
 

Zápisnica 

zo zasadnutia finančnej komisie, konanej dňa 07. 12. 2015 o 16.30 hodine 
 

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

                                 Mária Pániková, Ing. Igor Braniša, Ing. Milan Ovseník 

Neprítomní členovia: Július Kozák 

 
Program zasadania finančnej komisie:  

1. Rímskokatolícky farský úrad, farnosť Bytča – žiadosť o povolenie ťažby štrkopiesku v k. ú. 

Hliník nad/Váhom.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Bytča č. 5/2008, zo dňa 16.12.2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady - NÁVRH. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 9/2015 o podmienkach určovania a vyberania 

dane z nehnuteľností na území Mesta Bytča – NÁVRH. 

4. Programový rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018 – NÁVRH. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015, 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 2016 – NÁVRH. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane – NÁVRH. 

7. Petícia občanov m. č.  Malá Bytča proti zmene ÚP mesta Bytča.  

8. ASSASIN – žiadosť o zaradenie do klubov pôsobiacich na území mesta  

9. TEZAR, s. r. o., Thurzova 968/17, Bytča – žiadosť o súhlasné stanovisko. 

EUCAL, s. r. o., Dolné Rudiny 8515/45, 010 01  Žilina – návrh zmluvy o budúcej zmluve 

o vecnom bremene. 

10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2014/2015. 

11. Zmena programového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015 k 31. 12. 2015 – NÁVRH – 

uvedený materiál bude predložený dodatočne 

12. Rôzne 

Iniciatívny poslanecký návrh – výstavba „Multifunkčnej športovej haly“ na území mesta Bytča 

 

 

 

 



 

R O K O V A N I E: 

1. Rímskokatolícky farský úrad, farnosť Bytča – žiadosť o povolenie ťažby štrkopiesku 

v k. ú. Hliník nad/Váhom  

            FK konštatuje, že zaoberať sa uvedenou žiadosťou nie je v jej kompetencii. FK odporúča, aby 

bola žiadosť vybavená Mestom Bytča, v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom 

konaní.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Bytča č. 5/2008, zo dňa 16.12.2008 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady – NÁVRH 

FK odporúča schváliť predložené VZN s nasledovnou zmenou:  

Výška poplatku podľa § 2 písmena e) za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,045 €/ 

za kg. FK zároveň navrhuje následne posúdiť, resp. prehodnotiť výšku stanoveného poplatku 

v súvislosti s pripravovaným, novým VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta k 30.6. 2016. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 9/2015 o podmienkach určovania 

a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Bytča – NÁVRH 

FK odporúča schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 9/2015 

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Bytča 

v navrhovanom znení. FK zároveň odporúča venovať sa predmetnému VZN o podmienkach 

určovania a vyberania dane z nehnuteľností a komplexne prehodnotiť všetky stanovené 

sadzby. FK odporúča pripraviť modelové príklady sadzieb na rokovanie komisií k 30.6. 2016. 

FK sa tiež zaoberala spoločnosťou Urbárske pozemkové spoločenstvo a jej daňovou 

povinnosťou voči Mestu Bytča. V súvislosti s uvedeným FK odporúča preveriť možnosť 

vyrubenia dane z nehnuteľnosti Urbárskemu pozemkovému spoločenstvu za pozemky ktoré 

užíva, ale  ktorých vlastníkom je Mesto Bytča.    

FK žiada predložiť zdôvodnenie, z akých dôvodov si mesto neuplatnilo nárok na výplatu 

dividend za roky 2006 až 2010 už v roku 2010 teda v období, kedy by nárok mesta za toto 

obdobie nebol premlčaný. Zároveň FK žiada uviesť dôvody  prečo si mesto neuplatnilo na 

súde výplatu dividend za všetky roky (aj  premlčané). FK konštatuje, že mesto svojou 

nečinnosťou prispieva k tomu, že prichádza o nemalé finančné prostriedky. FK uvedené 

pokladá za nehospodárne nakladanie s majetkom mesta. 

4. Programový rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018 – NÁVRH. 

FK odporúča schváliť návrh programového rozpočtu Mesta Bytča na rok 2016 s výhľadom na 

roky 2017-2018 s nasledovnými zmenami: 

 

 



Podprogram 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu (KV) 

FK odporúča doplniť do rozpočtu projekt „Integrovaný systém odpadového hospodárstva“ 

s účelom - aktualizácia projektovej dokumentácie na vybudovanie integrovaného zberného 

dvora na území mesta Bytča, zatiaľ bez navýšenia finančných prostriedkov na uvedený účel. 

Podprogram 11.1 Materské školy 

MŠ Hurbanova  -15.000,- € 

FK odporúča znížiť rozpočet pre MŠ Hurbanova na rok 2016 o 15.000,- €. 

FK v súvislosti s uvedeným odporúča, aby sa komisia „sociálna a bytová, verejného poriadku 

a vnútornej správy, kultúry a športu“ zaoberala komplexnou analýzou príjmovej a výdavkovej 

časti rozpočtu školstva (Program 11). 

Ďalšie odporúčania: 

- FK odporúča, aby sa mesto, ako správca dane, zaoberalo zavedením systému daňovej 

kontroly daňových subjektov – kontrola u daňového subjektu alebo kontrola na mieste (§ 

44 Zák. 563/2009 daňového poriadku). 

- FK konštatuje, že výdavky týkajúce sa komunálneho odpadu (Podprogram 6.1 BV) 

neustále narastajú. Je potrebné uvedené výdavky optimalizovať. FK preto odporúča zaviesť 

kontrolný mechanizmus týkajúci sa vývozu  komunálneho odpadu. Vypracovať analýzu 

nárastu výdavkov uplatnených na komunálny odpad od roku 2012 – 2015.  

- FK odporúča opätovne predložiť na rokovanie MZ návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Bytča č. ...../2015 o ostatných miestnych daniach (plnenie uz. MZ č. 141/2015). 

- FK odporúča TS MB rokovať s dodávateľom elektrickej energie o znížení zálohových 

platieb za dodávku elektrickej energie, v nadväznosti na ukončenie realizácie projektu 

rekonštrukcia a modernizácia VO (úspora energie). Z uvedeného rokovania FK žiada 

predložiť písomnú správu. 

- FK žiada predložiť na rokovanie komisií v r. 2016 sumárny prehľad prenajatých 

nebytových priestorov, s uvedením výšky nájmu. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015, 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 2016 – NÁVRH. 

FK odporúča schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015, 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 2016 s tým, aby bola príloha č. 1 VZN upravená 

podľa navrhovaných zmien programového rozpočtu (MŠ Hurbanova -15.000,- €). 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov 

na verejných priestranstvách počas volebnej kampane – NÁVRH 

FK odporúča schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 7/2015 

o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

v navrhovanom znení.  



 

7. Petícia občanov m. č. Malá Bytča proti zmene ÚP mesta Bytča. 

FK odporúča petíciu občanov m. č. Malá Bytča, zobrať na vedomie.  

8. ASSASIN – žiadosť o zaradenie do klubov pôsobiacich na území mesta. 

FK odporúča zaradiť Klub ASSASIN GYM medzi kluby pôsobiace na území Mesta Bytča,  

bez nároku na finančné prostriedky z rozpočtu mesta na rok 2016.  

9. TEZAR, s. r. o., Thurzova 968/17, Bytča – žiadosť o súhlasné stanovisko. 

FK neodporúča schváliť udelenie súhlasu nájomcovi mestského tepelného hospodárstva 

a tepelných zariadení – TEZAR, s.r.o., Bytča, na realizáciu investície vo výške 155.000,- € na 

prenajatom mestskom majetku, t.j. investície – „Výmena sekundárnych rozvodov na tepelnom 

okruhu Úvažie“.  

EUCAL, s. r. o., Dolné Rudiny 8515/45, 010 01  Žilina – návrh zmluvy o budúcej zmluve 

o vecnom bremene. 

FK neodporúča schváliť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi: 

Budúcim povinným z vecného bremena – Mesto Bytča a Budúcim oprávneným z vecného 

bremena – TEZAR, s.r.o., Bytča, na zaťaženie mestských pozemkov v rámci plánovanej 

stavby: „Optimalizácia výroby tepla v častiach Sídlisko – Centrum Bytča“.  

10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2014/2015. 

FK berie na vedomie predloženú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti. 

11. Zmena programového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015 k 31.12.2015 – 

NÁVRH.  

FK neodporúča schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015 k 31.12.2015. 

FK odporúča šetriť finančné prostriedky a minimalizovať zapájanie prostriedkov rezervného 

fondu.  

13. Rôzne: Iniciatívny poslanecký návrh – výstavba „Multifunk čnej športovej haly“ na 

území mesta Bytča. 

FK odporúča dopracovať zámer výstavby športovej haly (dopad na rozpočet mesta pri jej 

prevádzke a jej využívanie) s tým, aby sa výstavbou športovej haly podrobne zaoberala 

komisia „sociálna a bytová, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu“ 

a následne bol dopracovaný zámer predložený do orgánov mesta.     

 

 

V Bytči dňa 7. 12. 2015 

Ing. Jarmila Kramarová 
    zapisovateľ komisie 

 


