
Z Á Z N A M   č. 5 / 2021 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 8.12.2021 

 
Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – predseda komisie a poslanec MZ, Ing. Juraj Babušík 
– poslanec MZ, Jozef Kolkus, Ing. Ján Melocik. 
Neprítomní: Bc. Július Kozák – poslanec MZ, Miroslav Frolo.  
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnil:  
Ing. Dušan Beníček – zapisovateľ. 
 
Miesto a čas konania: – Sála Kultúrneho domu v Bytči (prízemie budovy) 
                                           15,00 hod.  
 
Komisia bola schopná uznášania, pretože na jej zasadnutí boli prítomní 4 členovia  
(PhDr. Martin Gácik, Jozef Kolkus,Ing. Juraj Babušík, Ing. Ján Melocik), z celkového počtu 6 
osôb.  
 
Na zasadnutí spoločnej komisie, ktoré uviedol primátor mesta Ing. Miroslav Minárčik, boli 
prerokúvané nasledovné záležitosti: 
 
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  
 
Na zasadnutí spoločnej komisie prítomní členovia komisie, sa s predloženými návrhmi 

a jednotlivými bodmi programu  oboznámili. 

Plnenie programového rozpočtu mesta Bytča ku dňu 30.9.2021 vzali na vedomie a programový 

rozpočet na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 a návrhy všetkých predložených VZN –

niek,  odporučili  orgánom mesta  schváliť. 

 
8. Rôzne  
Nakoľko do komisie VaŽP nebol doručený žiadny materiál na prejednanie, komisia ďalej 
zasadať nebude.  
 
V Bytči, 8.12.2021 
Vyhotovil: Ing. D. Beníček 
 



 
 
 


