
Zápis 

zo zasadnutia finančnej komisie, konanej dňa 30. 08. 2016 o 16.30 hodine 

 

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

                                 Mgr. Ing. Igor Braniša 

Neprítomní členovia: Július Kozák, Ing. Milan Ovseník, Mária Pániková 

 

Program zasadania finančnej komisie: 

1. Plnenie programového rozpočtu k 30. 06. 2016 (1. polrok 2016) + Monitorovacia správa 

za 1. polrok 2016. 

2. Štatút Mesta Bytča – Návrh. 

3. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča – Návrh. 

4. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – Návrh. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky 

– Návrh. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

2/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v znení neskorších 

doplnkov – Návrh. 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2016 o ostatných miestnych daniach – 

Návrh. 

8. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj č. 447/2015. 

9. Zabezpečenie podmienok pre regulované parkovanie v Meste Bytča, II. Etapa – Štúdie 

rozšírenia počtu parkovacích miest na sídlisku Úvažie – Návrh. 

10. TV SEVERKA – ponuka na spoluprácu na spoločnom projekte pod názvom „Bytčiansky 

magazín“. 

11. Športov klub Telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča – žiadosť o poskytnutie 

dotácie. 

12. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 09. 2016 – Návrh. 

13. Jesienka, ZpS a DS – žiadosť o súhlas s odpísaním nevymožiteľnej pohľadávky. 

14. Projekt „Obnova historického centra, Srdca mesta Bytča“ – informácia. 

15. Branislav Šušolík, poslanec MZ – Štatút mestských novín „Bytčianske noviny“ – Návrh. 

16. Občianske združenie „MAS Zem palatína Juraja Thurzu – prezentácia z Valného 

zhromaždenia – základný programový dokument – informácia. 

 

 



R O K O V A N I E : 

1. Plnenie programového rozpočtu k 30. 06. 2016 (1. polrok 2016) + Monitorovacia 

správa za 1. polrok 2016. 

FK berie na vedomie plnenie programového rozpočtu k 30. 06. 2016 a odporúča schváliť 

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Bytča za 1. polrok 2016. 

2. Štatút Mesta Bytča – Návrh. 

FK odporúča aby bol štatút mesta schválený  procesom schvaľovania nariadenia, t. j. 

trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Aby bol dodržaný postup schvaľovania 

Štatútu Mesta Bytča ako nariadenia, FK odporúča predložiť návrh štatútu na rokovanie 

MZ dňa 24. 11. 2016. FK zároveň odporúča aby bol štatút mesta podrobnejšie 

spracovaný, aj s citáciami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z dôvodu, že ide 

o základnú normu mesta. 

3. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča – Návrh. 

FK odporúča zohľadniť v návrhu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Bytča nasledovné návrhy: 

- FK odporúča neprenajímať učebne ZŠ z hygienických dôvodov a tiež z dôvodu, že 

učebne nie sú prebytočný majetok určené na prenájom 

- FK odporúča zrealizovať prieskum trhových nájmov hnuteľného aj nehnuteľného 

majetku v rámci mesta Bytča, a tiež v okolitých mestách veľkostne približných Mestu 

Bytča (napr. Kysucké nové Mesto, Rajec, Púchov...). Uvedený materiál FK odporúča 

doručiť všetkým poslancom mestského zastupiteľstva ešte pred konaním MR. FK 

zároveň odporúča predložiť na rokovanie MZ už prehodnotenú výšku jednotlivých 

sadzieb nájmov hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta v rámci celého § 9.  

- FK odporúča v § 8 bod 5 doplniť ... a nehnuteľného majetku...  (pozn.: riešenie 

nehnuteľného majetku je zapracované v § 8 bode 2). 

- FK odporúča v § 8 bod doplniť na koniec prvej vety: ...,schvaľuje primátor mesta, po 

predchádzajúcom doporučení vyraďovacej komisie mestského zastupiteľstva. 

- FK odporúča v § 9 bod 9 doplniť ...na prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku...   

- FK odporúča v § 11 bode 11 zmeniť znenie poslednej časti vety: ....,mesto zváži 

možnosť neuplatnenia poplatku z omeškania. 

4. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – 

Návrh. 

FK odporúča schváliť Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami 

Mesta Bytča v predloženom znení. 

 

 



5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2016 o používaní zábavnej 

pyrotechniky – Návrh. 

FK odporúča schváliť návrh VZN Mesta Bytča č. 3/2016 o používaní zábavnej 

pyrotechniky s nasledovnými zmenami a pripomienkami: 

- FK odporúča v Článku 3, časti „Individuálne používanie pyrotechnických výrobkov na 

zábavné a oslavné účely“, vypustiť  bod 2. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 2/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v znení 

neskorších doplnkov – Návrh. 

FK odporúča schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 4/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských 

zariadeniach v znení neskorších doplnkov v predloženom znení. 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2016 o ostatných miestnych daniach 

– Návrh. 

FK odporúča schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Bytča č. 5/2016 

o ostatných miestnych daniach v predloženom znení. 

8. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj č. 447/2015. 

FK  neodporúča  vypracovať a prijať VZN, ktorým na svojom území ustanoví miestny 

poplatok za rozvoj.  

9. Zabezpečenie podmienok pre regulované parkovanie v Meste Bytča, II. Etapa – 

Štúdie rozšírenia počtu parkovacích miest na sídlisku Úvažie – Návrh. 

FK odporúča použiť schválené kapitálové výdavky na rozšírenie počtu parkovacích miest 

na sídlisku Úvažie s tým, že odporúča prehodnotiť predloženú štúdiu a zapracovať   

stanoviská a varianty parkovania, ktoré navrhli poslanci MZ (parkovanie aj vo vnútri – za 

bytovkou).   

10. TV SEVERKA - ponuka na spoluprácu na spoločnom projekte pod názvom 

„Byt čiansky magazín“. 

FK neodporúča prijať ponuku na spoluprácu s prevádzkovateľom regionálnej televízie 

SEVERKA na spoločnom projekte pod názvom „Bytčiansky magazín“.  

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

dotácie. 

FK neodporúča schváliť poskytnutie dotácie ŠK telesne postihnutých športovcov Kinex 

Bytča v roku 2016. FK odporúča zaoberať sa požiadavkou poskytnutia dotácie pri 

schvaľovaní rozpočtu na rok 2017.  

12. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 09. 2016 – Návrh. 

FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 09. 2016 

s nasledovnými zmenami a pripomienkami: 



Bežné výdavky: 

Podprogram 3.4 Prevádzka a údržba budov  

FK odporúča prijať také kontrolné opatrenia (pravidelné kontroly merača), aby sa situácia 

s únikom vody neopakovala.  

Podprogram 8.1 Údržba MK 

- Ul. Kragujevských martýrov (za Jesienkou)             -2.500,- € 

- MŠ Hurbanova – FK odporúča spresniť výmeru chodníkov v priestoroch MŠ s tým, že 

keď bude spresnená výmera, bude upravená aj suma v zmene rozpočtu      -10.000,- € 

Podprogram 11.2 Základné školy  

ZŠ E. Lániho – havarijná oprava oplotenia – FK odporúča predložiť do MR informácie 

o plánovaných opravách s doplnením rozpočtu opravy    -31.400,- €  

Kapitálové výdavky: 

Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov 

- Moyzesova ulica – rekonštrukcia - FK súhlasí s rekonštrukciou ulice po predložení 

variantu technického riešenia plánovanej rekonštrukcie ulice spracovaného 

odborníkmi. 

- Ul. Komenského (pri ZŠ Ul. mieru) - výstavba chodníka      -30.000,- € 

13. Jesienka, ZpS a DS – žiadosť o súhlas s odpísaním nevymožiteľnej pohľadávky. 

FK odporúča schváliť odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky vedenej v účtovnej 

evidencii RO Jesienka, ZpS a DS. 

14. Projekt „Obnova historického centra, Srdca mesta Bytča“ – informácia. 

FK žiada predložiť viaceré varianty technického riešenia rekonštrukcie Moyzesovej ulice, 

spracované odborníkmi. 

15. Branislav Šušolík, poslanec MZ – Štatút mestských novín „Byt čianske noviny“ – 

Návrh. 

FK odporúča pokračovať a vyčleniť finančné prostriedky na rok 2017 s tým, že štatút 

mestských novín bude ešte dopracovaný podľa požiadaviek poslancov MZ.  

16. Občianske združenie „MAS Zem palatína Juraja Thurzu – prezentácia z Valného 

zhromaždenia – základný programový dokument – informácia. 

FK berie na vedomie informácie z Valného zhromaždenia Občianskeho združenia „MAS 

Zem palatína Juraja Thurzu“. 

 

 

V Bytči dňa 30. 08. 2016 
Ing. Jarmila Kramarová 
   zapisovateľ komisie 


