
Zápisnica 

zo zasadnutia finančnej komisie, konanej dňa 14. 04. 2015 o 15.00 hodine 
 

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

                                 Ing. Milan Ovseník, Mária Pániková  

Neprítomní členovia: Július Lovás 

 
Program zasadania finančnej komisie: 

1. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2014 – spoločné prerokovanie v komisiách. 

2. Správa o riešení havárie vodovodného potrubia - Materská škola, Hurbanova 247/5, Bytča – 

žiadosť o navýšenie rozpočtu – opätovné prerokovanie. 

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

opätovné prerokovanie. 

4. Schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v m. č. Hrabové – 

opätovné prerokovanie. 

5. Plnenie PHSR Mesta Bytča za roky 2003 – 2013, analýza nesplnených cieľov, navrhnutie 

cieľov do nového PHSR na roky 2014-2020. 

6. Znovuzaradenie  neschválených  bodov  na  rokovanie MZ  (SeVaK, a. s.,  Žilina a  

SSE-D, a. s., Žilina, IBV JUDr. M. Gero) – Ing. Miroslav Kováč s manželkou Annou, 

Brezová 1015/5, Bytča. 

7. Návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia Mesta Bytča č.2002/04153-00002, zo dňa 8. 

4. 2002. 

8. Návrh kúpnych zmlúv, darovacej zmluvy a zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách na 

odkúpenie pozemkov pod budúcou miestnou komunikáciou v lokalite Rudé a Horné pole za 

cintorínom v k. ú. V. Bytča (HANT-BA, a. s., Považská Bystrica) – primátor mesta, odd. 

správy majetku a RR. 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a určení 

výšky platieb za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári 

„Jesienka“, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012.  

10. Filmový klub Bytča – žiadosť o prerokovanie návrhu na nákup nového premietacieho 

plátna. 

11. Iniciatívny poslanecký návrh na dokončenie detského ihriska v Hliníku nad Váhom – 

Andrea Gajdošíková, poslankyňa MZ v Bytči. 

12. Iniciatívny poslanecký návrh na vypracovanie žiadosti o dotáciu na výstavbu viacúčelového 

ihriska z dotácie Úradu vlády SR a projektu na získanie grantu z programu „Futbal to je hra 

2015“ nadácie SlSp - Michal Filek, poslanec MZ v Bytči. 

 



 
13. Iniciatívny poslanecký návrh na osadenie informačných tabúľ v katastri Veľkej Bytče 

v záujme zlepšenia informovanosti občanov o činnosti a akciách mesta, činnosti poslancov 

a informovanosti o kultúrnych a spoločenských akciách organizovaných občanmi Mesta 

Bytča – Michal Filek, poslanec MZ v Bytči. 

14. Iniciatívny poslanecký návrh na zámenu/kúpu pozemku pod synagógu v Bytči – Michal 

Filek, Július Kozák, poslanci MZ v Bytči. 

15. Návrh na schválenie žiadosti ministrovi vnútra SR Róbertovi Kaliňákovi o upustenie od 

zámeru presťahovania Štátneho oblastného archívu v Bytči z priestorov Bytčianskeho 

zámku, jeho premiestnenie na prízemie tohto objektu a prenajatie ostatných priestorov 

Mestu Bytča za účelom zriadenia Thurzovho mestského múzea – Michal Filek, poslanec MZ 

v Bytči. 

16. Rôzne: 

JUDr. Anton Školek, poslanec MZ v Bytči  – problém s nájomnou zmluvou ZŠ Ul. E. 

Lániho – Autoškola Kahát. 

 

 

 R O K O V A N I E: 

 

 
1. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2014 – spoločné prerokovanie v komisiách. 

K uvedenému bodu bolo zasadnutie komisií spoločné. Pri spoločnom rokovaní komisií boli 

zodpovedané všetky položené otázky.  

FK, po prerokovaní Záverečného účtu mesta za rok 2014, odporúča celoročné hospodárenie 

schváliť bez výhrad.     

2. Správa o riešení havárie vodovodného potrubia - Materská škola, Hurbanova 247/5, 

Bytča – žiadosť o navýšenie rozpočtu – opätovné prerokovanie. 

FK konštatuje zlé manažovanie a tiež ľudské zlyhanie  zo strany p. riaditeľky a tiež zo 

strany mesta. Z predložených dokladov vyplýva, že išlo o značný únik vody. Aby sa 

v budúcnosti predchádzalo podobným situáciám FK odporúča usmerniť postup, ako treba 

v podobných situáciách konať a postupovať, v internej smernici.  

FK odporúča  schváliť zvýšenie rozpočtu pre MŠ Hurbanova, Bytča na krytie výdavkov 

spojených s únikom vody a úhradu faktúr za vodu vo výške 3.900,- Eur.  

 

 

 

 



 

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

(výtlkov) – opätovné prerokovanie. 

Po oboznámení  sa s predloženým materiálom z TS MB „Plán opráv výtlkov na rok 2015“ 

FK odporúča schváliť finančné prostriedky účelovo určené na opravu MK a chodníkov 

(výtlky) vo výške 9.980,- Eur, podľa predloženej kalkulácie. 

FK zároveň konštatovala, že pri realizácii kanalizačných prípojok na Družstevnej ulici 

dochádza k značnému znečisťovaniu komunikácie. FK odporúča, aby bolo zabezpečené zo 

strany dodávateľa  priebežné čistenie a udržiavanie komunikácie na Družstevnej ulici.  

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

Hrabové – opätovné prerokovanie. 

FK odporúča schváliť cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v m. č.  

Hrabové vo výške 0,7801 €/m3 vody. Členovia FK k uvedenému bodu hlasovali 3:1. 

FK zároveň odporúča vstúpiť do rokovania zo spoločnosťou SEVaK, a. s., Žilina, za účelom 

vybudovania vodovodu v m. č. Hrabové s tým, aby mali občania m. č. Hrabové možnosť 

pripojiť sa na vybudovaný vodovod .    

5. Plnenie PHSR Mesta Bytča za roky 2003 – 2013, analýza nesplnených cieľov, 

navrhnutie cieľov do nového PHSR na roky 2014 - 2020. 

FK odporúča, aby sa plnením PHSR Mesta Bytča za roky 2003 – 2013 a návrhom cieľov do 

nového PHSR na roky 2014 – 2020, zaoberala na svojom zasadnutí „Komisia strategických 

činností a európskych záležitostí“. 

6. Znovuzaradenie  neschválených  bodov  na  rokovanie MZ  (SeVaK, a. s.,  Žilina 

a SSE-D, a. s., Žilina, IBV JUDr. M. Gero) – Ing. Miroslav Kováč s manželkou Annou, 

Brezová 1015/5, Bytča. 

FK neodporúča zaradiť uvedený bod na rokovanie MZ vzhľadom k tomu, že v predmetnej 

veci boli vykonané kroky v rozpore so zákonom.    

7. Návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia Mesta Bytča č. 2002/04153-00002, zo 

dňa 8. 4. 2002. 

FK odporúča schváliť ukončenie podnikania vo všetkých predmetoch podnikania uvedených 

na doklade o živnostenskom oprávnení vydanom pre mesto Bytča pod číslom 2002/04153-

00002, dňa 8.4.2002 a následné zabezpečenie zrušenia tohto živnostenského oprávnenia. 

8. Návrh kúpnych zmlúv, darovacej zmluvy a zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách na 

odkúpenie pozemkov pod budúcou miestnou komunikáciou v lokalite Rudé a Horné 

pole za cintorínom v k. ú. V. Bytča (HANT-BA, a. s., Považská Bystrica) – primátor 

mesta, odd. správy majetku a RR. 

FK odporúča schváliť uzatvorenie predmetných zmlúv v navrhovanom znení. 



9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb 

a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov 

a dennom stacionári „Jesienka“, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012.  

FK odporúča predložený návrh VZN č.1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a určení 

výšky platieb za poskytované sociálne služby v ZpS a DS „Jesienka“ schváliť 

v navrhovanom znení. 

10. Filmový klub Byt ča – žiadosť o prejednanie návrhu na nákup nového premietacieho 

plátna. 

FK odporúča posúdenie stavu súčasného premietacieho plátna a následné riešenie situácie 

v nadväznosti na uzatvorenú zmluvu o spolupráci. 

11.  Iniciatívny poslanecký návrh na dokončenie detského ihriska v Hliníku nad Váhom – 

Andrea Gajdošíková, poslankyňa MZ v Bytči. 

FK sa oboznámila s uvedeným návrhom a odporúča dokončenie detského ihriska v m. č. 

Hliník n/V schváliť. FK zároveň odporúča vypracovať rozpočet na dokončenie ihriska 

prostredníctvom TS MB. 

12. Iniciatívny poslanecký návrh na vypracovanie žiadosti o dotáciu na výstavbu 

viacúčelového ihriska z dotácie Úradu vlády SR a projektu na získanie grantu 

z programu „Futbal to je hra 2015“ nadácie SlSp - Michal Filek, poslanec MZ v Bytči. 

FK odporúča schváliť predložený poslanecký návrh. 

13. Iniciatívny poslanecký návrh na osadenie informačných tabúľ v katastri Veľkej Bytče 

v záujme zlepšenia informovanosti občanov o činnosti a akciách mesta, činnosti 

poslancov a informovanosti o kultúrnych a spoločenských akciách organizovaných 

občanmi Mesta Bytča – Michal Filek, poslanec MZ v Bytči 

FK konštatuje, že je potrebné občanov informovať. Z uvedeného dôvodu FK odporúča 

schváliť osadenie 5 ks informačných tabúľ.   

14. Iniciatívny poslanecký návrh na zámenu/kúpu pozemku pod synagógu v Bytči – 

Michal Filek, Július Kozák, poslanci MZ v Bytči. 

FK odporúča návrh poslancov MZ schváliť. Objekt „Synagóga“ je kultúrna pamiatka 

a Mesto Bytča by sa malo starať a zaujímať o zanechané kultúrne dedičstvo. FK preto 

odporúča vstúpiť do rokovania s vlastníkom budovy za účelom dohody na podmienkach 

užívania resp. odkúpenia budovy za symbolické 1,- € a na základe výsledku tohto rokovania, 

riešiť zmluvný vzťah aj s vlastníkom pozemku. FK odporúča riešiť úpravu týchto vzťahov 

komplexne (zakúpenie pozemku a zároveň dohoda s vlastníkom budovy resp. odkúpenie 

budovy).  

FK následne odporúča rekonštrukciu tejto pamiatky realizovať z dotácií resp. grantov na 

obnovu kultúrnych pamiatok.  



 

15. Návrh na schválenie žiadosti ministrovi vnútra SR Róbertovi Kaliňákovi o upustenie 

od zámeru presťahovania Štátneho oblastného archívu v Bytči z priestorov 

Bytčianskeho zámku, jeho premiestnenie na prízemie tohto objektu a prenajatie 

ostatných priestorov Mestu Bytča za účelom zriadenia Thurzovho mestského múzea – 

Michal Filek, poslanec MZ v Bytči. 

FK odporúča schváliť zaslanie tejto žiadosti ministrovi vnútra SR p. Róbertovi Kaliňákovi.  

16. Rôzne: 

JUDr. Anton Školek, poslanec MZ v Bytči  – problém s nájomnou zmluvou ZŠ Ul. E. 

Lániho – Autoškola Kahát. 

JUDr. A. Školek obdržal od p. riaditeľky nájomnú zmluvu na krátkodobý prenájom 

nebytových priestorov medzi ZŠ E. Lániho a Autoškolou Kahát aj s výškou nájomného.  

Uzatvorená nájomná zmluva je v rozpore so zákonom. Na uzatvorenie predmetnej nájomnej 

zmluvy je potrebný súhlas MZ. Autoškola využíva v ZŠ E. Lániho   priestory na výučbu len 

za symbolických 5,- €. Uvedený nezákonný stav je potrebné vyriešiť.  

Registrácia na prevádzkovanie autoškoly môže byť vydaná len ak má žiadateľ platnú 

nájomnú zmluvu. Ak je však uzatvorená nájomná zmluva neplatná, je neplatná aj vydaná 

registrácia.  

V súvislosti s uvedeným FK odporúča, aby bola hlavným kontrolórom vykonaná kontrola: 

- uzatvorených nájomných zmlúv medzi ZŠ E. Lániho a Autoškolou Kahát, 

- v zmysle čoho sa nájomná zmluva uzatvorila, 

- preveriť tiež umiestnenie reklamy autoškoly na budove ZŠ E. Lániho.  

 

 

 

V Bytči dňa 14. 04. 2015 

Ing. Jarmila Kramarová 
    zapisovateľ komisie 
 


