
Z Á Z N A M   č. 4 / 2021 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 10.11.2021 

 
Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – predseda komisie a poslanec MZ, Ing. Juraj Babušík 
– poslanec MZ Miroslav Frolo – poslanec MZ, Jozef Kolkus, Ing. Ján Melocik. 
Neprítomní: Bc. Július Kozák – poslanec MZ (ospravedlnený).  
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnil:  
Ing. Dušan Beníček – zapisovateľ. 
 
Miesto a čas konania: – miestnosť č. 1, zasadačka MsÚ v Bytči (prízemie budovy úradu) 
                                      15,00 hod.  
 
Komisia bola schopná uznášania, pretože na jej zasadnutí bolo prítomných 5 členov  
(PhDr. Martin Gácik, Miroslav Frolo, Jozef Kolkus,Ing. Juraj Babušík, Ing. Ján Melocik), z 
celkového počtu 6 osôb.  
 
Na zasadnutí komisie VaŽP, ktoré viedol jej predseda PhDr. Martin Gácik – poslanec MZ, boli 
prerokúvané nasledovné záležitosti: 
 
 
1. Žiadosť p. Kratochvílovej, bytom Námestie SR č. 19, Bytča o posúdenie rozsahu  
opravy oplotenia pozemku par. č. KNC 50, areál bývalého trhoviska. 

  Prítomní zasadnutia členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili     
   orgánom mesta jestvujúce oplotenie opraviť  v pôvodnej forme. 
 
2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2021 ku dňu 30.11.2021. – návrh. 
    Po oboznámení sa s predloženým materiálom komisia odporučila materiál schváliť. 
 
3.  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č...../2021 zo dňa 25. novembra 2021 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 a VZN č.4/2020 zo dňa 05.03.2020 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 predmetom materiálu odporúča materiál prijať . Zároveň 

požaduje predložiť porovnanie nákladov s obdobnými zariadeniami v okolí zdôvodniť 

navyšované položky. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.    /2021 zo dňa 25. 11. 2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 6/2021 o určení výšky  dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských 

zariadení na rok 2021 – návrh. 

Prítomní zasadnutia členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili  

   orgánom mesta návrh predmetného VZN schváliť. 
 
5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2020/2021. 



Prítomní zasadnutia členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a  
 odporučili orgánom mesta predmetnú Správu zobrať na vedomie. 
 
6. Projekt „Športová hala Bytča“ – zmena ceny a termínu ukončenia prác.  
Komisia odporúča vzhľadom na rozpracovanosť stavby, pripraviť kompletný materiál z ktorého 
bude vyplývať ktorých položiek a a o akú sumu sa bude zvýšenie ceny týkať. A celú záležitosť 
prejednať s právnym oddelením.  

 
Rôzne podnety z komisie: 

- Na komisii bola predložená projektová dokumentácia a jej členom podaná informácia 
o stave zabezpečovania výstavby chodníka z lokality Thurzové sady do mesta. 

- Na základe podnetov členov komisie, boli členovia informovaní o možnostiach riešenia 
kritických lokalít na ktorých dochádza k preplňovaniu nádob na odpad (Ul. Thurzova, 
Komenského za daňovým úradom). V lokalitách je naplánované osadenie PPK, resp. sa 
zvažuje návrat k vývozu KO 1 x za týždeň na celom území mesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bytča, 10.11.2021 
Vyhotovil: Ing. D. Beníček 
 
 
 


