Z á z n a m č. 5 / 2020
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 28.10.2020
Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – predseda komisie a poslanec MZ,
Ing. Juraj Babušík – poslanec MZ, Miroslav Frolo – poslanec MZ, Jozef Kolkus, Bc. Július
Kozák – poslanec MZ.
Neprítomní: 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 5 členovia
(PhDr. Martin Gácik, Ing. Juraj Babušík, Miroslav Frolo, Jozef Kolkus, Bc. Július Kozák), z
celkového počtu 6 osôb.
Na predmetnom zasadnutí komisie VaŽP, ktoré viedol jej predseda PhDr. Martin Gácik –
poslanec MZ, boli prerokúvané nasledovné záležitosti:
1. KTR Bytča s.r.o, Námestie SR č. 1, 014 01 Bytča – žiadosť o finančnú výpomoc vo výške
2.500,- €.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom
mesta žiadosti KTR Bytča s.r.o, Námestie SR č. 1, 014 01 Bytča, o poskytnutie finančnej
výpomoci vo výške 2.500,- € vyhovieť a požadované finančné prostriedky schváliť.
2. Futbalový oddiel TJ Tatran Hrabové – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 1.000,- €.
Členovia komisie sa s predloženou žiadosťou oboznámili a odporučili orgánom
mesta, aby žiadosti Futbalového oddielu TJ Tatran Hrabové o poskytnutie dotácie vo výške
1.000,- € vyhoveli a požadované finančné prostriedky schválili.
3. Futbalový oddiel TJ Pšurnovice – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- €.
Členovia komisie sa s predloženou žiadosťou oboznámili a odporučili orgánom
mesta, aby žiadosti Futbalového oddielu TJ Pšurnovice o poskytnutie dotácie vo výške
2.000,- € vyhoveli a požadované finančné prostriedky schválili.
4. Zmena rozpočtu RO č. 6/2020 k 30.11.2020 – návrh predložený finančným oddelením
MsÚ v Bytči.
Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a navrhovanú Zmenu rozpočtu RO
č. 6/2020 k 30.11.2020 odporučila orgánom mesta schváliť.
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ....../2020, ktorým sa mení VZN č. 5/2019
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok
2020 – návrh predložený referátom školstva organizačno-správneho oddelenia MsÚ Bytča.

Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2020, ktorým sa mení VZN č. 5/2019 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020, schváliť.
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ....../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 6/2020 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča –
návrh predložený organizačno-správnym oddelením MsÚ Bytča.
Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2020
o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča, schváliť.
7. Rokovací poriadok MZ v Bytči – návrh dodatku predložený organizačno-správnym
oddelením MsÚ Bytča.
Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta predložený
návrh dodatku Rokovacieho poriadku MZ v Bytči, schváliť.
8. Havarijný stav domu ul. 1.mája 35/4, Bytča č. (Tisov dom) – poškodenie krovu a štítovej
steny – informácia z odd. správy majetku a RR.
Komisia sa s predloženou informáciou oboznámila a túto informáciu zobrala na vedomie.
Odporúča orgánom mesta zaoberať sa riešením odstránenia havarijného stavu spolu so
spoluvlastníkom.
9. Uznesenie MZ č. 120/2020, zo dňa 17.09.2020 – informácia o návrhu zrušenia uznesenia.
Na základe poskytnutej informácie, komisia odporúča orgánom mesta uznesenie MZ
č. 120/2020 zo dňa 17.09.2020, zrušiť.
10.Informácie o podaných petíciách a spôsobe ich vybavenia:
a) presmerovanie cestnej komunikácie (Štúrovej ulice) z dvojsmernej na jednosmernú
premávku
b) o vybudovanie spomaľovačov na priechodoch na ul. Eliáša Lániho a Štefániková.
Komisia sa s poskytnutými informáciami o petíciách a spôsobe ich vybavenia
oboznámila a odporučila orgánom mesta tieto zobrať na vedomie.
11.KINEX Bearings a.s., ul. 1.mája 71/98, 014 01 Bytča - žiadosť o zmenu územného plánu
mesta.
Komisia sa so žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta záležitosť zmeny využitia
pozemkov v predmetnej lokalite riešiť v nadväznosti na záujmy mesta a príslušné predpisy.

Bytča, 28.10.2020
Vyhotovil: Ing. W. Oszczęda

