
Zápisnica 

zo zasadnutia finančnej komisie, konanej dňa 03. 11. 2015 o 16.00 hodine 
 

 
Prítomní členovia: Ing. Juraj Putirka, JUDr. Anton Školek, Ing. Ondrej Skotnický, Július Kozák, 

                                 Mária Pániková, Ing. Igor Braniša 

Neprítomní členovia: Ing. Milan Ovseník 

 
Program zasadania finančnej komisie:  

1. Plnenie programového rozpočtu k 30. 9. 2015 (3. štvrťrok 2015).  

2. Zmena programového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015 k 30.11.2015 – NÁVRH. 

- Jesienka, ZpS a DS – žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov     

- Jesienka, ZpS a DS – žiadosti o vykonanie zmeny rozpočtu 

- CVČ Bytča – žiadosť o zmenu rozpočtu 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do 

základnej školy - NÁVRH. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

15/2012 v znení VZN č. 7/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl 

a školských zariadení na rok 2015 – NÁVRH. 

5. Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a. s., Framborská 12, Žilina -  ponuka na 

odkúpenie akcie spoločnosti LETISKO Žilina, a. s., Dolný Hričov.  

6. Nakladanie s majetkom mesta – finančná spoluúčasť mesta na stavebnej rekonštrukcii objektu 

č. súp. 152, Hliník nad Váhom (Potraviny COOP Jednota Žilina). 

7. Rôzne 

 

R O K O V A N I E: 

1. Plnenie programového rozpočtu k 30. 9. 2015 (3. Štvrťrok 2015).  

- FK berie na vedomie plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 09. 2015.  

- FK  v súvislosti s plnením príjmovej časti rozpočtu k 30.09.2015 konštatuje, že v príjmovej 

časti rozpočtu absentuje príjem z dividend za lesné pozemky (cca 100 ha pozemkov, ktoré 

sú predmetom súdneho sporu). V súvislosti s uvedeným FK žiada predložiť na rokovanie 

MR a MZ informácie o tom, či si Mesto Bytča uplatňuje nárok na výplatu dividend cestou 

súdu. V prípade ak si nárok na vyplatenie dividend mesto neuplatňuje, FK považuje takéto 

konanie za nehospodárne nakladanie s majetkom mesta a žiada uvedené zdôvodniť.  

- FK žiada predložiť na rokovanie MR a MZ informácie o stave uznesenia MZ č. 140/2015 – 

užívanie priestorov Tribúny mesta Bytča, tretím subjektom.  

Pokiaľ došlo k porušeniu ustanovení nájomnej zmluvy, zo strany OZ Vzdelávanie, malo 

dôjsť k jednostrannému právnemu úkonu zo strany Mesta Bytča – odstúpenie od zmluvy.  

 



FK, v súvislosti s uvedeným, opätovne odporúča, aby mesto Bytča urobilo kroky k 

skončeniu nájmu s OZ Vzdelávanie. 

2. Zmena programového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015 k 30.11.2015 - NÁVRH 

FK odporúča schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015 k 30.11.2015, 

s nasledovnými zmenami: 

- Podprogram 13.2 Mestská knižnica 

      610 Mzdy odvody          -1.000,- € 

      620 Poistné                      - 350,- € 

- Podprogram 15.11 Jesienka, ZpS a DS 

FK odporúča  predložiť na rokovanie MR a MZ vysvetlenie  k presunom finančných 

prostriedkov v rámci rozpočtu rozpočtovej organizácie – zdôvodniť šetrenie finančných 

prostriedkov vo výške 16.000,- € a ich následné použitie (mzdy, odvody...). 

- Finančné operácie príjmové 

FK  v súvislosti s potrebou financovania projektu  „Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia“ formou úveru, odporúča predložiť na rokovanie MR a MZ ponuky bankových 

inštitúcií.            

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov 

do základnej školy - NÁVRH. 

FK odporúča schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2015 

o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy v navrhovanom znení. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

15/2012 v znení VZN č. 7/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl 

a školských zariadení na rok 2015 – NÁVRH. 

FK odporúča schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2012 v znení VZN č. 7/2014 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2015 v navrhovanom znení. 

5. Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a. s., Framborská 12, Žilina -  ponuka na 

odkúpenie akcie spoločnosti LETISKO Žilina, a. s., Dolný Hri čov.  

FK neodporúča schváliť ponuku spoločnosti Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a. s., 

Žilina na odkúpenie akcie spoločnosti LETISKO Žilina, a. s., Dolný Hričov.  

Hlasovanie: za 5 členovia FK; zdržal sa 1 člen FK. 

6. Nakladanie s majetkom mesta – finančná spoluúčasť mesta na stavebnej rekonštrukcii 

objektu č. súp. 152, Hliník nad Váhom (Potraviny COOP Jednota Žilina). 

FK neodporúča schváliť finančnú spoluúčasť mesta na stavebnej rekonštrukcii objektu č. súp. 

152, Hliník nad Váhom (potraviny COOP Jednota Žilina). 

 



7. Rôzne: 

- FK odporúča opätovne predložiť na rokovanie komisií pri MZ návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Bytča č. ...../2015 o ostatných miestnych daniach (plnenie uz. MZ č. 

141/2015).  

- FK odporúča opätovne predložiť na rokovanie komisií pri MZ návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Bytča č. ...../2015 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Bytča (plnenie 

uz. MZ č. 112/2015). 

- PHSR – FK, v súvislosti s novým PHSR na roky 2014-2020, odporúča komisii SČaEZ 

vypracovať dotazník a zaslať občanom mesta.  

- FK žiada predložiť sumárny prehľad (evidenciu) daňovníkov DzN (FO podnikateľov 

a PO) s uvedenou výškou DzN (úhrada/pohľadávka), resp. vyrubeným sankčným úrokom 

za roky 2010-2015. 

- FK žiada predložiť návrh Programového rozpočtu na rok 2016 najneskôr dňa 23.11.2015.  

 

 

V Bytči dňa 3. 11. 2015 

Ing. Jarmila Kramarová 
    zapisovateľ komisie 

 


