
Z Á Z N A M   č. 4/2022 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 

pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 5.9.2022 
 
Prítomní na zasadnutí: M. Gácik, M. Frolo, J. Melocík, J. Kolkus 
Neprítomní: J. Babušík, J, Kozák 
 
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. Dodatok č. 4, k Zmluve č. 2280/2015 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych 
odpadov. Informácia o navýšení cien služieb o medziročnú mieru inflácie, z dôvodu 
rastu pohonných hmôt, energií a dopravných služieb, v súlade so znením platnej zmluvy 
z roku 2015. 
Komisia po oboznámení sa s predmetom žiadosti, a jej náležitosťami, odporúča 
potupovať podľa ustanovení pôvodnej zmluvy a predmetný Dodatok, č. 4 podpísať. 

 
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.      /2022 zo dňa 22.9.2022 o záväznej 

časti zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu Sídelného útvaru Bytča - návrh. 
 
Komisia odporúča schváliť materiál a prijať návrh uznesenia, tak ako je uvedené 
v dôvodovej správe predloženej k materiálu. 

                                                                         
3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022/Z ku dňu 2.8.2022 v zmysle § 21 

ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – na vedomie. 
 

Komisia vzala predložený materiál na vedomie. 
 

4. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2022 – na vedomie. 

Komisia vzala predložený materiál na vedomie. 
 

5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022 k 30. 09. 2022 – návrh. 

Po oboznámení sa z jednotlivými položkami rozpočtového opatrenia komisia 
odporúča materiál prijať. 
 

6. Žiadosť fy JÁGRIK Metal, s. r. o. v zastúpení advokátskou kanceláriou LEGALIZZ, s. r. o. 
Farská 1156/53, 018 61 Beluša, vo veci prezentácie investičného zámeru 
„Vybudovanie novej prevádzky zberného dvora určeného na recykláciu odpadov“ - 
informácia. 



 
Komisia bola oboznámená s investičným zámerom fy JÁGRIK Metal, na vybudovanie 
novej prevádzky zberného dvora určeného na recykláciu odpadov, na pozemkoch  par. 
č. KNC 981/34, alebo KNC 982/13 v k. ú. Veľká Bytča. 
Vzhľadom na skutočnosť že mestský úrad, na základe príslušných uznesení MZ,  
zabezpečuje, vypracovanie projektovej dokumentácie, na výstavbu zariadenia na 
nakladanie s odpadmi – zberný dvor,(vystavená objednávka), a to, na tých istých 
pozemkoch,  a v tej istej lokalite, komisia neodporúča vstupovať do ďalšieho rokovania 
so žiadateľom a zabezpečiť vybudovanie zberného dvora mestom Bytča. 

 
7. Žiadosť Mestského hádzanárskeho klubu Bytča v zastúpení Petrom Valientom, 

prezidentom klubu o prenájom nebytových priestorov v mestskej športovej hale na 
Ul. S. Sakalovej v Bytči. 

 
Predmetnú žiadosť rieši dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladanie 
s majetkom mesta Bytča – v časti „Správa Športovej haly Bytča“, kde už nie sú 
stanovené užívacie časy pre konkrétne subjekty. 
Komisia odporúča prijať návrh uznesenia, tak ako je uvedené  v dôvodovej správe 
v bode 8 tejto zápisnice. 

 
8. Návrh zmeny Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča, dodatok č. 2 

– Odd. správy majetku a RR na Mestskom úrade v Bytči. 

Komisia odporúča prijať návrh uznesenia, tak ako je uvedené  v dôvodovej správe. 
 

9. Rekonštrukcia stĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého, na vedomie – PhDr. Martin Gácik, 
poslanec MZ v Bytči - informácia. 

Členovia komisie vzali predložený materiál na vedomie, s tým, že odporúčajú pokračovať 
v tomto zámere, za predpokladu, že sa v budúcnosti nájdu finančné prostriedky na 
uvedený zámer. 

10. Pamätník M. R. Štefánika v Bytči, žiadosť o finančné prostriedky - PhDr. Martin Gácik, 
poslanec MZ v Bytči. 

Komisia sa oboznámila s predmetom žiadosti a jej podkladmi a odporúča zámer schváliť 
v prípade, ak bude projekt finančne krytý v rozpočte mesta. 

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. .../2022 zo dňa 22. septembra 2022, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2021 z 11. 
februára 2021 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta 
Bytča – návrh. 

 
Komisia odporúča materiál prijať tak, ako bol predložený. 

 
12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ... /2022 zo dňa 22. septembra 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 – návrh. 

 
Komisia odporúča materiál prijať tak, ako bol predložený. 

 



13. Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Žilina na 
funkčné obdobie rokov 2022-2026. 

 
Komisia odporúča materiál prijať tak, ako bol predložený. 

 
14. Vyjadrenie predsedu Okresného súdu ku kandidátovi na prísediaceho. 

 
Komisia vzala v nadväznosti na predchádzajúci bod materiál na vedomie. 

 
15. Žiadosť MHK Bytča o dotáciu. 

 
Komisia po oboznámení sa s predloženým materiálom, odporúča žiadosť schváliť, 
v takom prípade, ak  uvedené požiadavky budú kryté v rozpočte mesta, resp. budú na 
ne vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu mesta. 

 
16. Žiadosť TJ Tatran Hrabové o dotáciu. 

Komisia po oboznámení sa s predloženým materiálom, odporúča žiadosť schváliť, 
v takom prípade, ak  uvedené požiadavky budú kryté v rozpočte mesta, resp. budú na 
ne vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu mesta. 

 
17. Žiadosť MFK Bytča o dotáciu. 

Komisia po oboznámení sa s predloženým materiálom, odporúča žiadosť schváliť, 
v takom prípade, ak  uvedené požiadavky budú kryté v rozpočte mesta, resp. budú na 
ne vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu mesta. 

 
18. Žiadosť DHZ Pšurnovice o zakúpenie požiarnej striekačky. 

Komisia po oboznámení sa s predloženým materiálom, odporúča žiadosť schváliť, 
v takom prípade, ak  uvedené požiadavky budú kryté v rozpočte mesta, resp. budú na 
ne vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu mesta. 

 
     
Ostatné: 
 

1. Členovia komisie boli informovaní o skutočnosti, že v rámci projektu, „Chodník Malá 
Bytča“, prebieha vyjadrovanie sa dotknutých orgánov štátnej správy a odborných 
organizácií, k projektovej dokumentácií, za účelom vydanie územného rozhodnutia, 
resp. stavebného povolenia. 

 
2. V rámci stavby „Chodník Thurzové sady“, prebieha v súčasnosti majetko právne 

vyrovnanie pozemkov vo vlastníctve slovenského pozemkového fondu. 
 
 
 
 
V Bytči, 5.9.2022 
Vyhotovil: Ing. D. Beníček 


