Zápis
z finančnej komisie konanej dňa 24. októbra 2017 o 16.30 hodine
Prítomní členovia: Ing. Juraj Putirka, JUDr. Anton Školek, Ing. Ondrej Skotnický, Július Kozák,
Ing. Milan Ovseník, Mária Pániková
Neprítomní členovia: Ing. Mgr. Igor Braniša
Program zasadania finančnej komisie:
1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 a č. 3/2017/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – na vedomie.
2. MFK Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie.
3. KTR, s. r. o., Bytča – žiadosť o finančnú výpomoc.
4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2017 k 31. 10. 2017 – Návrh.
5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. .........../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 2/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v znení neskorších
doplnkov – Návrh.
6. Nakladanie s majetkom mesta – opätovné prerokovanie žiadosti p. Michaely Rakovanovej a
spol. o súhlas mesta s úpravou spevnenej plochy pre parkovanie osobných automobilov na
Rázusovej ulici v Bytči.
7. Nakladanie s majetkom mesta – opätovný predaj prebytočného majetku mesta, stavba TKR
a obchodný podiel Mesta Bytča v spol. KTR Bytča, s. r. o., OVS č. 5/2017, návrh p.
Vladislava Bachoríka na bezodplatný prevod svojho obchodného podielu v spol. KTR
Bytča, s. r. o., na Mesto Bytča.
8. Rôzne

R O K O VA N I E :

1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 a č. 3/2017/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – na vedomie.
FK berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017/Z k 25. 09. 2017
a č. 3/2017/Z k 09. 10. 2017 v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami Mesta Bytča.
2. MFK Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie.
FK neodporúča poskytnutie dotácie MFK Bytča. FK zároveň odporúča predložiť na
rokovanie MR a MZ výšku všetkých finančných prostriedkov poskytnutých MFK Bytča
(finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie, vrátane vyčíslenia výšky finančných

prostriedkov na zamestnancov v Tribúne mesta, zamestnancov na dohody v rozpočtovej
organizácii mesta CVČ Bytča a v TS MB.
3. KTR, s. r. o., Bytča – žiadosť o finančnú výpomoc. /Tento bod bol spojený s bodom
programu č.7/
Nakladanie s majetkom mesta – opätovný predaj prebytočného majetku mesta, stavba
TKR a obchodný podiel Mesta Bytča v spol. KTR Bytča, s. r. o., OVS č. 5/2017, návrh
p. Vladislava Bachoríka na bezodplatný prevod svojho obchodného podielu v spol.
KTR Bytča, s. r. o., na Mesto Bytča.
FK odporúča schváliť poskytnutie návratnej finančnej výpožičky vo výške 3.000,- €
spoločnosti KTR Bytča, s. r. o..
FK odporúča schváliť prevod obchodného podielu v spoločnosti KTR Bytča, s. r. o. od
spoločníka tejto spoločnosti p. Vladislava Bachoríka, bytom Červeňanského ul. č. 568/41,
Bytča, na Mesto Bytča za 1,- €. FK zároveň odporúča, zvážiť možnosť, spol. KTR Bytča, s.
r. o. oddĺžiť a následne opätovne pripraviť OVS na predaj obchodného podielu Mesta Bytča
(100%).
FK tiež odporúča prehodnotiť nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi spol. KTR Bytča, s. r. o.
a prevádzkovateľom, spol. TES Media, s. r. o.. Z uvedeného dôvodu FK odporúča predložiť
na rokovanie MR a MZ všetky doklady týkajúce sa hospodárenia a zmluvných vzťahov
spoločnosti KTR Bytča, s. r. o. (nájomnú zmluvu, súvahu, VZaS, poznámky,...).
4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2017 k 30. 11. 2017 – Návrh.
FK odporúča schváliť poverenie hlavného kontrolóra vykonať kontrolu zákonnosti
verejného obstarávania predmetu zákazky „Stavebné úpravy a zmena využitia objektu
základnej školy na nájomné byty“. Na základe výsledku tejto kontroly prijať ďalší postup
v realizácii uvedenej stavby.
FK odporúča obstarať vzduchotechniku pre zariadenie Jesienka, ZpS a DS spolu
s projektovou dokumentáciou.
FK odporúča schváliť návrh zmeny rozpočtu RO č.8/2017 k 30. 11. 2017.
5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. .........../2017, 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 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ....../2017, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
v znení neskorších doplnkov v navrhovanom znení.
6. Nakladanie s majetkom mesta – opätovné prerokovanie žiadosti p. Michaely
Rakovanovej a spol. o súhlas mesta s úpravou spevnenej plochy pre parkovanie
osobných automobilov na Rázusovej ulici v Bytči.
FK neodporúča vydať súhlas vlastníkom bytového domu Hlinkova ul. s úpravou spevnenej
plochy pre parkovanie osobných automobilov na Rázusovej ulici v Bytči.

7. Rôzne:
Občianske združenie Na záchranu bytčianskej synagógy Bytča – žiadosť o stanovisko
FK neodporúča poskytnutie finančných prostriedkov na obnovu alebo reštaurovanie
národnej kultúrnej pamiatky - synagógy.
JUDr. A. Školek – alternatívne riešenie realizácie výstavby a následnej prevádzky
športovej haly – zriadenie Mestskej obchodnej spoločnosti /s.r.o./
FK sa oboznámila s predloženým materiálom a odporúča zaradiť uvedený bod na rokovanie
MR a MZ.
Informácia – stavba „Stavebné úpravy a zmena využitia objektu základnej školy na
nájomné byty“
FK zobrala informáciu na vedomie.

V Bytči dňa 24. 10. 2017
Ing. Jarmila Kramarová
zapisovateľka finančnej komisie

