
Z á z n a m   č. 3 / 2018 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 

pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 6.6.2018 
 
Prítomní: PhDr. Martin Gácik, Pavol Hrabovský, Július Kozák, Milan Behrík, MBA,  
 
Neprítomní: Ing. Juraj Babušík – predseda komisie, Mgr. Peter Koiš – obaja ospravedlnení 
                       Ing. Ján Melocík - ospravedlnený 
 
Komisia bola uznášaniaschopná. 
 
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov, zúčastnili:   
- Ing. Alžbeta Kramarová, prednostka úradu 
- Ing. Dušan Beníček, zapisovateľ v zastúpení 
 
Miesto a čas konania: - miestnosť č.1 (zasadačka MsÚ v Bytči, prízemie budovy)  
                                          15,00 hod.  
  Na predmetnom zasadnutí komisie VaŽP,  boli prerokované nasledovné záležitosti: 
 
1. Plnenie programového rozpočtu k 31.03.2018 a s týmto súvisiace podklady a prílohy –  
    materiál predložený finančným oddelením MsÚ Bytča. 
 
    Prítomní členovia komisie  sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom  
    mesta „Plnenie programového rozpočtu k 31.03.2018“ zobrať na vedomie.      
 
2. Určenie počtu poslancov, volebných obvodov, počtu poslancov v jednotlivých obvodoch  
    a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na nasledujúce volebné obdobie – návrh. 
 
    Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom „Určenie počtu poslancov, volebných  

    obvodov, počtu poslancov v jednotlivých obvodoch  a určenie rozsahu výkonu funkcie  

    primátora na nasledujúce volebné obdobie“ oboznámili a Komisia odporúča schváliť  
    predložený návrh uznesenia MZ s nasledovnou zmenou v znení    
    bodu b): 
 
Bod b): volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a počty 
poslancov v jednotlivých volebných obvodoch vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v roku 2018: 
Volebný obvod č.1 rozčleniť na volebné obvody  č. 1, č. 2,č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6. Tieto volebné 
obvody budú kopírovať volebné okrsky v meste Bytča. Za každý volebný okrsok budú volení 
dvaja poslanci. 
 
Volebný obvod č. 2 – mestská časť Hliník nad Váhom – volebný obvod č. 7. 
Volebný obvod č. 3 – mestská časť Hrabové – volebný obvod č. 8. 
Volebný obvod č. 4 – mestská časť Pšurnovice – volebný obvod č. 9. 
Volebný obvod č. 5 – mestská časť Malá Bytča – volebný obvod č. 10. 
Volebný obvod č. 6 – Mikšová, Beňov – volebný obvod č. 11. 
 



 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. ...../2018 zásady udeľovania  
    verejných uznaní mesta Bytča. 
 
    Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom  
    mesta Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ...../2018 zásady udeľovania  

    verejných uznaní mesta Bytča, schváliť. 
 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. ...../2018 o podmienkach  
    poskytovania príspevku na dopravu do Centra pre deti a rodiny. 
 
     Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom  
     mesta Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. ...../2018 o podmienkach  
     poskytovania príspevku na dopravu do Centra pre deti a rodiny, schváliť. 
 
5. Zámer vstupu Mesta Bytče do Občianskeho združenia Lávka Bytča–Mikšová – Maršová- 
    Rašov – informácia. 
 
     Prítomní členovia komisie sa s poskytnutou informáciou oboznámili a navrhli orgánom  
     mesta schváliť zámer vstupu mesta Bytča nie formou občianskeho združenia, ale v zmysle  
     príslušných ustanovení zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom znení v znp. § 20b-20f   
     ako združenie obcí. 
     
6. Základná škola v Bytči, Ulica Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča – žiadosť o poskytnutie  
    finančných prostriedkov vo výške 60 000 € na ďalšiu opravu elektroinštalácie. 
    
     Po oboznámení sa so žiadosťou, prítomní členovia, na základe skutočnosti, že nemajú  
    dostatok informácií, nezhodli v tom či sa jedná o havarijný stav, resp. či je možné riešiť  
    problém napríklad po častiach. Aj pre nedostatok informácií komisia odporučila orgánom  
    mesta situáciu zvážiť a  navrhnúť zámer do rozpočtu mesta na rok 2019. 
      
7. Bohuslav Behrík, 014 01 Bytča – ponuka diela a jeho realizácia výtvarnej úpravy priečelia  
    kultúrneho domu, s predpokladanou cenou okolo 4000 €. 
 
    Po oboznámení sa so predloženou ponukou, prítomní členovia komisie o návrhu jednotlivo  
   hlasovali a pomerom hlasov 2 za a 2 proti o schválení alebo neschválení žiadosti nerozhodli  
 
8. Jednota dôchodcov na Slovensku – Okresná organizácia JDS v Bytči  – žiadosť  
    o dotáciu na Krajskú prehliadku speváckych a tanečných súborov, vo výške 700 €. 
 
    Prítomní členovia komisie sa s predloženou žiadosťou o dotáciu oboznámili a odporučili  
    orgánom mesta tejto žiadosti čiastočne vyhovieť a schváliť dotáciu len vo výške 200 €. 
 
9. Materská škola Bytča-Hrabové, Hrabové č. 89, 014 01 Bytča  – žiadosť o opravu 
priestorov   budovy MŠ Hrabové za účelom otvorenia ďalšej triedy v MŠ.  
 
     Prítomní členovia komisie sa s predloženou žiadosťou a jej odôvodnením oboznámili  a  



     odporučili orgánom mesta žiadosť odsúhlasiť, ale zároveň zaviazať riaditeľky materských  
     škôlok, neprijímať do nich deti z iných obcí a postupne tak zabezpečiť umiestnenie pre 
všetky deti z mesta a jeho častí. 
 
10. Filmový klub Bytča – žiadosť o dotáciu na kultúrno-spoločenskú akciu „Hviezdne noci“,  
      vo výške 1500 €. 
     
      Prítomní členovia komisie sa s predloženou žiadosťou o dotáciu oboznámili a odporučili  
      orgánom mesta tejto žiadosti v plnom rozsahu vyhovieť. 
 
11. Zmena rozpočtu RO č. 4/2018 k 30. 06. 2018 – návrh predložený finančným oddelením 
      MsÚ Bytča. 
 
     Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili. 
     K predloženému návrhu nemali pripomienky a odporučili orgánom mesta návrh „Zmeny  

     rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2018 k  30.06.2018“, schváliť ale  
     z nasledovným návrhom o zmenu: 
 
     Komisia nesúhlasí so spôsobom riešenia opravy strechy futbalovej tribúny v Hrabovom, t. 
j.  
     zarovnanie „falcov“ pôvodnej plechovej krytiny a prelepenie lepenkou, ale navrhla 
schváliť  výmenu starej plechovej krytiny za nový plechový kryt s predpokladom zníženia 
rozpočtového nákladu. 
 
12. Iniciatívny poslanecký návrh Ing. Juraja Babušíka o rozšírenie mestského cintorína  
       v Bytči smerom ku kruhovej križovatke. 
 
     Komisia po oboznámení sa s predmetom žiadosti odporúča orgánom mesta žiadosť   
     neschváliť. 
 
13. Komisia sa dotkla aj problematiky pripravovaného Komunitného plánu. Bolo   
      konštatované, že Komunitný plán je otvorený dokument, do ktorého je  možné  
      vstupovať s konkrétnymi problémami a do neho ich zapracovať. Bolo poukázané na   
      nutnosť riešenia podprahového bývania pre našich rómskych občanov, ktorí v súčasnom  
      období bývajú v lukratívnej časti mesta – Kollárova ulica. Objekt je značne zdevastovaný,  
     je vo vlastníctve mesta – bolo by vhodné tento zrekonštruovať na byty pre mladé  
     začínajúce rodiny a súčasne bývajúcim občanom ponúknuť iné riešenie bývania.  
 
 
Bytča, 06.06.2018 
 
Vyhotovil: Ing. Dušan Beníček 
 
 


