
Z á z n am   č. 3 / 2021 

zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 

pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 14.09.2021 

 

Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – predseda komisie a poslanec MZ, Miroslav Frolo 

– poslanec MZ, Jozef Kolkus, Ing. Ján Melocik. 

Neprítomní: Ing. Juraj Babušík – poslanec MZ (ospravedlnený), Bc. Július Kozák – poslanec 

MZ.  

Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnil:  

– Ing. Waldemar Oszczęda – 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 boli prítomní 4 členovia  

(PhDr. Martin Gácik, Miroslav Frolo, Jozef Kolkus, Ing. Ján Melocik), z celkového počtu  

6 osôb.  

 

Na predmetnom zasadnutí komisie VaŽP, ktoré viedol jej predseda PhDr. Martin Gácik – 

poslanec MZ, boli prerokúvané nasledovné záležitosti: 

 

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 06. 2021. 

 

    Prítomní zasadnutia členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a  

    odporučili orgánom mesta Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2021,  

    zobrať na vedomie. 

 

2. HUPRO SYSTEMS SE, Štrková 971/10E, 010 01 Žilina – Športová hala Bytča –  

    navýšenie ceny diela z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov. 

 

    Prítomní zasadnutia členovia komisie sa s predloženým materiálom a podkladmi  

    oboznámili a rozhodnutie vo veci ponechávajú na zasadnutie poslancov Mestského  

    zastupiteľstva. 

 

3. Zmena rozpočtu RO č. 7/2021 k 30.09.2021 – návrh. 

 

    Prítomní zasadnutia členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili  

    orgánom mesta návrh Zmeny rozpočtu RO č. 7/2021 k 30.09.2021, schváliť. 

 

4. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – dodatok č. 3/2021 – návrh. 

     

    Prítomní zasadnutia členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili  

    orgánom mesta návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča –  

    dodatok č. 3/2021, schváliť. 

 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ....../2021 z ...septembra 2021 o určení názvu  

     ulíc a verejných priestranstiev v Meste Bytča – návrh. 

      

     Komisia odporučila orgánom mesta Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča   

     č. ....../2021 z ... septembra 2021 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v Meste  



     Bytča, s názvom Slivková ulica, schváliť. 

 

6. Všeobecne záväzné nariadenie č.   /2021  o určení spádových materských škôl  

     v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča – návrh. 

 

     Komisia odporučila orgánom mesta Všeobecne záväzné nariadenie č.   /2021  o určení  

     spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, schváliť. 

 

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. 

 

    Komisia odporučila orgánom mesta 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, schváliť. 

 

8. Žilina Beskydy 2026 - Návrh spolupráce s Mestom Bytča v rámci kandidatúry mesta Žilina  

    na titul „Európske hlavné mesto kultúry 2026“. 

 

   Prítomní zasadnutia členovia komisie odporučili orgánom mesta schváliť uzatvorenie  

   Memoranda o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 podľa  

   predloženého návrhu.  

 

9. Peter Kulíšek, Pšurnovická 1321/62 A, 014 01 Bytča – žiadosť o prehodnotenie  

    vyúčtovania energií. 

 

     Komisia odporučila orgánom mesta schváliť nevyhovenie žiadosti o prehodnotenie  

     vyúčtovania energií p. Petra Kulíška, Pšurnovická 1321/62 A, 014 01 Bytča.  

 

 

 

Bytča, 14.09.2021 

Vyhotovil: Ing. W. Oszczęda 

 

 

 


