
Zápis 

zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku a vnútornej 

správy, kultúry a športu konanej dňa 8. 12. 2022 o 15.00 hod.  

 

Prítomní členovia: Ľubomír Hrobárik, Ľuboslava Rybáriková, Mgr. Roman Raždík 

                   Ing. Jana Beňáková Tulisová, Mária Lee Fujdiaková,  

                   Martin Dudoň 

  

Neprítomní členovia: Mgr. Art. Jozef Úradník - ospravedlnený 

 

Zúčastnili sa: Mgr. Marta Mičietová 

 

                     

Program rokovania 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 31. 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 nariadenie 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. Návrh na zrušenie uznesení. 
 

14. Prideľovanie bytov. 
 

15. 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. 

Komisia berie na vedomie zmenu 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. 

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. 

Komisia berie na vedomie zmenu 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. 

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

Komisia berie na vedomie plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča 

k 30.09.2022. 

4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022 k 31. 12. 2022 – 
návrh. 

Komisia odporúča schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

8/2022 k 31. 12. 2022. 

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

Komisia odporúča schváliť programový rozpočet Mesta Bytča na rok 

2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025  v predloženom znení. 



 

 

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.  

Komisia 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 v navrhovanom znení. 

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. 

Komisia 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 v navrhovanom znení. 

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. 

 

Komisia 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 v navrhovanom znení. 

 

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. 

Komisia 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 v navrhovanom znení. 

 

10. Všeobecne záväzné nariadenie 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. 

Komisia odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie 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. 5/2022v 

navrhovanom znení. 

11. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2021/2022. 

Komisia 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. 

   Komisia odporúča schváliť nezvyšovanie nájomného o mieru inflácie   

   meranej   indexom spotrebiteľských cien v bytoch vo vlastníctve 

   Mesta Bytča. 

 

13. Návrh na zrušenie uznesení. 

   Komisia odporúča schváliť: 

 

1. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 142/2022 zo dňa 
22.09.2022  - pridelenie bytu ul. Čerešňová 1579 

 

v časti 1/ or. č. 7: 

   p. Anton Páleník – 1-izbový byt č. 10 

 

   v  časti 2/ or. č. 5: 

   p. Renáta štefanatná – 2-izbový byt č. 17 

 

   v čast 3/ or. č. 5: 

   Jozef Košút – 2-izbový byt č. 19 

 

   v časti 4/ or. č. 5: 

   Monika Buntová – 1-izbový byt č. 29 

 

   v časti 5/ or. č. 5 

   Ľuba Polepšeková – 1-izbový byt č. 40 



   František Šelmek – 1-izbový byt č. 43 

 

2. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 143/2022 zo dňa 22. 
9. 2022 – pridelenie bytu ul. Marhuľová č. 1952 

 

v časti 1/ or. č.7: 

Mária Kováčiková -  2-izbový byt č. 21 

  

v časti 3/ or. č. 3: 

Peter Vardzal – 2-izbový byt č. 17 

 

3. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č.107/2022 zo dňa 30. 
6. 2022 – pridelenie bytu ul. Marhuľová 1952 

 

v časti  2/ or. č. 3: 

Adriana Golbincová – 2-izbový byt č. 41 

 

14. Prideľovanie bytov. 

    

  I. Bytový dom pre dočasné ubytovanie Jesienka 

         

Opätovné pridelenie bytu 

Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu   

určitú 1 rok 

Dáša Alakšová 2- izbový byt č. 25 od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 

 

II. Nájomné byty Pšurnovice 303 

Opätovné pridelenie bytu 

 Komisia odporúča schváliť uzatvorenie  zmluvy o nájme bytu na dobu  
určitú 3 roky od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025: 

 

 Agnesa Kubicová a Jozef Kubica – 2-izbový byt č. 2  

 Mgr. Miriam Dzurcová – 1-izbový byt č. 4 

 Anton Barník – 1-izbový byt č. 5 

 

   

 

III. NÁJOMNÉ BYTY THURZOVÉ SADY 

 

1. Pridelenie bytov ulica Čerešňová č. 1579 

   Orientačné číslo 5: 



       Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu  
   určitú 3 roky od 30. 12. 2022 do 29. 12. 2025: 

 

  Michal Kovalčík -  2-izbový byt č. 17 

  Andrej Gajdoš – 2-izbový byt č. 19 

 

  Orientačné číslo: 1: 

 

  Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu   

  určitú 1 rok: 

 

  Vincent Chyla – 1-izbový byt č. 40 od 30. 12. 2022 do 29. 12. 2023 

 

  Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu 

  určitú 3 roky: 

  

  Simona Faitová – 1-izbový byt č. 43 od 30. 12. 2022 do 29. 12. 2025 

  

 

  Orientačné číslo 3: 

 

  Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu   

  určitú 3 roky 

 

  Barbora Galová – 1-izbový byt č. 29 od 30. 12. 2022 do 29. 12. 2025 

 

  Orientačné číslo 7: 

 

  Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu   

  určitú 3 roky od 30. 12. 2022 do 29. 12. 2025 

 

  Martin Gálik 1-izbový byt č.10   

 

  Pred uzatvorením zmluvy o nájme bytu sú uchádzači povinní uhradiť  

  finančnú  zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

   

 

 

2. Pridelenie bytov ulica Marhuľová č. 1952 

 

   

   Orientačné číslo 3 

   Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu 

   určitú 3 roky  od 30. 12. 2022 do 29. 12. 2025: 

 

   Anna Šamajová – 2-izbový byt č. 17 

   Monika Masaryková – 2 – izbový byt č. 41 

 

   Orientačné číslo 5 

   Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu 

   určitú 3 roky 30. 12. 2022 do 29. 12. 2025: 



 

   Dominika Várošová – 2-izbový byt č. 4 

   Orientačné číslo 7: 

   Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu 

   určitú 3 roky 30. 12. 2022 do 29. 12. 2025: 

 

   Miriam Majerčíková – 2-izbový byt č. 21  

    

   Pred uzatvorením zmluvy o nájme bytu sú uchádzači povinní uhradiť  

   finančnú  zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

15. Rôzne 

 

    Komisia sa uzniesla, že členovia komisie vykonajú kontrolu technického 

    stavu bytov  na Treskoňovej ulici č. 814/5. 

 

 

       

   Zapísala: Dagmar Papánková 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


