Z á z n am č. 4 / 2018
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 05.09.2018

Prítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík – predseda komisie a poslanec MZ, PhDr. Martin
Gácik – poslanec MZ, Ing. Ján Melocík – poslanec MZ, Milan Behrík MBA.
Neprítomní: Pavol Hrabovský – poslanec MZ, Július Kozák – poslanec MZ (ospravedlnený),
Mgr. Peter Koiš.
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnili:
– Ing. Waldemar Oszczęda – zapisovateľ.
Miesto a čas konania: – miestnosť č. 1, zasadačka úradu (prízemie budovy MsÚ v Bytči)
15,00 hod.
Komisia bola schopná uznášania, pretože na jej zasadnutí boli prítomní 4 členovia
z celkového počtu 7 osôb.
Na predmetnom zasadnutí komisie VaŽP, ktoré viedol jej predseda Ing. Juraj Babušík –
poslanec MZ, boli prerokúvané nasledovné záležitosti:
1. Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2018 a s týmto súvisiace podklady a prílohy –
materiál predložený finančným oddelením MsÚ v Bytči.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom
mesta „Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2018“ zobrať na vedomie.
2. Žiadosť o dotáciu:
a) Futbalový klub Hliník nad Váhom – vo výške 5 000,00 €
b) Stolnotenisový oddiel TZO Bytča – vo výške 1 000,00 €
c) BENET Lawn-Tennis Club Bytča – vo výške 7 000,00 €
d) TJ Tatran Hrabové – vo výške 700,00 €
e) MFK Bytča – vo výške 6 000,00 €
Prítomní členovia komisie sa s predloženými žiadosťami oboznámili a odporučili orgánom
Mesta žiadateľom nevyhovieť a nimi požadované dotácie neschváliť.
3. Zmena rozpočtu RO č. 6/2018 k 30. 09. 2018 – návrh.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili.
K predloženému návrhu nemali pripomienky a odporučili orgánom mesta návrh „Zmeny
rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 6/2018 k 30.09.2018“, schváliť.
4. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – dodatok č.2/2018 – návrh.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom
mesta Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – dodatok č.2/2018,
schváliť.
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bytča na roky 2016-2023 –
Aktualizácia č. 2 PHSR mesta Bytča na roky 2016-2020, s predlžením platnosti do roku
2023 – návrh predložený odd. SMaRR MsÚ v Bytči.

Po oboznámení sa s predloženým návrhom, prítomní členovia komisie odporučili orgánom
mesta Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bytča na roky 20162023 –
Aktualizácia č. 2 PHSR mesta Bytča na roky 2016-2020, s predlžením platnosti do roku
2023, schváliť.
6. Ing. Mária Slosiariková, Jesenského 1077/20, 010 01 Žilina – žiadosť o kompenzáciu za
zastavanie pozemku parc. CKN č. 1815/77, k.ú. Veľká Bytča, miestnou komunikáciou –
opätovné prerokovanie v orgánoch mesta.
Prítomní členovia komisie sa s predmetnou žiadosťou a s touto súvisiacimi podkladmi
oboznámili a odporučili orgánom mesta tejto žiadosti nevyhovieť a požadovanú
kompenzáciu neschváliť.
Výsledok hlasovania:
– 3 členovia za nevyhovenie žiadosti
– 1 člen za vyhovenie žiadosti.
Rôzne:
Predseda komisie Ing. Juraj Babušík navrhoval, aby komisia vypočula Ing. Michala P., ktorý
mu zaslal na vedomie „Sťažnosť na nezákonný stav a žiadosť o jeho neodkladné riešenie“, vo
veci prevádzkovania výčapnej terasy pohostinstva „U Primátora“, vo dvore Kominárskeho
domu na Mičurovej ulici.
Členovia komisie mu nevyhoveli a nevypočuli menovaného.

Bytča, 05.09.2018
Vyhotovil: Ing. W. Oszczęda

