
Zápis 

zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 30. 11. 2016 o 16,30 hodine 

 

Prítomní členovia: Ing. Juraj Putirka, Július Kozák, Mária Pániková, Mgr. Ing. Igor Braniša 

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

 

Program zasadnutia finančnej komisie: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 13/2016 zo dňa 15. 12. 2016 

o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Bytča č. 12/2012 

zo dňa 14. 11. 2012 o ostatných miestnych daniach v znení VZN č. 16/2012 zo dňa 

13.12.2012 o ostatných miestnych daniach a VZN č. 5/2016 zo dňa 14. 09. 2016 

o ostatných miestnych daniach  – Návrh. 

2. Programový rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019 - Návrh. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 15/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl - Návrh. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 14/2016 zo dňa 15. 12. 2016 

o poskytovaní dotácií – Návrh. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 12/2016 o vymedzení zóny parkovania 

motorových vozidiel na Námestí Slovenskej republiky v Bytči na dočasné parkovanie 

– Návrh. 

6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2016 k 31. 12. 2016 – Návrh. 

7. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok vedených v účtovníctve Mesta Bytča – 

Návrh. 

8. Občianske združenie Na záchranu bytčianskej synagógy – žiadosť o stanovisko obce. 

 

 

 

R O K O V A N I E : 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 13/2016 zo dňa 15. 12. 2016 

o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Bytča č. 

12/2012 zo dňa 14. 11. 2012 o ostatných miestnych daniach v znení VZN č. 

16/2012 zo dňa 13.12.2012 o ostatných miestnych daniach a VZN č. 5/2016 zo dňa 

14. 09. 2016 o ostatných miestnych daniach  – Návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 13/2016 zo dňa 

15. 12. 2016 o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta 

Bytča č. 12/2012 zo dňa 14. 11. 2012 o ostatných miestnych daniach v znení VZN č. 



16/2012 zo dňa 13.12.2012 o ostatných miestnych daniach a VZN č. 5/2016 zo dňa 14. 

09. 2016 o ostatných miestnych daniach v predloženom znení. 

2. Programový rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019 – Návrh. 

FK v súvislosti s návrhom na schválenie predloženého rozpočtu na rok 2017 odporúča 

predložiť na rokovanie komisií v mesiaci február 2017: 

- podrobnú analýzu originálneho školstva s uvedením výdavkov na jednotlivé 

školské zariadenia, počty detí a počty zamestnancov s rozdelením na 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 

- podrobnú analýzu odpadového hospodárstva za 3 predchádzajúce roky, 

s uvedením predpokladaných výdavkov v prípade prevádzkovania „zberného 

dvora“, s informáciami o fungovaní vývozu odpadu v obciach Veľké Rovné, resp. 

Štiavnik. 

FK zároveň odporúča, v súvislosti s príjmovou časťou rozpočtu, venovať zvýšenú 

pozornosť kontrole daňových priznaní zdaňovania budov a stavieb slúžiacich na 

podnikateľskú činnosť. 

Pán poslanec M. Filek požiadal o opätovné riešenie revitalizácie verejnej zelene – 

Podprogram 8.3. Správa a údržba verejnej zelene – KV. V súvislosti s uvedeným 

žiada, pri prvej zmene rozpočtu v roku 2017, jeho doplnenie na uvedený účel. Výška 

finančných prostriedkov bude stanovená podľa skutočnej potreby v zmysle ukončenia 

prác na mapovom portáli – modul „Zeleň“.          

FK odporúča schváliť programový rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 

2019 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 15/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl – 

Návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 15/2016, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 

žiaka škôl v predloženom znení. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 14/2016 zo dňa 15. 12. 2016 

o poskytovaní dotácií, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Bytča č. 13/2013 zo 

dňa 12. 12. 2013 o poskytovaní dotácií  – Návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 14/2016 zo dňa 

15. 12. 2016 o poskytovaní dotácií s nasledovnými zmenami a doplnením: 

§ 5 Účel poskytovania dotácií 

- v ods. 3 písm. a) doplniť:  „...a energie“ 

- v ods. 3 písm. c) doplniť: „..., poistné a príspevok do poisťovní, ....“  



FK zároveň odporúča v § 4 ods. 2 a následne v § 8 ods. 1, ponechať výšku dotácie 

v kompetencii primátora mesta vo výške 170,- €. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 12/2016 o vymedzení zóny 

parkovania motorových vozidiel na Námestí Slovenskej republiky v Bytči na 

dočasné parkovanie – Návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 12/2016 

o vymedzení zóny parkovania motorových vozidiel na Námestí Slovenskej republiky 

v Bytči na dočasné parkovanie a s týmto súvisiaci Prevádzkový poriadok, 

s nasledovným doplnením: 

Čl. 5 Kontrolná činnosť bude znieť:  

1) Kontrolu plnenia ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva 

Mestská polícia Bytča. 

2) Porušenie ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa  postihujú ako 

priestupok podľa zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien 

a doplnkov a zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších zmien a 

doplnkov.  

3) Pri zistení priestupku v súvislosti s porušením ustanovení  tohto VZN a s ním 

súvisiaceho Prevádzkového poriadku, môže byť vozidlo zaistené technickým 

prostriedkom na zabránenie odjazdu motorového vozidla (autopapuča).    

FK zároveň odporúča preveriť súlad pracovného času zamestnancov mestskej polície 

s predloženým návrhom VZN a s ním súvisiacim Prevádzkovým poriadkom. 

6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2016 k 31. 12. 2016 – Návrh. 

FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2016 k 31. 12. 

2016 s nasledovnými zmenami: 

Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov: 

Tribúna Mesta Bytča – trafostanica – havarijná oprava      -8.240,- € 

FK v súvislosti s uvedeným odporúča rokovať so SSE - Distribúcia, a. s. o prevzatí  

trafostanice DTS Bytča TS 463 do svojho majetku. FK zároveň odporúča, do 

vyriešenia vzniknutej situácie, neschvaľovať pre SSE – D, a. s. zriadenie vecných 

bremien.  

Podprogram 11.2. Základné školy: 

ZŠ E. Lániho – rekonštrukcia plota                 -3.830,- € 

Fk neodporúča schváliť zvýšenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu oplotenia 

ZŠ E. Lániho z dôvodu, že uvedené práce naviac neboli vopred dohodnuté. 

 

 



7. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok vedených v účtovníctve Mesta Bytča 

– Návrh 

FK odporúča schváliť návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej 

v účtovnej evidencii Mesta Bytča voči neb. Františkovi Rešovi nar. 24. 12. 1946, za 

nezaplatené nájomné a služby spojené s užívaním bytu v Sociálnych bytoch, vo výške 

278,41 €.   

FK zároveň odporúča schváliť návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky 

vedenej v účtovnej evidencii Mesta Bytča voči neb. Márii Tvrdej nar. 06. 11. 1950, za 

nezaplatené nájomné a služby spojené s užívaním bytu v Bytovom dome pre dočasné 

ubytovanie Jesienka, vo výške 1.291,24 €.  

FK uvedené odporúča schváliť vzhľadom na relevantné dôvody v predložených 

návrhoch (uznesenia Okresného súdu Žilina na zastavenie dedičských konaní pre 

nemajetnosť,...). 

8. Občianske združenie Na záchranu bytčianskej synagógy – žiadosť o stanovisko 

obce. 

FK odporúča vydať Občianskemu združeniu Na záchranu bytčianskej synagógy 

stanovisko pre Ministerstvo kultúry SR, k žiadosti o dotáciu z Dotačného systému 

Ministerstva kultúry SR na rok 2017 o neposkytnutí finančného príspevku na obnovu 

alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky. FK odporúča doplniť dôvod neposkytnutia 

finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Bytča na rokovaní MR a MZ.  

 

 

V Bytči dňa 30. 11. 2016 

Ing. Jarmila Kramarová 
zapisovateľka finančnej komisie 

 

 

 

 


