
Z á z n a m   č. 1 / 2020 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 19.02.2020 

 
Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – predseda komisie a poslanec MZ,  
Ing. Juraj Babušík – poslanec MZ, Ing. Ján Melocík, Jozef Kolkus. 
Neskorší príchod a účasť: Július Kozák – poslanec MZ 
Neprítomní: Miroslav Frolo – poslanec MZ. 
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnili:  
– Ing. Alžbeta Kramarová – prednostka úradu 
– Ing. Waldemar Oszczęda – zapisovateľ. 
Miesto a čas konania: – miestnosť č. 1, Sobášna miestnosť (poschodie budovy MsÚ v Bytči)  
                                      15,00 hod.  
Komisia bola schopná uznášania, pretože na začiatku jej zasadnutia boli prítomní 4 členovia 
(PhDr. Martin Gácik, Ing. Juraj Babušík, Ing. Ján Melocík, Jozef Kolkus), z celkového počtu 
6 osôb.  
Na predmetnom zasadnutí komisie VaŽP, ktoré viedol jej predseda PhDr. Martin Gácik – 
poslanec MZ, boli prerokúvané nasledovné záležitosti: 
 
1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad  
    hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča /k 31.12.2019/. 
 
    Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom  
    mesta Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019/Z k 31.12.2019 v zmysle § 21  
    ods.1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča /k 31.12.2019/, zobrať  
    na vedomie. 
 
O cca 15,15 hod. na rokovanie komisie sa dostavil jej člen: Július Kozák – poslanec MZ. 
 
2. Zmena rozpočtu RO č. 2/2020 k 31.03.2020 – návrh predložený finančným oddelením 
     MsÚ v Bytči. 
 
     Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a návrh „Zmeny rozpočtu RO č. 2/2020  
     k 31.03.2020“ vrátane výdavku na obnovu a následné spustenie svetelnej križovatky  
     v Bytči, v predpokladanej výške cca 6 500 €,  odporučila orgánom mesta schváliť. 
 
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2020, ktorým sa mení VZN č. 5/2015  
    o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy – návrh. 
 
    Komisia sa s predloženým materiálom a návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta  
    Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2020, ktorým sa mení VZN č. 5/2015  
    o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy, schváliť. 
      
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2020 o určení názvu ulíc a verejných  
    priestranstiev v meste Bytča – návrh. 
 
    Komisia sa s predloženým materiálom a návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta  
    Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2020 o určení názvu ulíc a verejných  
    priestranstiev v meste Bytča, schváliť s odporúčaným názvom ulíc: Jablonova, Čerešňova,  
    Morušová.  



5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa     
    Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019 o obrade uvítania do života  
    a finančnej podpore pre narodené dieťa – návrh. 
  
    Komisia sa s predloženým materiálom a návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta  
    Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa     
    Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019 o obrade uvítania do života  
    a finančnej podpore pre narodené dieťa, schváliť. 
 
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2020 o poskytovaní sociálnych služieb  
    a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v ZPSaDS Jesienka, Treskoňová ul.  
    č. 813/4, Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 v znení VZN č. 11/2019 – návrh.  
 
    Komisia sa s predloženým materiálom a návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta  
    Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2020 o poskytovaní sociálnych služieb  
    a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v ZPSaDS Jesienka, Treskoňová ul.  
    č. 813/4, Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 v znení VZN č. 11/2019, schváliť. 
 
7. CVČ Bytča  – žiadosť o odpustenie nájmu za používanie kultúrneho domu v mestskej časti  
    Malá Bytča ako i nájmu na obdobie od 1.3.2020 do 30.6.2020 – krúžky. 
 
    Komisia ponecháva rozhodnutie vo veci na poslancoch mestského zastupiteľstva. 
     
8. Návrh na riešenie vysporiadania majetku /veľkokapacitné kontajnery  v obciach okresu/ po  
    ukončení projektu „Zvýšenie separácie odpadu v Bytči a v okolitých obciach zameraných  
    na zber BRO.   
 
    Komisia odporúča orgánom mesta vysporiadanie majetku /veľkokapacitné kontajnery  na  
    zber BRO v obciach okresu/ riešiť formou prenájmu. 
 
9. Spevácky zbor GLORIA DEO Bytča – žiadosť o rozšírenie možnosti využitia pridelenej  
    dotácie na činnosť v r. 2020.   
 
    Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti vyhovieť s tým, že žiadateľ CD  
    a DVD s nahrávkami môže používať len na bezplatnú propagáciu činnosti speváckeho  
    zboru GLORIA DEO Bytča. 
 
10.Panoráma Mgr. Milan Kosec – námet na dokumentárny film o meste Bytča.   
 
     Komisia odporúča orgánom mesta predloženej ponuke nevyhovieť.  
  
11.BPP Development s.r.o., Gaštanová č.1007/6, 0014 01 Bytča  – Memorandum  
     o dlhodobej spolupráci pri príprave a realizácii projektu – Súkromná Materská škola  
     „Galileo“. 
 
      Komisia odporúča orgánom mesta predložené memorandum neprijať. 
 
12.Pavol Belko a manž. Veronika, 014 01 Bytča – žiadosť o stanovisko mesta k budúcemu  
     zámeru výstavby rodinného domu na číslo parcely 1327/45 k.ú. (Veľká) Bytča. 
 



 Komisia odporúča predmetnú žiadosť riešiť v rámci kompetencií stavebného úradu, ktorý     
 túto posúdi v nadväznosti na platnú a záväznú územnoplánovaciu dokumentáciu  (ÚPD)  
 a stavebné predpisy. 
 
Rôzne: 
 
V nadväznosti na návrh riaditeľky ZPSaDS Jesienka, komisia odporúča poslancom 
Mestského zastupiteľstva v Bytči zrušiť uznesenie č. 64/2015 v časti I. a schváliť občerstvenie 
pre poslancov a pracovníkov Mesta počas zasadnutia mestského zastupiteľstva formou 
podania večere v maximálnej hodnote 5,- € za večeru.  
 
 
 
Bytča, 20.02.2020 
Vyhotovil: Ing. W. Oszczęda 


