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Z á p i s 

zo zasadnutia Spoločnej komisie pri MZ a 

  komisie Správy majetku a podnikateľskej činnosti konanej 

dňa 08.12.2022  

 

 

Predmet rokovania: 

 

1. Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2023 s výhľadom na roky 

2024 a 2025 – návrh, MsÚ v Bytči a primátor mesta 

2. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 8/2022 ku 

31. 12. 2022 – návrh, Finančné odd. na MsÚ v Bytči a primátor 

mesta. 

3. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča ku 30.09.2022 (3. 

štvrťrok 2022) – na vedomie, Finančné odd. na MsÚ v Bytči 

a primátor mesta. 

4. 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, Finančné odd. na MsÚ 

v Bytči a primátor mesta. 

5. 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, 

Finančné odd. na MsÚ v Bytči a primátor mesta. 

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 dňa 14. decembra 2021 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh, Finančné odd. 

na MsÚ v Bytči a primátor mesta. 

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, primátor mesta a 

Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár Jesienka. 

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia pre rok 2022 – návrh, Organizačno správne odd. na MsÚ 

v Bytči. 

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 



2 
 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia pre rok 2023 – návrh, Organizačno správne odd. na MsÚ 

v Bytči. 

10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2022 o určení výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Bytča – návrh, Organizačno správne odd. na MsÚ 
v Bytči. 

11. Nezvyšovanie nájomného v bytoch vo vlastníctve Mesta Bytča 

o mieru inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien oproti 

predchádzajúcemu roku - Organizačno správne odd. na MsÚ v Bytči. 

12. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2021/2022 – Organizačno 

správne odd. na MsÚ v Bytči. 

13. Schvaľovanie dodatku č. 10 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 1. 

1. 2013 – Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o., E. Lániho 253/1, 

014 01 Bytča. 

 
14. Schvaľovanie prenájmu majetku mesta Bytča, nebytové priestory 

Športovej haly Bytča č. súp. 1977, osobitný zreteľ, po zverejnení 

zámeru – Mestský hádzanársky klub Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 

01 Bytča. 

 

15. Žiadosť o využívanie Športovej haly Bytča pre potreby futbalového 

klubu MFK Bytča – MFK Bytča v zastúpení Ing. Miroslav Minárčik, 

prezident klubu. 

 

16. Žiadosť o poskytnutie uvoľnených nebytových priestorov Športovej 

tribúny v Bytči do prenájmu MFK Bytča – Róbert Boženík, 

viceprezident MFK Bytča 

 

k bodu 1: 

 

a)   Predkladá 

 

Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2023 s výhľadom na roky 

2024 a 2025 – návrh, predkladá MsÚ v Bytči a primátor mesta. 

 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť Programový rozpočet Mesta 

Bytča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025, a to 

v navrhovanom znení, bez zásadných pripomienok. 
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k bodu 2: 

 

a)   Predkladá 

 

Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 8/2022 ku 

31. 12. 2022 – návrh, predkladá Finančné odd. na MsÚ v Bytči 

a primátor mesta. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

 Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť Zmenu rozpočtu Mesta Bytča 

č. 8/2022 k 31.12.2022, a to v navrhovanom znení, bez zásadných 

pripomienok. 

 

k bodu 3: 

 

a)   Predkladá 

 

Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča ku 30.09.2022 (3. 

štvrťrok 2022)- na vedomie, predkladá Finančné odd. na MsÚ 

v Bytči a primátor mesta. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

  

Komisia doporučuje MZ v Bytči zobrať na vedomie Plnenie 

programového rozpočtu Mesta Bytča ku 30.09.2022, a to 

v navrhovanom znení, bez zásadných pripomienok. 

 

 

k bodu 4: 

 

a)   Predkladá 

 

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 - na vedomie, predkladá Finančné odd. 

na MsÚ v Bytči a primátor mesta. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči zobrať 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 a to v navrhovanom znení, bez zásadných 

pripomienok. 
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k bodu 5: 

 

a)   Predkladá 

 

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 - na vedomie, 

predkladá Finančné odd. na MsÚ v Bytči a primátor mesta. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči zobrať 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  a to v navrhovanom znení, bez 

zásadných pripomienok. 

 

k bodu 6: 

 

a)   Predkladá 

 

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 dňa 14. decembra 2021 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh, predkladá 

Finančné odd. na MsÚ v Bytči a primátor mesta. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

  

 Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť VZN Mesta Bytča     

č....../2022 z 14. 12. 2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

8/2019 z 25.9.2019 v znení VZN č. 12/2020 zo dňa 14.12.2020 a VZN 

č. 12/2021 zo dňa 14.12.2021 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, v navrhovanom znení zo dňa 

14.12.2022, bez zásadných pripomienok. 

 

k bodu 7: 

 

a)   Predkladá 

 

 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 
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sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne 

služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka, 

Treskoňova ul. č.813/4, 014 01Bytča – návrh, predkladá primátor 

mesta a Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár Jesienka. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť VZN mesta Bytča     

č....../2022 zo dňa 14.12.2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

3/2019 zo dňa 21.02.2019, v znení VZN č. 11/2019 zo dňa 

12.12.2019, 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 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl 

a školských zariadení, v navrhovanom znení zo dňa 14.12.2022, 

bez zásadných pripomienok. 

 

 

k bodu 8: 

 

 

a) Predkladá 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č..... /2022 o určení 

výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia pre rok 2022 – návrh, predkladá Organizačno 

správne odd. na MsÚ v Bytči. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

  

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť VZN č..../2022 o určení 

výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia pre rok 2022, v navrhovanom znení zo dňa 

14.12.2022, bez zásadných pripomienok. 

 

k bodu 9: 

 

a) Predkladá 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia pre rok 2023 – návrh, predkladá Organizačno správne 

odd. na MsÚ v Bytči. 
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b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť VZN č. /2022 o určení 

výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia pre rok 2023, v navrhovanom znení zo dňa 

14.12.2022, bez zásadných pripomienok. 

 

k bodu 10: 

 

a) Predkladá 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.   /2022 o určení 

výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča – návrh,  predkladá 
Organizačno správne odd. na MsÚ v Bytči. 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť VZN č..../2022 o určení 

výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, v navrhovanom znení zo 

dňa 14.12.2022, bez zásadných pripomienok.  

 

k bodu 11: 

 

a) Predkladá 

 

Nezvyšovanie nájomného v bytoch vo vlastníctve Mesta Bytča 

o mieru inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien oproti 

predchádzajúcemu roku predkladá Organizačno správne odd. na MsÚ 

v Bytči. 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť nezvyšovanie nájomného 

o mieru inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien v bytoch 

vo vlastníctve mesta Bytča.  

 

 

k bodu 12: 

 

a) Predkladá 

 

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2021/2022 predkladá 

Organizačno správne odd. na MsÚ v Bytči. 
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b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči zobrať 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, a to v navrhovanom znení zo dňa 

14.12.2022, bez zásadných pripomienok. 

 

k bodu 13:  

 

a) Predkladá 

 

Schvaľovanie dodatku č. 10 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 1. 

1. 2013 predkladá Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o., E. Lániho 

253/1, 014 01 Bytča. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť uzatvorenie Dodatku č. 10 

k Nájomnej zmluve zo dňa 01.01.2013, uzatvorenej medzi 

prenajímateľom – Mesto Bytča, Námestie č. 1, 014 01  Bytča, IČO: 

00 321 192, a nájomcom – Lesné spoločenstvo Bytča,   s. r. o., 

E. Lániho 253/1, 014 01  Bytča, IČO: 46 877 738 a to 

v navrhovanom znení tohto Dodatku č. 10  zo dňa 14. 12. 2022. 

 

k bodu 14: 

 

a) Predkladá 

 

Schvaľovanie prenájmu majetku mesta Bytča, nebytové priestory 

Športovej haly Bytča č. súp. 1977, osobitný zreteľ, po zverejnení 

zámeru prekladá Mestský hádzanársky klub Bytča, Námestie SR č. 

1/1, 014 01 Bytča (uznesenie MZ v Bytči č. 124/2022 zo dňa 

22.09.2022, užívací čas haly od 15.00 hod. do 18.00 hod. počas 

pracovných dní, a v sobotu a nedeľu podľa vylosovania súťaží 

jednotlivých družstiev MHK Bytča). Počas mesiacov október – 

november 2022 sa zástupcovia MHK Bytča a MFK Bytča dohodli 

vzájomne na využívaní Športovej haly nasledovne:  

a) futbalisti v dňoch streda a piatok, od 15.00 do 18.00 hod. 

a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

b) hádzanarky v dňoch pondelok, utorok a štvrtok od 16.30 hod. 

do 19.30 hod. a v dňoch streda a piatok od 18.00 hod. do 19.30 

hod., počas víkendov podľa rozpisu súťažných stretnutí 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť nasledovné uznesenie: 

 

I. MZ v Bytči ruší uznesenie č. 124/2022 zo dňa 22.09.2022 
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II. MZ v Bytči schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta Bytča, nebytové 

priestory Športovej haly Bytča č. s. 1977 na ul. S. Sakalovej 

v Bytči (web stránka, úradná tabuľa mesta), formou prenájmu podľa 

§9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako 

prípadu prenájmu hodného osobitného zreteľa a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 

23.11.2016 v znení neskorších dodatkov a to nájomcovi - Mestský 

hádzanársky klub Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 

37 981 421, s nasledovnými podmienkami nájmu: 

a) výška nájmu – 25€/hod., 

b) nájomná zmluva na dobu neurčitú,  

c) účel nájmu – športové účely, tréningy a zápasy MHK Bytča, 

d) užívací čas v dňoch: 

- pondelok, utorok a štvrtok od 16.30 hod. do 19.30 hod.,    

- streda a piatok od 18.00 hod. do 19.30 hod., 

- počas víkendov podľa rozpisu súťažných stretnutí, 

- do nájomnej zmluvy zapracovať možnosť zmeny užívacieho času 

v prípade potreby prenajímateľa 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa je podpora mesta Bytča – MHK Bytča, v oblasti športovej 

prípravy a realizovania súťažných stretnutí tohto športového 

klubu mesta Bytča v novopostavenej Športovej hale, t.j. 

športového klubu dlhodobo a úspešné reprezentujúceho mesto Bytča 

v danom športe.  

 

k bodu 15: 

 

a) Predkladá 

 

Žiadosť o využívanie Športovej haly Bytča pre potreby futbalového 

klubu MFK Bytča predkladá MFK Bytča v zastúpení Ing. Miroslav 

Minárčik, prezident klubu (v mesiacoch január, február, marec, 

november a december 2023, v pondelok až piatok 2x v čase od 15.30 

do 18.30 hod., a v sobotu v čase od 8.00 hod. 12.00 hod. – spolu 

3 termíny počas týždňa). 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť nasledovné uznesenie: 

 

MZ v Bytči schvaľuje: 

 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta Bytča, nebytové 

priestory Športovej haly Bytča č. s. 1977 na ul. S. Sakalovej 
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v Bytči (web stránka, úradná tabuľa mesta), formou prenájmu podľa 

§9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako 

prípadu prenájmu hodného osobitného zreteľa a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 

23.11.2016 v znení neskorších dodatkov a to nájomcovi - Mestský 

futbalový klub Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 

42 212 944, s nasledovnými podmienkami nájmu: 

a) výška nájmu – 25€/hod., 

b) nájomná zmluva na dobu neurčitú,  

c) účel nájmu – športové účely, tréningy MFK Bytča, 

d) užívací čas haly v mesiacoch január, február, marec, november   

a december kalendárneho roka v dňoch: 

- streda a piatok od 15.00 hod. do 18.00 hod., 

- v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

- do nájomnej zmluvy zapracovať možnosť zmeny užívacieho času 

v prípade potreby prenajímateľa 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa je podpora mesta Bytča – MFK Bytča, v oblasti športovej 

prípravy tohto športového klubu mesta Bytča v novopostavenej 

Športovej hale, t.j. športového klubu dlhodobo a úspešné 

reprezentujúceho mesto Bytča v danom športe.  

 

k bodu 16: 

 

a) Predkladá 

 

Žiadosť o poskytnutie uvoľnených nebytových priestorov Športovej 

tribúny v Bytči do prenájmu MFK Bytča predkladá Róbert Boženík, 

viceprezident MFK Bytča (390 m2 nebytových priestorov na prízemí 

– bývalá reštaurácia Gól). 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť doplnenie žiadosti 

žiadateľa -  Mestský futbalový klub Bytča, Námestie SR č. 1/1, 

014 01 Bytča o vypracovaný projekt využívania požadovaných 

nebytových priestorov Športovej tribúny v Bytči (390 m2, bývalý 

nájomca – Občianske združenie Vzdelávanie) na športové účely 

uvádzané v žiadosti. Po doplnení žiadosti bude táto prerokovaná 

na nasledovnom zasadnutí MZ v Bytči.  
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 z 10 - ich strán a zápis vyhotovil dňa:  09.12.2022. 

      

 

 

 

 

          ---------------------------- 

   Ing. Anton Kotešovský    

                              zapisovateľ komisie 

 

 

 


