
 

Zápis 

z finančnej komisie konanej dňa 08. decembra 2022 o 15:00 hodine  

 
Prítomní členovia: Ing. Peter Weber, Ing. Juraj Babušík, Ing. Gabriela Gašparíková, Damián   

                                 Gloser, Ing. Zuzana Hajdúchová, Ing. Jozef Šutara 

Neprítomní členovia: Ing. Angelika Letková 

 
Program zasadania finančnej komisie: 

1. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2022/Z k 22. 11. 2022 v zmysle § 21, 
ods.1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča - na vedomie. 

2. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2022/S k 01. 10. 2022 v zmysle 
ustanovení Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ a iných 
účelovo poskytnutých prostriedkov do rozpočtu mesta - na vedomie. 

3. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.09.2022 – na vedomie. 

4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022 k 15.12. 2022 – návrh. 

5. Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 – návrh. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ....../2022 zo 14. decembra 2022, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 8/2019 z 25. septembra 2019 v znení VZN č. 12/2020 zo dňa 14.decembra 
2020 a VZN č. 12/2021 zo 14.decembra 2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady – návrh.  

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č...../2022 zo dňa 14. decembra 2022, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2019 zo dňa 21.februára 2019, v 
znení VZN č.11/2019 zo dňa 12.decembra 2019, VZN č.4/2020 zo dňa 05.03.2020 a VZN 
č.10/2021 zo dňa 24.11.2021  o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za 
poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka, 
Treskoňova ul. č.813/4, Bytča – návrh. 

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022 
o určení výšky  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia na rok 2022 návrh. 

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022 
o určení výšky  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia na rok 2023- návrh. 

10. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Bytča č.   /2022  o určení výšky    príspevkov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 4/2019, VZN č. 15/2021, VZN č. 5/2022 - návrh. 

11. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2021/2022. 

12. Nezvyšovanie nájomného v bytoch vo vlastníctve Mesta Bytča o mieru inflácie meranej 
indexom spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu roku 

13. Rôzne 



 

 

 
R O K O V A N I E : 
 

1. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2022/Z k 22. 11. 2022 v zmysle 
§ 21, ods.1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča - na vedomie. 

      FK berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022/Z k 22.11.2022.   .  

2. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2022/S k 01. 10. 2022 v zmysle 
ustanovení Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ 
a iných účelovo poskytnutých prostriedkov do rozpočtu mesta - na vedomie. 

      FK berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022/S k 01.10.2022.   .  

3. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.09.2022 – na vedomie. 

FK berie na vedomie plnenie programového rozpočtu Mesta Bytče k 30.09.2022. 

4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022 k 15. 12. 2022 – návrh. 

FK odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022 k 15.12.2022 
v predloženom znení. 

5. Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 – návrh. 

FK odporúča schváliť Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 
a 2025 v predloženom znení. 

Zároveň FK odporúča prehodnotiť organizáciu novoročného ohňostroja. 

Za účelom zvýšenia obsadenosti nájomných bytov v lokalite Thurzove sady odporúča FK 
zintenzívniť propagáciu týchto bytov. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ....../2022 zo 14. decembra 2022, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 z 25. septembra 2019 v znení VZN č. 12/2020 zo dňa 
14.decembra 2020 a VZN č. 12/2021 zo 14.decembra 2021 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh.  

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ....../2022 zo 14. decembra 
2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 z 25. septembra 2019 v znení VZN č. 12/2020 zo 
dňa 14.decembra 2020 a VZN č. 12/2021 zo 14.decembra 2021 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č...../2022 zo dňa 14. decembra 2022, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2019 zo dňa 21.februára 
2019, v znení VZN č.11/2019 zo dňa 12.decembra 2019, VZN č.4/2020 zo dňa 05.03.2020 a 
VZN č.10/2021 zo dňa 24.11.2021  o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady 
za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka, 
Treskoňova ul. č.813/4, Bytča – návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č...../2022 zo dňa 14.  
decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2019 
zo dňa 21.februára 2019, v znení VZN č.11/2019 zo dňa 12.decembra 2019, VZN č.4/2020 zo 
dňa 05.03.2020 a VZN č.10/2021 zo dňa 24.11.2021  o poskytovaní sociálnych služieb a určení 
sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári 
Jesienka, Treskoňova ul. č.813/4, Bytča. 

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
2/2022 o určení výšky  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 



umeleckej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia na rok 
2022 návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2022, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 2/2022 o určení výšky  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia na rok 
2022. 

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
2/2022 o určení výšky  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia na rok 
2023- návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2022, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 2/2022 o určení výšky  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia na rok 
2023. 

10. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Bytča č.   /2022  o určení výšky    príspevkov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 4/2019, VZN č. 15/2021, VZN č. 5/2022 - návrh. 

FK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenia mesta Bytča č.   /2022  o určení výšky    
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019, VZN č. 15/2021, VZN č. 5/2022. 

11. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2021/2022. 

FK berie na vedomie Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2021/2022. 

12. Nezvyšovanie nájomného v bytoch vo vlastníctve Mesta Bytča o mieru inflácie meranej 
indexom spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu roku. 

FK odporúča schváliť Nezvyšovanie nájomného v bytoch vo vlastníctve Mesta Bytča o mieru 
inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu roku. 

 

13. Rôzne 

-------- 

 

 

V  Bytči dňa 09. 12. 2022 

 

 

Ing. Roman Takáč 

Zapisovateľ finančnej komisie  


