
Z á z n am   č. 6 / 2016 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 30.11.2016 

 
Prítomní: Ing. Juraj Babušík  – predseda komisie a poslanec MZ a 3 členovia: PhDr. Martin 
Gácik – poslanec MZ,  Július Kozák – poslanec MZ, Mgr. Peter Koiš.  
Neprítomní: Pavol Hrabovský – poslanec MZ (ospravedlnený), Ing. Ján Melocík – poslanec 
MZ, Milan Behrík. 
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnil:   
– Ing. Waldemar Oszczęda – zapisovateľ. 
 
Miesto a čas konania:  
- miestnosť Sobášnej siene MsÚ v Bytči ( poschodie budovy  Mestského úradu, Námestie 
  SR č. 1/1), o 15,30 hod., neskôr  
– miestnosť č. 1, zasadačka úradu (prízemie budovy MsÚ v Bytči). 
 
Členovia komisie sa zúčastnili najskôr spoločného stretnutia komisií zriadených pri 
Mestskom zastupiteľstve v Bytči, na ktorom sa oboznámili so záležitosťami, ktoré boli 
uvedené v programe zasadnutia a boli predmetom rokovania všetkých komisií, zriadených pri 
Mestskom zastupiteľstve v Bytči. Zúčastnili sa tiež spoločnej diskusie, počas ktorej mohli 
požadovať vysvetlenie, podávať návrhy, podnety, námietky a pripomienky. 
 
Po ukončení spoločného stretnutia sa členovia komisie, cca o 16,401hod. presunuli na riadne 
zasadnutie komisie, ktoré sa konalo v miestnosti č. 1, zasadačka na prízemí budovy 
Mestského úradu v Bytči.  
Zasadnutia sa zúčastnili:Ing. Juraj Babušík  – predseda komisie a poslanec MZ a 2 členovia:  
PhDr. Martin Gácik – poslanec MZ,  Mgr. Peter Koiš.  
Zasadnutia sa nezúčastnil Július Kozák – poslanec MZ, ktorý si plnil povinnosti člena 
Finančnej komisie pri MZ.  
Nakoľko na zasadnutí boli prítomní len 3 zo všetkých 7 členov komisie, komisia nebola 
uznášaniaschopná. 
 
Prítomní zasadnutia členovia komisie prerokovali a vyjadrili svoj názor k týmto záležitostiam: 
 
1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2016 k 31.12.2016 – návrh. 
 
    Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom  
    mesta návrh Zmeny rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 8/2016 k 31.12.2016,  
    schváliť. 
 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č.12/2016 o vymedzení zóny 
    parkovania motorových vozidiel na Námestí Slovenskej republiky v Bytči na dočasné  
    parkovanie vrátane s týmto VZN súvisiacich príloh (Prevádzkový poriadok + prílohy).  
 
    Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom  
    mesta Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.12/2016 o vymedzení zóny parkovania  
    motorových vozidiel na Námestí Slovenskej republiky v Bytči na dočasné parkovanie  
    vrátane s týmto VZN súvisiacich príloh (Prevádzkový poriadok + prílohy), schváliť.    
 
    



3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. 13/2016 zo dňa 15.12.2016 
    o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  
    Mesta Bytča č. 12/2012 zo dňa 14.11.2012 o ostatných miestnych daniach v znení  
    Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2012 zo dňa 13.12.2012 o ostatných miestnych  
    daniach a č. 5/2016 zo dňa 14.09.2016 o ostatných miestnych daniach. 
 
    Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom  
    mesta Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 13/2016 zo dňa 15.12.2016  
    o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  
    Mesta Bytča č. 12/2012 zo dňa 14.11.2012 o ostatných miestnych daniach v znení  
    Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2012 zo dňa 13.12.2012 o ostatných miestnych  
    daniach a č. 5/2016 zo dňa 14.09.2016 o ostatných miestnych daniach, schváliť.    
 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. 14/2016 zo dňa 15.12.2016 o 
    poskytovaní dotácií, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča  
    č. 13/2013 zo dňa 12.12.2013 o poskytovaní dotácií.  
 
     Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom  
     mesta Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 14/2016 zo dňa 15.12.2016  
     o poskytovaní dotácií, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  
     Bytča č. 13/2013 zo dňa 12.12.2013 o poskytovaní dotácií, schváliť.       
 
5. Programový rozpočet mesta Bytča na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019 – návrh. 
 
    Prítomní zasadnutia členovia komisie odporučili orgánom mesta návrh „Programového  
    rozpočtu mesta pre rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019“, schváliť.   
    Odporučili tiež zohľadniť s návrhom „Programového rozpočtu mesta pre rok 2017  
    s výhľadom na roky 2018-2019“ súvisiace pripomienky, podnety a návrhy, ktoré boli  
    predložené na spoločnom zasadnutí komisií a mali byť zaznamenané v zápise zo zasadnutia  
    finančnej komisie.     
 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. 15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 
    VZN č. 15/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských  
    zariadení na rok 2017.  
    
     Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom  
     mesta Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa  
     VZN č. 15/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských  
     zariadení na rok 2017, schváliť.  
     
7. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej v účtovníctve mesta Bytča voči 
    nebohému Rešovi Františkovi na nájme a na službách v sociálnych bytoch vo výške  
    278,41 € a voči nebohej Tvrdej Márii na nájme a službách v Jesienka vo výške 1 291,24 € -  
    návrh.  
 
    Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a  odporučili orgánom  
    mesta predmetnému návrhu vyhovieť a trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej  
    v účtovníctve mesta Bytča voči nebohému Rešovi Františkovi na nájme a na službách  
    v sociálnych bytoch vo výške 278,41 € a voči nebohej Tvrdej Márii na nájme a službách  
    v Jesienka vo výške 1 291,24 €, schváliť.   



8. Občianske združenie Na záchranu bytčianskej synagógy – žiadosť o stanovisko obce. 
    
     Prítomní členovia komisie predmetnú žiadosť o stanovisko obce súvisiace s obnovou alebo  
     reštaurovaním kultúrnej pamiatky – synagógy, zobrali na vedomie. 
 
 
 
 
Bytča, 30.11.2016 
 
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda 


