
Zápisnica 

zo zasadnutia finančnej komisie, konanej dňa 10. 03. 2015 o 15.00 hodine 
 
 

Prítomní členovia: Ing. Juraj Putirka, JUDr. Anton Školek, Ing. Igor Braniša,  

                                 Mgr. Andrej Gallo (bod rokovania: č. 1, č. 2, č. 5 a č. 16)  

Neprítomní členovia: Július Lovás, Mária Pániková 

Pozn.: Po prerokovaní bodov programu č. 1, č. 2, č. 5 a č. 16 nebola finančná komisia 

uznášania sa schopná. 

 
Program zasadania finančnej komisie: 

1. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2014 

2. Materská škola, Hurbanova 247/5, Bytča – žiadosť o navýšenie rozpočtu a pomoc pri 

riešení havarijnej situácie 

3. TS Mesta Bytča – žiadosť o schválenie finančných prostriedkov na opravu MK 

(výtlkov)  

4. Dokončenie obnovy a úpravy chodníkov na cintoríne Veľká Bytča a Malá Bytča – 

návrh primátora 

5. Mestská polícia, M. Smetana, náčelník MsP – žiadosť o zakúpenie osobného 

motorového vozidla pre potreby Mestskej polície Bytča 

6. Chodník – ZŠ Ul. Mieru 

7. Zmena rozpočtu č. 1/2015 k 31. 03. 2015 - NÁVRH 

8. Prima banka Slovensko, a. s. – ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka 

Slovensko, a. s. 

9. Schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v m. č. 

Hrabové  

10. Zabezpečenie podmienok pre regulované parkovanie v Meste Bytča 

11. PHSR 2014-2020, analytická časť, stanovenie ďalšieho postupu pri tvorbe dokumentu 

12. Nakladanie s majetkom Mesta Bytča  bytový dom - Kollárova ulica 

13. MUDr. I Haluška, MUDr. Ľ. Forner, MUDr. P. Hronský, MUDr. A. Papánková, 

MUDr. V Radolec – žiadosť o vyjadrenie  

14. Ponuka na mediálnu spoluprácu – Rádio SEVER, TV SEVERKA,  TV POVAŽIE 

15. Informácia: Budova bývalej ZŠ Pšurnovice – prestavba na byty 

Rôzne:  

16. Návrh na schválenie člena  (poslanca) finančnej komisie 

17. Hadess, s. r. o., Hliník n/V 250, Bytča - žiadosť o vyjadrenie mesta k zriadeniu 

súkromnej materskej školy „Úsmev“ do siete škôl a školských zariadení 

18. Pavol Hrabovský – poslanec MZ - žiadosť o odpredaj auta a vybudovanie prístrešku 



19. FO Kinex Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie 

20. TJ Tatran Hrabové – žiadosť o navýšenie dotácie 

21. Stolnotenisový oddiel TZO Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie 

22. Poslanecké návrhy na doplnenie prijatých uznesení a nové znenie nepodpísaných 

uznesení – doručené p. poslancom Michalom Filekom 

23. Iniciatívny poslanecký návrh – Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Bytča, 

pri príležitosti 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny – predkladá MR a skupina 

poslancov  

24. Prerokovanie platu primátora mesta 

25. Tribúna Mesta Bytča – havarijný stav strechy 

26. ISSIS, s.r.o. Lombardiniho Bytča – žiadosť – predložené predsedom komisie 

27. M. Justrová Thurzova 963/4, Bytča – žiadosť o odpredaj časti pozemku (parc. 62/1 k. 

ú. Veľká Bytča o výmere 100 m2) – predložené predsedom komisie 

 

R O K O V A N I E: 

 
V úvode požiadal p. poslanec JUDr. A. Školek o možnosť pripojenia sa, počas rokovania 

finančnej komisie, na internet mesta. 

1. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2014 

FK odporúča schváliť Záverečný účet Mesta Bytča a celoročné hospodárenie mesta za  

r. 2014 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, bez výhrad. 

2. Materská škola, Hurbanova 247/5, Bytča – žiadosť o navýšenie rozpočtu a pomoc 

pri riešení havarijnej situácie 

FK odporúča predložiť k nahliadnutiu na rokovanie MR a MZ faktúry za opravu 

havarijného stavu vodovodného potrubia v MŠ Hurbanova (Fa TS MB, Fa AQUA 

DEFEKT) a faktúry za spotrebu vody za obdobie 10/2014 – 02/2015. V budúcnosti je 

potrebné reagovať promptnejšie, pri takýchto udalostiach, aby sa predišlo zbytočnému 

navyšovaniu výdavkov, ako v tomto prípade. 

3. TS Mesta Bytča – žiadosť o schválenie finančných prostriedkov na opravu MK 

(výtlkov)  

FK odporúča predložiť na rokovanie MR a MZ plán opráv výtlkov mestských 

komunikácií a plán opráv zámkovej a kamennej dlažby s presnou špecifikáciou (m2) 

a cenou za m2 (ocenenie práce, cena za materiál). FK zároveň odporúča predložiť 

popis používanej technológie pri opravách výtlkov. 



4. Dokončenie obnovy a úpravy chodníkov na cintoríne Veľká Bytča a Malá Bytča – 

návrh primátora 

FK sa oboznámila s predloženým materiálom a odporúča riešiť investičné akcie, tiež 

opravy a údržby majetku mesta koncepčne, nie až  na základe žiadosti v priebehu 

rozpočtového roka. Následne je potrebné stanovené akcie realizovať ako celok.  

5. Mestská polícia, M. Smetana, náčelník MsP – žiadosť o zakúpenie osobného 

motorového vozidla pre potreby Mestskej polície Bytča 

Náčelník MsP informoval finančnú komisiu o potrebe zakúpenia motorového vozidla 

pre potreby mestskej polície.  

FK súhlasí so zakúpením motorového vozidla pre potreby MsP v celkovej cene do 

20.000,- €. Zároveň FK odporúča presne špecifikovať parametre požadovaného 

motorového vozidla,  pre potreby transparentného výberového konania (el. trhovisko.) 

FK zároveň odporúča predložiť na rokovanie MZ ponuky lízingových spoločností 

a tiež ponuky predajcov automobilov, analýza kúpa vs. lízing, čo je výhodnejšie. 

6. Chodník – ZŠ Ul. mieru 

FK nevidí problém, z finančného pohľadu,  s výstavbou chodníka pri ZŠ Ul. mieru,  

pripomína však podmienku realizovať výstavbu chodníka bezbariérovo. 

7. Zmena rozpočtu č. 1/2015 k 31. 03. 2015 – NÁVRH 

FK sa podrobne zaoberala predloženým návrhom Zmeny rozpočtu č.1/2015 k 31. 03. 

2015.  

FK požaduje vysvetlenie k návrhu: „Podprogram 7.2 Správa a údržba verejnej zelene 

(+8.000,- € - oprava poškodených zariadení na Hlinkovej ulici) 

- prečo Mesto Bytča neudržiava park na Hlinkovej ulici – pravidelné kosenie, 

postreky... (bežná údržba by bola menej nákladná ako následné riešenie 

havarijných stavov) 

- kto dovolil, aby sa to do uvedeného stavu dostalo (rozkradnuté, zničené, 

zdevastované)  - zanedbanie povinností 

8. Prima banka Slovensko, a. s. – ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima 

banka Slovensko, a. s. 

Po prerokovaní predloženej ponuky spoločnosti Prima banka Slovensko, a . s., FK 

navrhuje zaoberať sa stanovami spoločnosti (Stanovy spoločnosti zo dňa 22.10.2014) 

a následne odporúča zvolať mimoriadne zasadnutie MZ. 

9. Schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v m. č. 

Hrabové  

Prítomní členovia FK prezentovali dva názory: 

- postupné zvyšovanie  ceny za dodávku pitnej vody  



- stanovenie ceny za dodávku pitnej vody vo výške 0,7801 €/m3 

10. Zabezpečenie podmienok pre regulované parkovanie v Meste Bytča 

Podnet riešenia parkovania v Meste Bytča vyšiel ako nutnosť od poslancov a občanov 

mesta . FK konštatovala, že Mesto Bytča nemá záchytné parkovisko, a preto je 

potrebné vzniknutú situáciu riešiť. 

Z uvedených dôvodov FK odporúča vyhodnotiť a pripomienkovať vypracovanú 

projektovú dokumentáciu „Koncepcia regulácie a rozvoja statickej dopravy“.    

11. PHSR 2014-2020, analytická časť, stanovenie ďalšieho postupu pri tvorbe 

dokumentu 

FK odporúča ponechať tvorbu ďalších častí PHSR („strategická časť“, „akčný plán“)  

na poslancov MZ.  

12. Nakladanie s majetkom Mesta Bytča  bytový dom - Kollárova ulica 

Bytový dom na Kollárovej ulici č. súp. 634/9 sa nachádza v centre mesta Bytča. Jedná 

sa teda, podľa konštatovania členov FK, o lukratívny pozemok.  

FK odporúča zaoberať sa možnosťou predaja bytového domu na Kollárovej ulici za 

trhovú cenu a zároveň primerane riešiť bytovú situáciu súčasných nájomcov (napr.: 

kontajnerový systém - hľadať vhodnú lokalitu na umiestnenie, náhradné bývanie...). 

Z uvedených dôvodov FK nesúhlasí s celkovou rekonštrukciou objektu 

v predpokladanej výške 25.000,- €.   

13. MUDr. I Haluška, MUDr. Ľ. Forner, MUDr. P. Hronský, MUDr. A. Papánková, 

MUDr. V Radolec – žiadosť o vyjadrenie  

FK nesúhlasí s náročným finančným riešením týkajúcim sa odkúpenia budovy 

„Polikliniky v Bytči“. Mesto Bytča nemá finančné prostriedky na odkúpenie 

a prevádzkovanie budovy.   

14. Ponuka na mediálnu spoluprácu – Rádio SEVER, TV SEVERKA,  TV 

POVAŽIE 

FK neodporúča prijať ponuky na mediálnu spoluprácu z dôvodu, že pokrytie signálom 

uvedených spoločností nie je postačujúce v Meste Bytča a mestských častiach.  

FK odporúča naďalej využívať webovú stránku mesta,  informačné tabule, a tiež 

skúsiť možnosť informovať občanov prostredníctvom vlastných tlačených materiálov 

napr.: vlastné noviny, informátor,... Ak by sa však Mesto Bytča malo prezentovať 

v médiách, FK by sa prikláňala k prezentácii v Rádiu SEVER. 

15. Informácia: Budova bývalej ZŠ Pšurnovice – prestavba na byty 

FK odporúča realizovať opätovnú prípravu odpredaja majetku Mesta Bytča č. súp. 303 

a pozemky parc. CKN 1/2, 2/2 a 2/3 v k. ú. Pšurnovice formou OVS (druhé kolo) s 



tým, že jednou zo súťažných podmienok by bola podmienka realizácie bytového 

domu. 

Rôzne:  

16. Návrh na schválenie člena  (poslanca) finančnej komisie 

FK odporúča riešiť schválenie nového člena finančnej komisie (poslanca) na zasadnutí 

MZ, vzhľadom na súčasný stav (3 členovia FK poslanci a 3 členovia FK neposlanci). 

17. Hadess, s. r. o., Hliník n/V 250, Bytča - žiadosť o vyjadrenie mesta k zriadeniu 

súkromnej materskej školy „Úsmev“ do siete škôl a školských zariadení 

FK konštatuje, že Mesto Bytča má v súčasnosti v materských školách prijaté všetky 

deti a zároveň, Mesto Bytča požiadalo o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu MŠ 

Hurbanova. Rekonštrukciou bude rozšírená kapacita MŠ o 21 miest. 

18. Pavol Hrabovský – poslanec MZ - žiadosť o odpredaj auta a vybudovanie 

prístrešku 

FK odporúča predložiť na rokovanie MR a MZ: 

- doklady o odkúpení motorového vozidla značky AVIA od hasičského zboru Nový 

Hrozenkov  (kúpno-predajná zmluva s hasičským zborom Nový Hrozenkov, resp. 

faktúra...) 

- rozpočet na výstavbu prístrešku  

Je potrebné tiež posúdiť technický stav motorového vozidla AVIA.  

19. FO Kinex Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie 

FK zobrala žiadosť FO Kinex Bytča na vedomie a odporúča predmetnú žiadosť 

prerokovať na ďalšom zasadnutí finančnej komisie so zohľadnením skutočného 

čerpania poskytnutej dotácie. 

20. TJ Tatran Hrabové – žiadosť o navýšenie dotácie 

FK zobrala žiadosť TJ Tatran Hrabové na vedomie a odporúča predmetnú žiadosť 

prerokovať na ďalšom zasadnutí finančnej komisie so zohľadnením skutočného 

čerpania poskytnutej dotácie. 

21. Stolnotenisový oddiel TZO Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie 

FK zobrala žiadosť Stolnotenisového oddielu TZO Bytča na vedomie a odporúča 

predmetnú žiadosť prerokovať na ďalšom zasadnutí finančnej komisie so zohľadnením 

skutočného čerpania poskytnutej dotácie. 

22. Poslanecké návrhy na doplnenie prijatých uznesení a nové znenie nepodpísaných 

uznesení – doručené p. poslancom Michalom Filekom 

FK sa oboznámila s poslaneckými návrhmi na doplnenie prijatých uznesení a tiež 

novým  znením nepodpísaných uznesení s tým, že FK nemá výhrady k uvedeným 

poslaneckým návrhom. 



23. Iniciatívny poslanecký návrh – Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta 

Bytča, pri príležitosti 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny – predkladá MR 

a skupina poslancov 

FK odporúča návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Bytča rodákom, Ivanovi 

Ottovi Schwarzovi, Pavlovi Královi a Ondrejovi Šamajovi pri príležitosti 70. výročia 

skončenia 2. svetovej vojny schváliť. 

FK odporúča venovať pozornosť schválenému VZN č. 1/2012, a stanoviť pravidlá pre 

udeľovanie čestného občianstva.  

24. Prerokovanie platu primátora mesta 

FK prenecháva rozhodnutie o plate primátora mesta na poslancov MZ. 

25. Tribúna Mesta Bytča – havarijný stav strechy 

FK nesúhlasí s investíciou do kompletnej rekonštrukcie strešného plášťa na budove 

Tribúny mesta. Uvedený stav je potrebné prehodnotiť a priestory Tribúny mesta je 

potrebné riešiť komplexne. 

26. ISSIS, s.r.o. Lombardiniho Bytča – žiadosť  

FK zobrala na vedomie, že uvedená žiadosť bola odstúpená TS Mesta Bytča, ktoré 

zabezpečujú prevádzku a údržbu pohrebísk. FK odporúča prerokovať žiadosť na 

zasadnutí MR a MZ. 

27. M. Justrová Thurzova 963/4, Bytča – žiadosť o odpredaj časti pozemku (parc. 

62/1 k. ú. Veľká Bytča o výmere 100 m2)  

FK sa oboznámila s predloženou žiadosťou a odporúča posúdiť súlad s platným 

územným plánom. 

 

 

V Bytči dňa 10. 03. 2015 

Ing. Jarmila Kramarová 
    zapisovateľ komisie 


