
 

Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 12. apríla 2021 o 16.00 hodine  

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

                                 Ing. Zuzana Hajdúchová   

Neprítomní členovia:   Ing. Juraj Putirka 

 

Program zasadania finančnej komisie: 

 
1. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2020. 

2. Židovská náboženská obec, Hollého 9, Žilina, v zastúpení Ing. Pavlom Franklom – žiadosť 

o poskytnutie finančných prostriedkov na sanáciu hrobky baróna Poppera, vo výške 

15.292,66 €. 

3.   Židovská náboženská obec, Hollého 9, Žilina, v zastúpení Ing. Pavlom Franklom – žiadosť    

o poskytnutie finančných prostriedkov na oplotenie židovského cintorína v Hliníku nad 

Váhom vo výške 6.812,84 €. 

4.  Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča – žiadosť o poskytnutie dotácie 

vo výške 30.000 €. 

5.   Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 04. 2021 – Návrh. 

6.   Úprava výšky nájomného v bytovom dome Treskoňova ul. č. 814/5 (sociálne byty). 

7.   Informácia o podanej petícii a spôsobe jej vybavenia. 

8.   Rôzne. 

 

R O K O V A N I E : 

 

1. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2020. 

FK prerokovala Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2020 a odporúča schváliť celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

2. Židovská náboženská obec, Hollého 9, Žilina, v zastúpení Ing. Pavlom Franklom 

žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na sanáciu hrobky baróna Poppera, vo 

výške 15.292,66 €. 

FK odložila žiadosť Židovskej náboženskej obce, Hollého 9, Žilina FK na ďalšie zasadnutie 

vzhľadom k tomu, že právna úprava nedovoľuje poskytnúť finančné prostriedky Mesta 

Bytča na opravu a údržbu  majetku, ku ktorému nemá žiadny právny vzťah. 

Ďalej odporúča vyčkať na rokovania zo Štátnymi lesmi (ohľadom finančnej spoluúčasti na 

danom projekte ) následne FK zadá stanovisko k danej žiadosti.  

 

 



 

 

3.    Židovská náboženská obec, Hollého 9, Žilina, v zastúpení Ing. Pavlom Franklom – 

žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na oplotenie židovského cintorína 

v Hliníku nad Váhom vo výške 6.812,87 €. 

 FK odložila žiadosť Židovskej náboženskej obce, Hollého 9, Žilina FK na ďalšie zasadnutie 

vzhľadom k tomu, že právna úprava nedovoľuje poskytnúť finančné prostriedky Mesta 

Bytča na opravu a údržbu  majektu, ku ktorému nemá žiadny právny vzťah. 

Ďalej odporúča vyčkať na rokovania zo Štátnymi lesmi (ohľadom finančnej spoluúčasti na 

danom projekte ) následne FK zadá stanovisko k danej žiadosti.  

4.    Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča- žiadosť o poskytnutie  

dotácie vo výške 30.000 €-. 

            FK vzhľadom súčasný stav bežného rozpočtu neodporúča schváliť poskytnutie dotácie vo 

výške 30.000 € pre Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča. 

O prípadnej výške príspevku pre Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex 

Bytča  sa bude rokovať na Mestskej rade a následne na Mestskom zastupiteľstve. 

5.         Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 04. 2021 – Návrh 

FK odporúča schváliť návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 04. 

2021 v predloženom znení. 

6.         Úprava výšky nájomného v bytovom dome Treskoňova ul. č. 814/5 (sociálne byty). 

            FK odporúča schváliť úpravu výšky nájomného na 2,50 % z obstarávacej ceny nájomného    

domu. 

7.         Informácia o podanej petícii a spôsobe jej vybavenia – na vedomie. 

            FK vzala informáciu o podanej petícii na vedomie. 

8.         Rôzne 

 

 

 

V  Bytči dňa 12. 04. 2021 

 

Veronika Čikotová 
zapisovateľka  

 


