11.570,- €            

Bežný príjem 

Dotácia na havarijnú opravu elektroinštalácie  +95.000,- € 

Príspevok na učebnice       +11.570,- € 

 

 

 



 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. ........./2020 o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča – Návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2020 o určení výšky príspevkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča 

v navrhovanom znení. 

5. Nezaradené, nedokončené investície – návrh na odpísanie z účtovného stavu mesta. 

FK odporúča schváliť  odpísanie nedokončených investícií z majetku mesta v celkovej 

hodnote 35.290,- €: 

- HZ Mikšová – stavba garáže - PD  4.650,- € 

- Športová hala - PD                          23.720,- € 

- Vodovod Hrabové - PD    4.800,- €  

- Výstavba križovatky – Komensk. – PD 2.120,- € 

6. Rôzne: 

Byty Pšurnovice – informácia o pripravovanom prenájme bytov 

FK odporúča schváliť prenájom bytov v m. č. Pšurnovice s tým, že odporúča pripraviť 

materiál na rokovanie MR s vyčíslením výšky komerčného nájmu v meste Bytča.  

    

 

 

V Bytči dňa 02. 09. 2020 

Ing. Jarmila Kramarová 
zapisovateľka finančnej komisie 


