
Otázky od Žilinského Večerníka 
 
1. Bytča v rebríčku skončila na 99. miesto zo 100., pričom dosiahla rovnaký počet bodov ako 
mal posledný Vranov nad Topľou. V rebríčku si od roku 2010, kedy bol posledný výskum 
pohoršila o 63. miest. Ako hodnotíte výsledky tejto analýzy? 
2. Prečo podľa Vás nastal takýto výrazný pád?  
3. Najhorší výsledok = 0 %, ste dosiahli v oblastiach personálna politika a etika a konflikt 
záujmov. Najviac ste si pohoršili v oblastiach Verejné obstarávanie a zabezpečenie služieb a 
tiež v oblasti prístup k informáciám. Budete implementovať do praxe odporúčania, ktoré vám 
Transparency internatioval v týchto oblastiach dala? Ktoré a ako ste zaviedli, prípadne 
zavediete? 
 
ODPOVEDE  
1/ Spoločnosť Transparency International Slovensko zaslala dotazník , ktorý bol vyplnený v 
zmysle formulovaných otázok odbornými pracovníkmi MsÚ. Formulácia otázok neriešila 
dodržiavanie zákonných postupov pri výkone činnosti mesta, alebo obce, ale riešila činnosti 
nad rámec zákonných povinností. Mesto Bytča vykonáva zákonné kroky na naplnenie 
efektívnosti výkonu samosprávy. Otázky boli zatvorené, preto naše odpovede boli 
formulované ako áno - nie. Metodika vyhodnotenia, resp. prisudzovania bodového skóre je 
nám nejasná. Navyše sa domnievame, že dotazník z roku 2010 nebol identický, takže aj 
porovnanie s rokom 2012 je nepresné. 
2/ odpoveď 1/ Chceme podotknúť, že Transparency International Slovensko nám nedala 
žiadne odporúčanie. Vo všeobecnosti formulovala na svojich stránkach možné spôsoby 
realizácie výkonu samosprávy. 
3/ Výrazná nepresnosť, resp. neobjektívnosť. Ako príklad uvedieme, že Transparency 
International Slovensko, mesto Bytča vyhodnotí v oblasti prístupu k informáciám v roku 2012 
v inom prieskume, ako 13 najtransparentnejšie na Slovensku, z pohľadu prístupu k 
informáciám dostupných na webovom sídle, kde sú všetky relevantné informácie 
vyplývajúce zo zákonných noriem, prehľadné a pod. a v inom dotazníku mesto Bytča oboduje 
skóre 0 ? Nerozumieme.  
Vo všeobecnosti naše opatrenia smerujú a budú smerovať naďalej k dodržiavaniu všetkých 
právnych predpisov vzťahujúcich sa k výkone správy nášho mesta. 
Preto vyhodnotenie Transparency International Slovensko, kde sme skončili na 13. mieste je 
pre nás záväzné, nakoľko hodnotila, či zverejňujeme informácie v zmysle zákonov a právnych 
predpisov, nie nadštandardných požiadaviek. 
 

 

Otázky od Žilinského Večerníka 
1. Aké zmeny nastali vo výške miestnych daní a poplatkov na tento rok? 
2. Koľko mesta plánuje na daniach tento rok vybrať? 
3. Aký je rozpočet mesta Bytča na rok 2013? V akej výške? Je vyrovnaný? 
4. Ako sa zmenila jeho výška oproti rozpočtu na rok 2012? 
5. V akej výške plánujete príjem daní od štátu?  
6. V akej výške je dlh mesta Bytča k 31. 12. 2012? Aká je dlhová služba mesta? 
7. Plánujete si tento rok požičať? 
8. V akej výške je rezervný fond mesta Bytča? Ako sa jeho výška zmenila v roku 2012? Na čo 
ste ho prípadne použili? 
9. Koľko ste investovali do vianočnej výzdoby, vianočných kultúrnych akcií, vianočných 
trhov a silvestrovského ohňostroja? 
 



Odpovede: 
 
Otázka č. 1: 
Aké zmeny nastali vo výške miestnych daní a poplatkov na tento rok? 
1. K zmene VZN Mesta Bytča o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností 

na území Mesta Bytča došlo z dôvodu novely zákona č. 582/2004 Z. z.  o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá 
nadobudla účinnosť 01. 12. 2012. 

2. Sadzby dane z nehnuteľností v náväznosti na zmenu zákona:    
 
Rok 2012   rok 2013 

Orná pôda    0,41%    0,51% 
Rybníky s chovom rýb  1%    0,81% 
Ostatné plochy   0,19%    0,36% 
Rodinné domy – V. Bytča  0,11€/m2   0,15€/m2 
Rodinné domy – Mestské časti 0,08€/m2   0,15€/m2 

Stavby poľnohosp. prvovýroby 0,34€/m2   0,25€/m2 

Priemyselné stavby   1,28€/m2   1,35€/m2 

Ostatné stavby   1,18€/m2   1,30€/m2 

Byty – Veľká Bytča   0,11€/m2   0,15€/m2 

Byty – Mestské časti   0,08€/m2   0,15€/m2 

Nebytové priestory na podnikanie 0,61€/m2   2,17€/m2 

 
Sadzby poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Rok 2012   rok 2013 
Chata     7,50€    8,50€ 
Právo užívanie nehnuteľnosti  9,91€    10,73€ 
Občan s TP alebo PP   16,20€    17,00€ 
Občan s TP alebo PP – v lokalitách nedostupných mechanizmom v zimných mesiacoch 
     15,20€    16,00€ 
 
Otázka č. 2: 
Koľko  mesto plánuje na daniach tento rok vybrať? 
- Dane z majetku  (daň z nehnuteľností – z pozemkov, zo stavieb, z bytov) – r. 2013     
507 500,00 € 

                                                                                           Skutočnosť       - r. 2012    
461 412,54 € 

- Dane za tovary a služby  (daň za psa, nevýherné hracie prístroje, predajné  
  automaty, ubytovanie,  užívanie verejného priestranstva, za komunálne  
  odpady a drobné stavebné odpady)          - r. 2013    
309 080,00 € 

                                                                                           Skutočnosť       - r. 2012    
252 662,06 €       

 
Otázka č. 3: 
Aký je rozpočet mesta Bytča na rok 2013?  V akej výške?  Je vyrovnaný? 
Programový rozpočet  Mesta Bytča na rok 2013 je zostavený v zmysle § 10 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ako vyrovnaný. Rozpočet je zostavený je vo  výške  7 151 280,- €. 



 
Otázka č. 4.  
Ako sa zmenila  jeho výška  oproti rozpočtu na rok 2012? 
Rozpočet Mesta Bytča za rok 2012, po všetkých uskutočnených zmenách k 31. 12. 2012, je 
vo výške 8 358 200,- €. 
Schválený rozpočet Mesta Bytča na r. 2013 je o 1 206 920,- € nižší.  
 
Otázka č. 5 
V akej výške plánujete príjem daní od štátu? 
V rozpočte na rok 2013 Mesto Bytča plánuje „podiel na výnose dane z príjmu FO“ vo výške 
2 940 320,- €.  
Ministerstvo financií SR zverejnilo dňa 14. 12. 2012 na internetovej stránke  „Východiskové 
štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2013“. Pre Mesto Bytča bol 
zverejnený podiel na dani z príjmov FO vo výške 2 907 017,- €.  
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 
samospráve 
    

Rok Skutočnosť 
Plánovaný 
rozpočet 

Rozdiel 
(Skutočnosť-Plán) 

2009 3 742 090,11 3 637 548,00 104 542,11 

2010 3 282 408,79 3 270 216,00 12 192,79 

2011 2 918 153,79 2 942 162,00 -24 008,21 

2012 3 245 956,71 3 416 370,00 -170 413,29 
2013 

* 2 907 017,00 2 940 320,00 -33 303,00 

* zverejnený údaj na stránke MF SR dňa 14. 12. 2012 

 
Otázka č. 6: 
V akej výške je dlh Mesta Bytča k 31. 12. 2012? Aká je dlhová služba mesta? 
Mesto Bytča eviduje k 31.12.2012 zostatok úveru č. 02/153/05 (použitie prostriedkov úveru 
na financovanie Kultúrno-spoločenského centra v Bytči) vo výške  427 423,08 €. 
Amortizácia uvedeného úveru je 31. 08. 2019. 
Mesto Bytča eviduje k 31.12.2012 zostatok úveru č. 02/053/07 (použitie prostriedkov úveru 
na zakúpenie nehnuteľnosti) vo výške  9 957,98 €. Amortizácia uvedeného úveru je 20. 
06. 2013. 
 
Zostatok úverov k 31. 12. 2012 spolu:   437 381,06 €   
 
Otázka č. 7: 
Plánujete si tento rok požičať? 
V zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, o prijatí úveru alebo pôžičky 
rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 
 
Otázka č. 8 
V akej výške je RF mesta Bytča ? Ako sa jeho výška zmenila v roku 2012? Na čo ste ho 
prípadne použili? 
Zostatok RF z minulých rokov k 31. 12. 2011  781.259,08 € 



Prebytok hospodárenia za r. 2011 (k 30.04.2012)  408.348,34 €           
SPOLU               1.189.607,42 € 
 
Použitie RF v roku 2012: 
O použití prostriedkov rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo: 
Schválené použitie prostriedkov RF k 31.12.2012 SPOLU   
 738.590,- € 
- Investičné akcie mesta schválené MZ, dofinancovanie Jesienky (dom sociálnych  

služieb a denný stacionár); nadstavba ZŠ E. Lániho; rekonštrukcie materských škôl 
(sociálne zariadenia a umyvárky), oprava komunikácií a chodníkov...a iné 

Skutočné použitie prostriedkov RF k 31.12.2012  SPOLU                          
714.509,72 € 
Skutočný zostatok RF k 31.12.2012               
475.097,70 €           
    
Otázka č. 9 

Koľko ste investovali do vianočnej výzdoby, vianočných kultúrnych akcií, vianočných trhov 

a silvestrovského ohňostroja?    

- Vianočná výzdoba                                                            0,00 € 
- Vianočné kultúrne akcie                                                  0,00 € 
- Vianočné trhy                                                            3.500,00 € 
- Novoročný ohňostroj                                                2.500,00 €  

 
 


