
Z á z n am   č. 2 / 2018 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 11.04.2018 

 
Prítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík – predseda komisie a poslanec MZ, PhDr. Martin 
Gácik – poslanec MZ,  Ing. Ján Melocík – poslanec MZ,  Mgr. Peter Koiš.   
Neprítomní: Pavol Hrabovský – poslanec MZ, Július Kozák – poslanec MZ, Milan Behrík 
MBA. 
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnili:   
– Ing. Alžbeta Kramarová – prednostka úradu 
– 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, boli 
prerokúvané nasledovné záležitosti: 
 
1. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2017 a s týmto materiálom súvisiace podklady a prílohy 
    – materiál predložený finančným oddelením MsÚ Bytča. 
 
    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a „Záverečný účet Mesta Bytča za rok  
    2017“  odporúča orgánom mesta schváliť bez výhrad.      
 
2. Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča – žiadosť o dotáciu na 
    podporu športových aktivít a súťaží organizovaných pri príležitosti 25. výročia založenia  
    ŠK TPŠ Kinex Bytča v športoch: zjazdové lyžovanie, cyklistika a snowboarding.  
    Požadovaná výška dotácie – 20.000,-€. 
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila. Členovia komisie sa zhodli na tom, aby  
    záležitosť bolo ponechaná na prerokovanie a rozhodnutie poslancov na zasadnutí MZ  
    v Bytči. 
    
3. Občianske združenie GALZA – žiadosť o dotáciu na nafotenie objektov a výroba 
    štvorokienkových pohľadníc v požadovanej výške dotácie 750,00 €. 
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou o dotáciu oboznámila a odporúča orgánom mesta  
    žiadosti OZ GALZA o dotáciu na nafotenie objektov a výroba štvorokienkových  
    pohľadníc, vo výške 750,00 €, vyhovieť a požadovanú dotáciu schváliť. 
 
4. Občianske združenie Za slušnejšiu Bytču pre všetkých – žiadosť o dotáciu na festival 
    ľudovej kultúry, spevu, tanca, remesiel a bytčianskej histórie vo výške 7 000,00 €. 
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou o dotáciu oboznámila. Členovia komisie sa zhodli na  
    tom, aby záležitosť bolo ponechaná na prerokovanie a rozhodnutie poslancov na zasadnutí  
    MZ v Bytči. Odporučili tiež, aby v prípade vyhovenia žiadosti o dotáciu, nebola  na  
    podujatie žiadateľovi poskytnutá finančná podpora odsúhlasená z grantového systému  
    mesta. 
 



5. Základná škola Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča – žiadosť o poskytnutie finančných 
    prostriedkov – oprava a modernizácia elektroinštalácie v školskej dielni (miestnosť č. 2) vo  
    výške 7 004,04 € s DPH. 
    Predmet žiadosti súvisí s poskytnutím vybavenia školskej dielne s cieľom využívania  
    žiakmi pri vyučovaní pracovnej výchovy, techniky a fyziky, v decembri 2017 v rámci  
    projektu Nadácie KIA – podpora polytechnického vzdelávania žiakov.  
    Stav elektroinštalácie v starej dielni nevyhovuje bezpečnostným normám, stanovených na  
    prácu s elektrickými zariadeniami pre žiakov do 15 rokov. 
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou Základná škola Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča,  
    oboznámila a odporúča orgánom mesta schváliť poskytnutie finančných prostriedkov  
    požadovaných na opravu a modernizáciu elektroinštalácie v školskej dielni. 
 
6.  Mgr. art. Radovan Kianica, Petrovice 598, 013 53 Petrovice – žiadosť o vytvorenie zmluvy 
     o dielo a pridelenie finančných prostriedkov za vznik a réžiu divadelného predstavenia  
     Klubu B.O.D (Bytčianske ochotnícke divadlo) s názvom Kubo v sume 1.200,- eur. 
     Plánovaná premiéra predstavenia Kubo je 28.6.2018 o 19:00 hod. v kultúrnom dome  
     v Bytči. 
     V prípade neuskutočnenia premiéry predstavenia Kubo, žiadateľ žiada o finančnú náhradu  
     polovicu zo sumy za vznik predstavenia t.j. 600,- (eur). 
    
     Po oboznámení sa so žiadosťou, komisia odporúča orgánom mesta schváliť návrh na  
     uzavretie príslušnej zmluvy na finančnú čiastku vo výške 600,00 €. 
 
7. Zmena rozpočtu RO č. 3/2018 k 30. 04. 2018. 
 
     Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili. 
     K predloženému návrhu nemali pripomienky a odporučili orgánom mesta návrh Zmeny  
     rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2018 k  30.04.2018, schváliť. 
 
8. PPT + s.r.o., Popolíška 842/22, 014 01 Bytča  – žiadosť a návrh spolupráce pri realizácii 
    projektu: „Program aplikovaného výskumu a vývoja nízkoteplotnej ORC technológie  
    uzavretého cyklu → výparník – turbína - /regenerátor/ kondenzátor – čerpadlo → v spojení  
    s generátorom pre výrobu elektrickej energie“ a s realizáciou projektu súvisiace odkúpenie  
    mestských pozemkov parc. č. 981/34 a 982/13 v k.ú. Veľká Bytča pre výstavbu areálu    
    vývojového pracoviska, hál – funkčného laboratórneho komplexu a pripojenie teplovodom  
    na spotrebovávané miesta. 
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila. Členovia komisie sa zhodli na tom, aby  
    záležitosť bolo ponechaná na prerokovanie a rozhodnutie poslancov na zasadnutí MZ  
    v Bytči. 
 
9. Žiadosť o rozšírenie účelu využitia poskytnutej dotácie: 
    a) TJ Tatran Hrabové  
    b) Mestský hádzanársky klub Bytča  
     
     Komisia sa s predloženými žiadosťami oboznámila a odporúča orgánom mesta  
     týmto žiadostiam vyhovieť a schváliť žiadateľmi požadované rozšírenie účelu využitia  
     poskytnutých dotácií. 
 



Rôzne: 
 
10. Informácia prednostky úradu o novelizácii zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
      v znení neskorších predpisov, najmä v časti tykajúcej sa rokovania obecného  
      zastupiteľstva. 
 
      Predmetnú informáciu komisia zobrala na vedomie. 
 
 
 
 
Bytča, 11.04.2018 
 
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda 


