Z á z n a m č. 2 / 2020
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 22.04.2020
Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – predseda komisie a poslanec MZ, Ing. Juraj
Babušík – poslanec MZ, Miroslav Frolo – poslanec MZ, Július Kozák – poslanec MZ, Jozef
Kolkus.
Neprítomní: Ing. Ján Melocík.
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 5 členovia
(PhDr. Martin Gácik, Ing. Juraj Babušík, Miroslav Frolo, Július Kozák, 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. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2019 – materiál predložený finančným oddelením MsÚ
Bytča.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom
mesta Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2019, schváliť bez výhrad.
2. Zmena rozpočtu RO č. 3/2020 k 31.05.2020 – návrh predložený finančným oddelením
MsÚ v Bytči.
Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a návrh „Zmeny rozpočtu RO č. 3/2020
k 31.05.2020“ odporučila orgánom mesta schváliť.
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 6/2019 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií –
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
VZN č. 6/2019 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií,
schváliť.
4. Nakladanie s majetkom mesta Bytča – Tepelné hospodárstvo a tepelné zariadenia, nájomná
zmluva s obchodnou spoločnosťou TEZAR s.r.o., Thurzová ul. 968/17 Bytča – návrh na
zriadenie komisie pre tepelné hospodárstvo – predložený odd. SMaRR.
Komisia odporúča orgánom mesta predložený návrh na zriadenie komisie pre tepelné
hospodárstvo, schváliť.
5. Milan Gaňa, Hliník nad Váhom č. 500, 014 01 Bytča – žiadosť o prenájom pozemku
parc. č. EKN 3079/2 v k.ú. Veľká Bytča.

Komisia sa s predmetnou žiadosťou, jej prílohami a žiadosťou zaslanou orgánu ochrany
prírody oboznámila.
Rôzne:
Ing. Juraj Babušík, zástupca primátora mesta a poslanec MZ v Bytči, navrhol, aby Mesto
Bytča požiadalo písomne Štátne lesy SR š.p., OZ Považská Bystrica, či by sa nepostarali
o obnovu a údržbu rodinnej hrobky L. Poppera, umiestnenej na židovskom cintoríne v Hliníku
nad Váhom.
Prítomní členovia komisie sa s týmto návrhom stotožnili.

Bytča, 22.04.2020
Vyhotovil: Ing. W. Oszczęda

