
Z Á Z N A M   č. 1/2023 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 

pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči v rámci zasadnutia spoločnej komisie, zo dňa 8.02.2023. 
 
Prítomní na zasadnutí: M. Gácik, L. Greguš, M. Gajdošík, M. Sedliak, R. Červenec,  H. Králiková 
Neprítomní: J. Babušík (PN) 
 
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnil:  
Mgr. Marta Mičietová – prednosta úradu 
Ing. Dušan Beníček – zapisovateľ. 
 
Miesto a čas konania: Zasadačka odd. výstavby a ŽP Mestského úradu v Bytči. (prízemie 
budovy) od 15,00 hod.  
 
Komisia bola schopná uznášania, pretože na jej zasadnutí boli prítomní 6-ti    členovia/ov  
z celkového počtu  7 osôb.  
Na zasadnutí spoločnej komisie, ktoré viedol zástupca jej predseda Martin Gacík, boli 
prerokúvané nasledovné záležitosti: 
 
1. Iniciatívny poslanecký návrh na zriadenie „Komisie odpadového hospodárstva“ - 

poslanecký návrh Branislava Šušolíka. 
 
Komisia po  oboznámení sa  s predmetom návrhu a diskusii,  vyjadrila názor, že v návrhu 
absentuje, konkrétna náplň a agenda, ktorej by sa novozriadená komisia venovala. Bol 
vyjadrený názor, že bežné záležitosti a riešenie problematiky odpadového hospodárstva, 
zabezpečuje oddelenie VaŽP a referát odpadového hospodárstva v súlade s príslušnou 
legislatívou na úseku odpadového hospodárstva. Taktiež sa operatívne  riešia prípadné 
vzniknuté problémy.  
Komisia VaŽP tiež spolupracuje s oddelením VaŽP, pri zabezpečovaní rozvoja a zlepšovania 
systému nakladania s odpadom a zlepšovania celkového prostredia pri odovzdávaní 
odpadu v meste. Taktiež podporuje poskytovanie finančných prostriedkov  z rozpočtu  
mesta, na nové projekty predkladané oddelením VaŽP. 
V prípade možnosti získavania informácií o nových technológiách, projektoch, smerujúcich 
k zlepšeniu systému odpadového hospodárstva, kde bude potrebná účasť odborníkov, 
alebo špecialistov z iných odvetví súvisiacich  s odpadovým hospodárstvom, napr. doprava, 
elektronizácia, evidencia a pod., je možné  týchto prizvať na zasadnutie komisie výstavby 
a ŽP. 
Komisia preto návrh na vytvorenie novej stálej komisie pre odpady v tomto štádiu 
nepodporuje a neodporúča jej zriadenie. 

 

2. Iniciatívny poslanecký návrh na zriadenie „Komisie dopravy a správy miestnych 
komunikácií“ - poslanecký návrh Branislava Šušolíka. 
 
Komisia po  oboznámení sa  s predmetom návrhu a diskusii,  vyjadrila názor, že v návrhu 
absentuje, konkrétna náplň a agenda, ktorej by sa novozriadená komisia venovala. Otázky 
dopravy a jej organizácie v meste sú taktiež riešené platnou legislatívou na úseku dopravy, 
kde každý návrh na zmenu, úpravu, alebo iný návrh na zásah do jestvujúceho systému, 



alebo dopravného značenia, je potrebné riešiť s príslušným dopravným inšpektorátom, 
odborne spôsobilým projektantom a hlavne, vlastníkom a správcom príslušnej 
komunikácie. Tieto záležitosti zabezpečuje referát dopravy oddelenia výstavby a ŽP. Tým 
však nie je vylúčené zriadenie komisie a prizvanie odborníkov v prípade konkrétneho 
projektu, resp. vzniknutého problému, ktorý by si vyžadoval stretnutie viacerých 
dotknutých strán a odborníkov, projektontov, na úseku dopravy. 
Komisia preto návrh na vytvorenie novej stálej komisie pre odpady v tomto štádiu 
nepodporuje a neodporúča jej zriadenie. 

 
3. Poslanecká žiadosť o riešenie bodov súvisiacich s dopravou v mestskej časti Malá Bytča 

a návrh na riešenie dopravnej situácie v mestskej časti - poslanecký návrh Damiána 
Glosera.  
 
Po oboznámení sa s predmetom poslaneckej žiadosti, na komplexné riešenie dopravnej 
situácie v  m. č. Malá Bytča a výstavbu komunikácie pre chodcov - chodníka pre chodcov 
v uvedenom rozsahu,  navrhla komisia riešiť záležitosť až po záverečnom účte mesta, a po 
prípadnom vyčlenení finančných prostriedkov na tento zámer.  
Komisia vyjadrila zároveň názor, že nakoľko v súčasnosti, na základe vypracovanej 
projektovej dokumentácie sa zabezpečuje, príprava príslušných podkladov a povolení na 
realizáciu stavby: „Chodník pre peších v m. č. Malá Bytča“, navrhla zamerať sa na podporu 
a získanie finančných prostriedkov na realizáciu tejto časti.  
V časti žiadosti o zabezpečenie vodorovného dopravného značenia a zvislého dopravného 
značenia v mestskej časti, komisia odporúča počkať na výsledok záverečného účtu a celú 
záležitosť po pridelení finančných prostriedkov riešiť v spolupráci s referátom dopravy odd. 
VaŽP. 

 
4. Poslanecká žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov, pre akcie v mestskej časti 

Hrabové, na - opravu miestnych komunikácií, rekonštrukciu schodov na miestnom 
cintoríne, opravu detského ihriska a rekonštrukciu kultúrneho domu - poslanecký návrh 
Mariána Sedliaka. 

 
Komisia po oboznámení sa s obsahom a rozsahom poslaneckej žiadosti, odporúča najprv 
zistiť finančnú náročnosť jednotlivých opráv, naceniť jednotlivé časti, a po výsledku 
záverečného účtu mesta, požiadať o pridelenie finančných prostriedkov na tieto práce, 
prípadne posúdiť možnosť, či by bolo možné časť prác realizovať cez Technické služby 
mesta Bytča. 

 
5. Iniciatívny poslanecký návrh poslankyne MZ Mgr. Martiny Mackovej vo veci rekonštrukcie 

detského ihriska lokalita „Na Skotni“, m. č. Hliník nad Váhom a označenie vodorovného 
dopravného značenia prechodov pre chodcov v m. č. Hliník nad Váhom na ceste II/507. 

 
Komisia po oboznámení sa s predmetom návrhu, vo veci rekonštrukcie detského ihriska, 
odporúča vyčísliť náklady na takú rekonštrukciu a po výsledku záverečného účtu mesta 
požiadať o pridelenie predpokladanej sumy na túto akciu. Taktiež v prípade pridelenia 
finančných prostriedkov vo veci návrhu dopravného značenie v mestskej časti na št. ceste 
II/507, referát dopravy odd. VaŽP zabezpečí v spolupráci s vlastníkom a správcom št. cesty 
a príslušným dopravným inšpektorátom vypracovanie dokumentácie na realizáciu 



takéhoto značenia. 
 
6. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 3/2022/Z k 31. 12. 2022 v zmysle 

§ 21, ods.1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča - na vedomie. 
 
Komisia po oboznámení sa s materiálom vzala tento na vedomie. 

 
7. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2022/S k 31. 12. 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. 
 
Komisia po oboznámení sa s materiálom vzala tento na vedomie. 

 
8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2023 k 28. 02. 2023 - návrh. 
 

Komisia po oboznámení sa s materiálom odporúča tento prijať. 
 
9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č ..... /2023 zo dňa 23. februára 2023, 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. 

 
Komisia po oboznámení sa s materiálom odporúča tento prijať. 

 
10. Žiadosť o dotáciu - Benet Lawn - tennis Club Bytča. 
 

 Komisia po oboznámení sa s predloženým materiálom odporúča počkať na výsledok 
záverečného účtu mesta a materiál opätovne prejednať.  

 
11. Návrh dohody o partnerskej spolupráci miest Bytča a Opoczno - návrh predkladá zástupca 

primátora Ing. Juraj Babušík. 
 

Komisia odporúča návrh na partnerskú spoluprácu  odsúhlasiť a prijať. 
 
12. Návrh dohody o rozvíjaní vzájomnej partnerskej spolupráce medzi mestami Bytča                     

a Karolínka, - návrh predkladá zástupca primátora Ing. Juraj Babušík. 
 

Komisia odporúča návrh na partnerskú spoluprácu  odsúhlasiť a prijať. 
 
13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č_2023 o určení miesta a času zápisu žiakov 

do základnej školy na školský rok 2022/2023 - návrh. 
 
 Komisia odporúča návrh predmetného VZN prijať. 
 
14. Zmluva o spolupráci medzi Mestom Bytča a obcou Súľov - Hradná, ktorej predmetom je 



vymedzenie podmienok za akých bude mestská polícia poskytovateľa vykonávať 
dohodnuté úlohy ustanovené zákonom o obecnej polícii na území záujemcu, t. j. obce 
Súľov - Hradná. 

 
Komisia odporúča predmetnú zmluvu podpísať. 

 
15. Cenová ponuka na zabezpečenie kamerového systému, pre Námestie Slovenskej republiky 

Bytča, na vedomie - predkladá náčelník MsP. 
 

Komisia po oboznámení sa s materiálom odporúča po výsledku záverečného účtu ponuku 
prijať a zabezpečiť osadenie a doplnenie kamerového systému na Námestí SR v Bytči. 

 
 
 
Ostatné: 
Predseda komisie, Martin Gácik, ktorý zabezpečoval opravu busty Gen. M. R. Štefánika, 
výstavbu podstavca a jej osadenie parku na Ul. M. R. Štefánika, predložil členom komisie 
informáciu o vyúčtovaní projektu. 
 
Rozpočet: 8. 100,00 € 
Celkové náklady 7.163,40 € 
 
Týmto bola dosiahnutá úspora 936,60 €. 
 
 
 
 
 
V Bytči, 8.02.2023. 
Vyhotovil: Ing. D. Beníček 
 


