Zápis
z finančnej komisie konanej dňa 08. decembra 2020 o 15.00 hodine
Prítomní členovia: Ing. Peter Weber, Ing. Juraj Babušík, Ing. Juraj Putirka, Helena Králiková,
Mgr. Andrej Gallo, Ing. Zuzana Hajdúchová
Neprítomní členovia: Program zasadania finančnej komisie:
1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 k 31. 12. 2020 – Návrh.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ....../2020 z 14. decembra 2020, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 z 25. septembra 2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady – Návrh.
3. Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 – Návrh.
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021 –
Návrh.
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi - Návrh.
6. Finančné oddelenie – návrh na odpísanie pohľadávky po neb. Márii Kubicovej, rod.
Buntovej.
7. Peter Kulíšek a manželka Silvia Kulíšková, Pšurnovická 1321/62A, 014 01 Bytča – žiadosť
o ukončenie nájomného vzťahu dohodou, na prenájom nebytových priestorov a pozemku
Reštaurácie Palatín a žiadosť o odpustenie nájomného od mesiaca september 2020.
8. ASSASIN GYM, Martin Ozánik, S. Sakalovej 182, 014 01 Bytča – žiadosť o odpustenie
nájomného za prenájom nebytových priestorov Športovej tribúny na ul. S. Sakalovej v Bytči
od 1.10.2020 do 9.11.2020 z dôvodu uzatvorenia prevádzky.
ROKOVANIE
1.

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 k 31. 12. 2020 – Návrh.
FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 k 31. 12. 2020
v predloženom znení.

2.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ....../2020 z 14. decembra 2020, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 z 25. septembra 2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Návrh.
FK odporúča predložiť na rokovanie MZ viaceré varianty riešenia vývozu komunálneho
odpadu spolu s vyčíslením finančného dopadu na výšku miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

FK zároveň odporúča analyzovať možnosti nepodpísania predloženého Dodatku č. 2
k Zmluve na poskytnutie služieb č. 2280/2015 zo dňa 16.06.2015, resp. odporúča rokovať so
spoločnosťou T+T, a. s. Žilina o znížení ceny za „zneškodnenie odpadu“.
Vzhľadom k vyššie uvedenému FK odporúča začať sa vážne zaoberať problematikou
odpadového hospodárstva a alternatívnymi riešeniami v uvedenej oblasti.
3.

Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 –
Návrh.
FK odporúča schváliť Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2021 s výhľadom na roky
2022 a 2023 s nasledovnou úpravou:
FK neodporúča schváliť v programovom rozpočte na rok 2021 realizáciu projektu „Moderné
technológie“.
Kapitálové výdavky
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty
Projekt „Moderné technológie“ (portál mesta)

-436.000,- €

Bežné príjmy
Výnos dane z P poukázaný územnej samospráve

-21.800,- €

Kapitálové príjmy
Projekt „Moderné technológie“

-414.200,- €

FK odporúča zaoberať sa možnosťou zmeny právnej subjektivity rozpočtových organizácií
mesta MŠ Hurbanova a CVČ Bytča.
4.

Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok
2021 – Návrh.
FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských
zariadení na rok 2021 v predloženom znení.

5.

Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi - Návrh.
FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
v predloženom znení.

6.

Finančné oddelenie – návrh na odpísanie pohľadávky po neb. Márii Kubicovej, rod.
Buntovej.
FK odporúča schváliť, v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) VZN Mesta Bytča č. 6/2016 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča, odpísanie pohľadávky vo výške
10.624,10 € po zomrelej p. Márii Kubicovej, na základe uznesenia Okresného súdu Žilina,

spisová značka 30D/530/2014, zo dňa 05. 06. 2020, právoplatného dňa 29. 10. 2020 a
vykonateľného dňa 13. 11. 2020.
7.

Peter Kulíšek a manželka Silvia Kulíšková, Pšurnovická 1321/62A, 014 01 Bytča –
žiadosť o ukončenie nájomného vzťahu dohodou, na prenájom nebytových priestorov
a pozemku Reštaurácie Palatín a žiadosť o odpustenie nájomného od mesiaca
september 2020.
FK odporúča schváliť ukončenie nájomného vzťahu na prenájom nebytových priestorov
a pozemku Reštaurácie palatín, dohodu.
FK neodporúča schváliť odpustenie nájomného za mesiace september, október a november
2020.
FK zároveň neodporúča schváliť odpustenie časti nájomného vo výške 680,24 €
(Reštaurácia Palatín) a časti nájomného vo výške 100,93 € (priľahlá terasa), ktoré vznikli na
základe korekcie vyžiadanej a následne poskytnutej dotácie z Ministerstva hospodárstva SR
z dôvodu pevne stanovených termínov pre obdobia sťaženého užívania nehnuteľností
v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamedzenie následkov šírenia nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
FK odporúča schváliť splátkový kalendár na obdobie 24 mesiacov na zaplatenie dlžného
nájomného, resp. časť nájmu započítať s možným vzniknutým preplatkom za služby.

8.

ASSASIN GYM, Martin Ozánik, S. Sakalovej 182, 014 01 Bytča – žiadosť o odpustenie
nájomného za prenájom nebytových priestorov Športovej tribúny na ul. S. Sakalovej
v Bytči od 1.10.2020 do 9.11.2020 z dôvodu uzatvorenia prevádzky.
FK odporúča schváliť poskytnutie zľavy vo výške 50% nájomného vyplývajúceho
z príslušnej nájomnej zmluvy, ktorá nájomcovi založila právo užívať predmet nájmu vo
vlastníctve Mesta Bytča (nebytové priestory Športovej tribúny na ul. S. Sakalovej v Bytči),
za dobu počas ktorej nemohol predmet nájmu užívať v dôsledku opatrení príslušných
orgánov SR na zamedzenie následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19.

V Bytči dňa 08. 12. 2020
Ing. Jarmila Kramarová
zapisovateľka finančnej komisie

