
Zápis 

zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku a vnútornej 

správy, kultúry a športu konanej dňa 8. 12. 2021 o 15.00 hod.  

 

Prítomní členovia:  Ľubomír Hrobárik, Ľuboslava Rybáriková, Martin Dudoň,  

                    Roman Raždík, Helena Králiková, Peter Svetloššák,  

                    Mária Lee Fujdiaková 

                     

 

Program zasadnutia komisie: 

 

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča ku 30.09.2021 – na 

vedomie. 

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2021 ku 31. 12. 2021 – 
návrh. 

3. Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2022 s výhľadom na roky 
2023 a 2024 – návrh 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ....../2021 zo 14. 
decembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 z 25. 

septembra 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady – návrh.  

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2021, ktorým sa mení  
a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021 - návrh. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2021, ktorým sa mení  
a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022 - návrh. 

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2021 o určení výšky 
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 – 

návrh 

8. Rôzne 

 

R o k o v a n i e : 

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 9. 2021. 

       Komisia berie na vedomie plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča 
   k 30. 9. 2021.  

 

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2021 ku 31. 12. 2021 – 
návrh. 

 

Komisia  odporúča schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

10/2021 k 31. 12. 2021 v navrhovanom znení. 

 

3. Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2022 s výhľadom na roky 
2023 a 2024 – návrh 

 

Komisia odporúča schváliť programový rozpočet Mesta Bytča na rok 

2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 s nasledovnými zmenami: 

 

Podprogram 12.1 – dotácie na šport: 

 

MFK Bytča                     - 3 000,- € 



FO Hliník n/Váhom              + 1 500,-€ 

TJ Pšurnovice                  +   800,- € 

TJ Tatran Hrabové              +   700,- € 

 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ....../2021 zo 14. 
decembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 z 25. 

septembra 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady – návrh.  

 

Komisia odporúča schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Bytča č. ....../2021 zo 14. decembra 2021, ktorým sa mení a 

dopĺňa VZN č. 8/2019 z 25. septembra 2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v navrhovanom znení. 

 

 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2021, ktorým sa mení  
a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021 - návrh. 

 

Komisia odporúča schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Bytča č. /2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o 

určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských 

zariadení na rok 2021 v navrhovanom znení. 

 

 

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. /2021, ktorým sa mení  
a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022 – návrh. 

 

Komisia odporúča schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Bytča č. /2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o 

určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských 

zariadení na rok 2022 v navrhovanom znení. 

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. /2021 o určení výšky 
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 – 

návrh 

 

Komisia odporúča schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Bytča č. /2021 o určení výšky príspevkov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019  v navrhovanom znení. 

 

8. Rôzne 
  

8.1.Športová hala Bytča, zmena termínu ukončenia prác, uzatvorenie 

Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21. 7. 2020. 

 

    Komisia odporúča schváliť dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo 

dňa 21. 7. 2020 medzi objednávateľom – Mesto Bytča, Námestie 

SR č. 1, 014 01 Bytča, IČO: 00 321 192 a zhotoviteľom diela 

Športovej haly Bytča – HUPRO SYSTEMS SE, Štrková 971/10E, 010 

01 Žilina, IČO: 51 206 161 a to s predmetom zmeny termínu 

dokončenia a odovzdania diela: do 31. 3. 2022  



8.2. Bytový dom pre dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4 

     Daša Alakšová s dcérou – 2 – izbový byt č. 25, nájom končí  

     31. 12. 2021. 

 

Znovu pridelenie bytu p. Daši Alakšovej bolo prerokované  na 

zasadnutí komisie dňa 8. 11. 2021, pričom komisia odporučila 

schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú 1 rok od 1. 

1. 2022 do 31. 12. 2022. Omylom zapisovateľky pridelenie  bytu p. 

Daši Alakšovej nebolo zaznamenané v zápise z rokovania komisie 

a teda sa nedostalo ani do materiálov na rokovanie mestského 

zastupiteľstva. 

 

Komisia odporúča schváliť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

dobu určitú od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 

 

 

 

 

Zapísala:     Dagmar Papánková  

              zapisovateľ komisie 

 

 

 

    

    

       

  

 

 


