
Z Á Z N A M   č. 3/2022 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 15.6.2022 

 
Prítomní na zasadnutí: PhDr. Martin Gácik, Jozef Frolo, Ing. Jozef Kolkus, Bc. Július Kozák. 
Neprítomní: Ing. Juraj Babušík, Ing. Ján Melocík (ospravedlnení). 
 
 
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnil:  
Ing. Dušan Beníček – zapisovateľ. 
Mgr. Marta Mičietová – prednosta úradu 
 
Miesto a čas konania: – Zasadačka odd. výstavby a ŽP Mestského úradu v Bytči. (prízemie 
budovy) 15,00 hod.  
 
Komisia bola schopná uznášania, pretože na jej zasadnutí boli prítomní 4 členovia/ov  
z celkového počtu 6 osôb.  
 
Na zasadnutí spoločnej komisie, ktoré jej predseda PhDr. Martin Gácik – poslanec MZ, boli 
prerokované nasledovné záležitosti: 
 

1. Žiadosť fy MIPE Invest, P. O. Hviezdoslava 500, Varín, o navýšenie ceny diela stavby: 
„Rozšírenie kapacity školskej jedálne ZŠ E. Lániho Bytča“ – primátor mesta a Mestský 
úrad Bytča (Odd. SM a RR). 
 
Po oboznámení sa s predmetom žiadosti, komisia odporúča nevyhovieť žiadosti fy MIPE 
Invest, s. r. o. Varín o navýšenie ceny diela stavby: „Rozšírenie kapacity školskej jedálne 
ZŠ E. Lániho – Bytča“. 
  

2. Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča, zo dňa 
23.11.2016 - Športová hala Bytča  –  (Odd. SM a RR.) 
 
Komisia vzala materiál na vedomie a odporúča predmetný materiál schváliť. 

 
3. Ponuka na realizáciu prekrytia jestvujúceho hokejbalového ihriska v areáli 

futbalového ihriska v Bytči. 
 

Komisia vzala materiál na vedomie. 
 

4. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2022 – na vedomie. 
 
Komisia vzala materiál na vedomie bez pripomienok. 

 
5. Určenie výšky nájomného bytov v lokalite „Thurzové sady II.“ návrh – odd. finančné. 

 
Komisia po oboznámení sa s materiálom odporúča výšku nájomného pre uvedené 
bytové domy schváliť. 

 



6. Žiadosť DHZ Bytča o poskytnutie finančných prostriedkov na vybudovanie hasičskej 
dráhy – (Odd. finančné.) 
 
Komisia odporúča poskytnúť finančné prostriedky, za podmienky ich vyčlenenia 
v rozpočte mesta. 

 
7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2022 ku dňu 30.6.2022 – návrh, - (Odd. 

finančné.) 
 
Komisia po oboznámení sa s materiálom a účelom niektorých podstatných zmien, 
odporúča predmetnú zmenu rozpočtu schváliť. 
 

8. Určenie počtu poslancov, volebných obvodov, počtu poslancov v jednotlivých 
volebných obvodoch a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na volebné obdobie 
2022 – 2026. 
 
Komisia nemá k materiálu námietky a odporúča ho schváliť. 
 

9. Žiadosť Futbalového klubu Hliník nad Váhom o navýšenie finančných prostriedkov. 
 
Komisia po oboznámení sa s predmetom žiadosti odporúča schváliť požadovanú výšku 
finančných prostriedkov, na uvedený zámer s podmienkou, že výška finančných 
prostriedkov bude vyčlenená aj v rozpočte mesta. 
 

10. Žiadosť zariadenia pre seniorov Jesienka o poskytnutie finančných prostriedkov na 
zhotovenie bezbariérovej schodiskovej plošiny. 

 
Komisia odporúča poskytnúť finančné prostriedky, za podmienky ich vyčlenenia 
v rozpočte mesta. 

 
Rôzne:  
 
PhDr. Martin Gácik, ako predseda komisie, informoval jej členov o skutočnosti, že mesto 
opätovne získalo sochu M. R. Štefánika. Zámerom galerijnej a muzeálnej spoločnosti Bytča,je, 
aby bola socha  umiestnená na pôvodnom mieste,  v parku na Ul. M. R. Štefánika, pri ZŠ na Ul. 
E. Lániho v Bytči. 
Navrhol orgánom mesta, vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu, na jej základnú 
povrchovú úpravu – opieskovaním, a to vo výške 360 € vrátane DPH. (suma vychádza z ponuky 
špecializovanej organizácie). 
Po tejto základnej úprave, sa zistí jej ďalší technický stav, a prípadné ďalšie poškodenia, bude 
potrebné tiež sanovať. Rozsah poškodenia a následných prác však teraz nie je možné určiť.  
 
Komisia sa s návrhom stotožnila a odporúča vyčleniť požadovanú výšku finančných 
prostriedkov na povrchovú úpravu sochy M. R. Štefánika vo výške min. 360 € v rozpočte mesta. 
 
 
V Bytči, 15.6.2022 
Vyhotovil: Ing. D. Beníček 


