
Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 20. apríla 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. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2019. 

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 05. 2020 – Návrh. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ...../2020 ktorým sa mení VZN č. 6/2019  

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území Mesta Bytča – Návrh. 

4. Nakladanie s majetkom mesta Bytča – Tepelné hospodárstvo a tepelné zariadenia, nájomná 

zmluva s obchodnou spoločnosťou TEZAR s. r. o., Thurzová ul. 968/17 - Návrh na 

zriadenie komisie.  

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

vybudovania oddychovej zóny. 

6. Rôzne. 

 

R O K O V A N I E : 

 

1. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2019. 

FK prerokovala Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2019 a odporúča schváliť celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 05. 2020 – Návrh. 

FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 05. 2020 v 

navrhovanom znení s nasledovným doplnení: 

Bežné výdavky 

Podprogram 11.3. Školské stravovanie  -2.040,- € 

ŠJ Ul. mieru                                         

633  Materiál                                           -1.040,- € 

ŠJ E. Lániho 

633  Materiál                                           -1.000,- € 

Podprogram 11.2. Základné školy            2.040,- € 

ZŠ Ul. mieru                                         

610  Mzdy                                                  1.510,- € 

620  Poistné a príspevok do poisťovní         530,- € 



 

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

mení VZN č. 6/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území Mesta Bytča v navrhovanom znení. 

4. Nakladanie s majetkom mesta Bytča – Tepelné hospodárstvo a tepelné zariadenia, 

nájomná zmluva s obchodnou spoločnosťou TEZAR s. r. o., Thurzová ul. 968/17 - 

návrh na zriadenie komisie.  

FK odporúča zaoberať sa zložením komisie na rokovaní MR. 

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

vybudovania oddychovej zóny. 

FK sa oboznámila so žiadosťou p. Milana Gaňu o prenájom pozemku mesta za účelom 

vybudovania oddychovej zóny a tiež s informáciou, že Mesto Bytča čaká na vyjadrenie OÚ 

Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie.  

 

 

 

V Bytči dňa 20. 04. 2020 

Ing. Jarmila Kramarová 
zapisovateľka finančnej komisie    

 


