
Z á p i s 

zo zasadnutia finančnej komisie, konanej dňa 23. 02. 2016 o 16.30 hodine 
 

 
Prítomní členovia: Ing. Juraj Putirka, Ing. Ondrej Skotnický, Mária Pániková,  

                                 Ing. Igor Braniša,  

Neprítomní členovia: JUDr. Anton Školek, Július Kozák, Ing. Milan Ovseník 

 
Program zasadnutia finančnej komisie: 

1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015/Št k 31. 12. 2015 v zmysle štatútu 

Mesta Bytča a rozpočtovým opatrením č. 1/2015/Sm k 31. 12. 2015 v zmysle 

„Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do 

rozpočtu mesta“ – na vedomie. 

2. KTR, s. r. o., Bytča – žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci. 

3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 k 31. 03. 2016 - NÁVRH   

4. Výsledok kontroly NKÚ a prijaté opatrenia – na vedomie 

5. Protest prokurátora zn. Pd 235/15/5511 z zo dňa 21.1.2016, proti VZN Mesta Bytča č. 

3/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej 

nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Bytča. 

6. Príprava novelizácie VZN Mesta Bytča č. 5/2010 – Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Bytča a VZN Mesta Bytča č. 6/2010 o obchodnej verejnej súťaži 

k predaju a prenájmu majetku mesta Bytča.  

7. Nakladanie s majetkom Mesta Bytča – príprava odpredaja „Televíznych káblových 

rozvodov mesta Bytča“  a „Obchodného podielu Mesta Bytča v spol. KTR, s. r. o., 

Bytča, návrh zmeny nájomných vzťahov, návrh súťažných podmienok OVS č. 1/2016 

a pod.. 

8. Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Mičurova 364/1, Bytča – 

žiadosť o stanovisko k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení  

9. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie – ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča 

10. Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor archívov a registratúr, 

Bratislava – žiadosť o upustenie od zámeru presťahovania Štátneho archívu v Bytči 

z priestorov Bytčianskeho zámku. 

11. Rôzne 

 

 

 

 



R O K O V A N I E : 

1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015/Št k 31. 12. 2015 v zmysle 

štatútu Mesta Bytča a rozpočtovým opatrením č. 1/2015/Sm k 31. 12. 2015 

v zmysle „Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov 

z EÚ do rozpočtu mesta“ – na vedomie. 

FK odporúča zobrať na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015/Št 

k 31. 12. 2015 v zmysle štatútu Mesta Bytča a rozpočtovým opatrením č. 1/2015/Sm 

k 31. 12. 2015 v zmysle „Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR 

a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta“. 

2. KTR, s. r. o., Bytča – žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci. 

FK odporúča schváliť poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 4.600,- € na 

úhradu výdavkov v požadovanom členení. 

3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 k 31. 03. 2016 - NÁVRH   

FK odporúča schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 k 31. 03. 

2016 s nasledovnými zmenami: 

Bežné výdavky: 

MsÚ - dochádzkový systém  -2.000,- €                                   

MsP - mzdy + poistné            -2.700,- €                                            

Nakladanie s odpadmi           -3.000,- €                                    

Kapitálové výdavky: 

Cintorín Bytča – rekonštrukcia chodníkov -33.500,- €             

Verejné WC (Ul. S. Bíroša)                    -20.000,- €                   

Chodník ZŠ Ul. mieru – FK – neodporúča schváliť výstavbu uvedeného chodníka.  

Vzhľadom k tomu, že termín na použitie dotácie poskytnutej na kapitálové výdavky na 

akciu „rekonštrukcia chodníkov“ vo výške 31.500,- € končí 31. 12. 2016 (§ 8 ods.4 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy), FK odporúča  

dotáciu použiť na rekonštrukciu chodníkov na cintoríne v Bytči. FK, v súvislosti 

s uvedeným, odporúča zrušiť schválené uznesenie č. 5/2015 bod I. zo dňa 22.1.2015.           

4. Výsledok kontroly NKÚ a prijaté opatrenia – na vedomie 

FK odporúča zobrať na vedomie výsledok kontroly rozpočtu, čerpania verejných 

prostriedkov a použitia majetku v Meste Bytča vykonanej NKÚ SR za obdobie roku 

2014 a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov z kontroly. 

5. Protest prokurátora zn. Pd 235/15/5511 z zo dňa 21.1.2016, proti VZN Mesta 

Bytča č. 3/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase 

jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta 

Bytča. 



FK odporúča schváliť vyhovenie protestu prokurátora zn. Pd 235/15/5511 zo dňa 

21.1.2016 proti VZN Mesta Bytča č. 3/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze 

užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území 

Mesta Bytča. FK zároveň odporúča schváliť nové VZN Mesta Bytča č. 1/2016 

o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody.... s prihliadnutím na 

námietky prokurátora. 

6. Príprava novelizácie VZN Mesta Bytča č. 5/2010 – Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Bytča a VZN Mesta Bytča č. 6/2010 o obchodnej 

verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku mesta Bytča.  

FK odporúča schváliť vypracovanie návrhu novelizácie VZN Mesta Bytča č. 5/2010 – 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča a VZN Mesta Bytča č. 

6/2010 o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku mesta Bytča s tým, 

že návrhy a doplnenia budú predložené na rokovanie MZ. 

7. Nakladanie s majetkom Mesta Bytča – príprava odpredaja „Televíznych 

káblových rozvodov mesta Bytča“  a „Obchodného podielu Mesta Bytča v spol. 

KTR, s. r. o., Bytča, návrh zmeny nájomných vzťahov, návrh súťažných 

podmienok OVS č. 1/2016 a pod.. 

FK odporúča schváliť vyhlásenie majetku Mesta Bytča (televízne káblové rozvody) za 

prebytočný majetok. FK zároveň odporúča schváliť súťažné podmienok OVS Mesta 

Bytča č. 1/2016.  

FK odporúča schváliť predložené návrhy zmien nájomných vzťahov. 

8. Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Mičurova 364/1, Bytča – 

žiadosť o stanovisko k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení  

FK odporúča schváliť zaradenie školy „Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 

Bytča“ do siete škôl a školských zariadení. 

9. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie – ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča 

FK odporúča schváliť predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie – Zmena a doplnok č. 5 ÚPN SÚ Bytča, v zmysle 

zákona č.  226/2011 z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie.  

10. Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor archívov a registratúr, 

Bratislava – žiadosť o upustenie od zámeru presťahovania Štátneho archívu 

v Bytči z priestorov Bytčianskeho zámku. 

FK odporúča zobrať na vedomie  informácie Ministerstva vnútra SR týkajúce sa 

Štátneho archívu v Bytči sídliaceho v Bytčianskom zámku. 



 

Rôzne: 

- FK odporúča zaoberať sa riešením stavu autobusových zastávok – oprava a doplnenie 

autobusových zastávok v Meste Bytča – Kolárovská cesta (pri hlavnej ceste), 

Pšurnovická ulica. 

- FK odporúča „Komisii strategických činností a európskych záležitostí“ aby sa na svojom 

zasadnutí vážne zaoberala spracovaním nového PHSR na roky 2014 - 2020 (plnenie 

uznesenia MZ č. 33/2015 z 26.3.2015) z dôvodu nevyhnutnej potreby aktuálneho PHSR 

na roky 2014 – 2020 z dôvodu čerpania prostriedkov EÚ a ŠR. 

 

Finančná komisia prerokovala a sa uzniesla všeobecnou zhodou prítomných členov na 

stanovení pevných termínov jej rokovania. Termín sa stanovil na utorok o 16:30 dva týždne 

pred riadnym zasadnutím mestského zastupiteľstva. Termín môže byť zmenený 

a prispôsobený, ak by na tento deň pripadal štátny alebo iný významný sviatok, prípadne by 

došlo k všeobecnej zhode členov FK na jeho zmenu. Zároveň FK žiada MÚ Bytča 

o zasielanie podkladov na rokovanie najneskôr v piatok pred riadnym zasadnutím FK. 

 

 

V Bytči dňa 23. 02. 2016 

Ing. Jarmila Kramarová 
    zapisovateľ komisie 
 

 
 

 
                                                                                                                   
 


