
Z á z n a m   č. 4 / 2020 

zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 

pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 02.09.2020 

 

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

Ing. Juraj Babušík – poslanec MZ, Miroslav Frolo – poslanec MZ, Jozef Kolkus. 

Neprítomní:  Július Kozák – poslanec MZ, Ing. Ján Melocik. 
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, Ing. Juraj Babušík, Miroslav Frolo, 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. Plnenie rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2020 – materiál predložený finančným oddelením  
    MsÚ Bytča. 
 

    Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom  
    mesta Plnenie rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2020, zobrať na vedomie. 

  

2. Mestský futbalový klub Bytča – žiadosť o zvýšenie dotácie na rok 2020, vo výške 5000,- €. 

 

     Na základe výsledku hlasovania (za vyhovením žiadosti – Ø, proti – 2, zdržali sa – 2),     

     komisia odporučila orgánom mesta žiadosti MFK Bytča  nevyhovieť a požadované  
     zvýšenie dotácie na rok 2020, vo výške 5000,- € neschváliť. 

  

3. Zmena rozpočtu RO č. 5/2020 k 30.09.2020 – návrh predložený finančným oddelením 

     MsÚ v Bytči. 

 

     Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a návrh „Zmeny rozpočtu RO č. 5/2020  

     k 30.09.2020“ odporučila orgánom mesta schváliť s výnimkou zvýšenia dotácie pre MFK  
     Bytča vo výške 5.000,- € /Bežné výdavky – Program 12: Šport, oddych a relax,  

     podprogram 12.1: Dotácie na šport, 642001 Mestský futbalový klub – 5.000,- €/ 
 

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ....../2020, o určení výšky príspevkov  
    v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča – návrh  
    predložený referátom školstva. 
 

    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta Všeobecne  
    záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2020, , o určení výšky príspevkov v školách  
    a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, schváliť. 

 

 

 



5. Nezaradené, nedokončené investície – návrh na odpísanie z účtovného stavu mesta. 
 

     Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta schváliť          

     navrhované odpísanie nedokončených investícií z majetku mesta: 

- HZ Mikšová – stavba garáže – PD  - 4.650,- € 

- Športová hala – PD – 23.720,- € 

- Vodovod Hrabové – PD – 4.800,- € 

- Výstavba križovatky – Komenského – PD – 2.120,- € 

     t.j. v celkovej hodnote  35.290,- € 

 

Rôzne: 

 

6. Návrh na riešenie prenájmu bytov v mestskej časti Pšurnovice. 
 

    Komisia odporúča orgánom mesta využitie bytov zriadených v mestskej časti Pšurnovice  
    formou ich prenájmu, s odporúčanou výškou 5 % z OC bytu. 

 

7.  ZŠ ul. E. Lániho, Bytča – žiadosť o zmenu rozpočtu. 
 

    Komisia odporúča orgánom mesta žiadosti ZŠ ul. E. Lániho, Bytča vyhovieť a požadovanú  
    zmenu rozpočtu schváliť.  

 

 

Bytča, 02.09.2020 

Vyhotovil: Ing. W. Oszczęda 


