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Z á p i s 

zo zasadnutia Spoločnej komisie pri MZ a 

  komisie Správy majetku a podnikateľskej činnosti konanej 

dňa 08.12.2021  

 

 

Predmet rokovania: 

 

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča ku 30.09.2021 – na 
vedomie. 

 

2. Zmena rozpočtu mesta Bytča 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. Schvaľovanie dodatku č. 8 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 
1. 1. 2013 – Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o., E. Lániho 

253/1, 014 01 Bytča. 

9. Športová hala Bytča, zmena termínu ukončenia prác, uzatvorenie 
Dodatku č. 1 k Zmluve o Dielo zo dňa 21.07.2020.   
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k bodu 1: 

 

a)   Predkladá 

 

Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča ku 30.09.2021 

predkladá Mestský úrad v Bytči a primátor mesta Bytča. 

 

 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči zobrať na vedomie Plnenie 

programového rozpočtu Mesta Bytča ku 30.09.2021, a to 

v navrhovanom znení, bez zásadných pripomienok. 

 

 

k bodu 2: 

 

a)   Predkladá 

 

Zmenu rozpočtu mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

10/2021 ku 31. 12. 2021 predkladá Mestský úrad v Bytči 

a primátor mesta Bytča. 

 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

 Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť Zmenu rozpočtu Mesta 

Bytča č. 10/2021 k 31.12.2021, a to v navrhovanom znení, 

bez zásadných pripomienok. 

 

 

k bodu 3: 

 

a)   Predkladá 

 

Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2022 s výhľadom na 

roky 2023 a 2024 predkladá Mestský úrad v Bytči a primátor 

mesta Bytča. 

 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

  

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť Programový rozpočet 

Mesta Bytča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024, 

a to v navrhovanom znení, bez zásadných pripomienok. 
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k bodu 4: 

 

a)   Predkladá 

 

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 predkladá Mestský úrad 

v Bytči a primátor mesta Bytča. 

 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť VZN mesta Bytča     

č....../2020 z 14. 12. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

8/2019 z 25.9.2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, v navrhovanom znení zo dňa 

14.12.2021, bez zásadných pripomienok. 

 

k bodu 5: 

 

a)   Predkladá 

 

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 predkladá Mestský úrad v Bytči a primátor mesta 

Bytča. 

 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť VZN mesta Bytča     

č....../2020, 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 zo dňa 

14.12.2021, bez zásadných pripomienok. 

 

k bodu 6: 

 

a)   Predkladá 

 

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, predkladá Mestský úrad v Bytči a primátor 

mesta Bytča. 
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b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

  

 Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť VZN 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 zo dňa 

14.12.2021, bez zásadných pripomienok. 

 

 

k bodu 7: 

 

a)   Predkladá 

 

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, predkladá Mestský úrad 

v Bytči a primátor mesta Bytča. 

 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť VZN mesta Bytča     

č....../2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských 

zariadení, v navrhovanom znení zo dňa 14.12.2021, bez 

zásadných pripomienok. 

 

 

k bodu 8: 

 

 

a) Predkladá 

 

Schvaľovanie dodatku č. 8 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. 8 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. 
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r. o., E. Lániho 253/1, 014 01  Bytča, IČO: 46 877 738 a to 

v navrhovanom znení tohto Dodatku č. 8  zo dňa 14. 12. 2021. 

 

k bodu 9: 

 

a) Predkladá 

 

Športová hala Bytča, zmena termínu ukončenia prác, 

uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o Dielo zo dňa 21.07.2020, 

predkladá Mestský úrad Bytča, Odd. správy majetku a RR a 

HUPRO SYSTEMS SE, Štrková 971/10E, 010 01 Žilina.  

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť uzatvorenie Dodatku 

č.1 k ZoD zo dňa 21.07.2020 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 

31.03.2022. 

 

 

 

Zápis komisie Správy majetku a podnikateľskej činnosti pozostáva 

 z 5 - tich strán a zápis vyhotovil dňa:  09.12.2021. 

      

 

 

 

 

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

   Ing. Anton Kotešovský    

                              zapisovateľ komisie 

 

 

 


