
Z á z n am   č. 6 / 2020 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 08.12.2020 

 
Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – predseda komisie a poslanec MZ, Ing. Juraj 
Babušík – poslanec MZ, Bc. Július Kozák – poslanec MZ,  Jozef Kolkus, Ing. Ján Melocík. 
Neprítomní zasadnutia: Miroslav Frolo – poslanec MZ (ospravedlnený). 
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnili:  
– Mgr. Marta Mičietová – prednostka úradu (na spoločnom zasadnutí komisií) 
– Ing. Waldemar Oszczęda – zapisovateľ. 
Miesto a čas konania: – hľadiskový sál v Dome kultúry (prízemie budovy Domu kultúry,  
                                       Treskoňova ul. č. 814/3, Bytča) o 15,00 hod., neskôr 
                                    – miestnosť č. 1, zasadačka úradu (prízemie budovy MsÚ v Bytči).  
  
Členovia komisie v počte 5 členov sa najskôr zúčastnili spoločného stretnutia komisií 
zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči, na ktorom sa za účasti primátora mesta, 
oboznámili so záležitosťami, ktoré boli uvedené v programe zasadnutia a boli predmetom 
rokovania všetkých komisií. Zúčastnili sa tiež spoločnej diskusie, počas ktorej mohli 
požadovať vysvetlenie, podávať návrhy, podnety, námietky a pripomienky. 
Neskôr sa presunuli na samostatné zasadnutie komisie, ktoré sa konalo v miestnosti č. 1, 
zasadačke na prízemí budovy Mestského úradu v Bytči. 
Komisia bola schopná uznášania, pretože na jej zasadnutí boli prítomní 4 členovia (PhDr. 
Martin Gácik, Bc. Július Kozák, Jozef Kolkus, Ing. Ján Melocík), z celkového počtu 6 osôb.  
Člen komisie, Ing. Juraj Babušík, sa v tomto čase zúčastnil zasadnutia finančnej komisie.  
 
Na predmetnom zasadnutí komisie VaŽP, ktoré viedol jej predseda PhDr. Martin Gácik – 
poslanec MZ, prítomní členovia prerokúvali nasledovné záležitosti: 
 
1. Zmena rozpočtu RO č. 7/2020 k 31.12.2020 – návrh. 
     
    Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom  
    mesta návrh Zmeny rozpočtu RO č. 7/2020 k 31.12.2020, schváliť. 
 
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ....../2020 z 14. decembra 2020, ktorým sa  
    mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 z 25. septembra 2019 o miestnom poplatku za komunálne  
    odpady a drobné stavebné odpady – návrh. 
 
    Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a rozhodnutie vo veci  
    Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. ....../2020 z 14. decembra 2020, ktorým sa  
    mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 z 25. septembra 2019 o miestnom poplatku za komunálne  
    odpady a drobné stavebné odpady, na základe výsledku spoločnej diskusie, ponechali na  
    poslancoch Mestského zastupiteľstva v Bytči. 
 
3. Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 – návrh. 
 
    Členovia komisie sa s predloženým návrhom Programového rozpočtu Mesta Bytča na rok  
    2021 s výhľadom na roky 2022-2023 oboznámili a odporučili orgánom mesta tento návrh  
    schváliť. 
 
   



4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ....../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  
   č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení  
   na rok 2021 – návrh. 
 
    Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom  
    mesta Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ....../2020, ktorým sa mení a dopĺňa  
    VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských  
    zariadení na rok 2021, schváliť. 
 
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ....../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  
    č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi – návrh. 
 
    Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom  
    Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ....../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  
    č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi,  
    schváliť. 
 
 
 
Bytča, 08.12.2020 
Vyhotovil: Ing. W. Oszczęda 


