Z á z n am č. 1 / 2018
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 07.02.2018
Prítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík – predseda komisie a poslanec MZ, PhDr. Martin
Gácik – poslanec MZ, Pavol Hrabovský – poslanec MZ, Július Kozák – poslanec MZ,
Ing. Ján Melocík – poslanec MZ, Milan Behrík MBA, Mgr. Peter Koiš.
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnili:
– Ing. Alžbeta Kramarová – prednostka úradu
– Ing. Waldemar Oszczęda – zapisovateľ.
Miesto a čas konania: – miestnosť č. 1, zasadačka úradu (prízemie budovy MsÚ v Bytči)
15,00 hod.
Komisia bola schopná uznášania, pretože na jej zasadnutí boli prítomní 7 členovia
z celkového počtu 7 osôb.
Na predmetnom zasadnutí komisie VaŽP, ktoré viedol jej predseda Ing. Juraj Babušík, boli
prerokúvané nasledovné záležitosti:
1. Havarijná oprava MK v meste Bytča – chodníky (betónová dlažba).
Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila.
Členovia komisie odporučili:
- riešiť opravu dlažby alebo vyasfaltovať chodník v kruhovej križovatke ul. Na Sahare a
Mičurova (Hlinická), pri pozemku parc. KNC č. 137/4 v k.ú. Veľká Bytča
- skoordinovať a zosúladiť navrhovanú opravu chodníkov s investičnými zámermi, údržbou
a opravami správcov a vlastníkov inžinierskych sietí a elektronických komunikácií
(výstavba, rekonštrukcia, opravy, rozšírenia a pod. IS)
- vyriešiť státie vozidiel na chodníkoch; s tým súvisí aj hrúbka dlažby – 6 alebo 8 cm
- vypracovať návrh na rozšírenie a dobudovanie chodníkov tam, kde si to vyžadujú miestne
pomery, napr. Malobytčianska – Malá Bytča, Pšurnovická ul., Komenského – Popoliška
(chodníky v križovatke pri bývalom Daňovom úrade v Bytči).
- opraviť asfaltovú cestu (komunikáciu) ul. Popoliška a SNP.
Vo veci predloženého návrhu na havarijnú opravu MK – chodníkov (betónová dlažba) sa
komisia nezhodla na odporúčaní pre orgány mesta.
2. Branislav Šušolík – iniciatívny poslanecký návrh na schválenie a vyčlenenie finančných
prostriedkov vo výške 600 € z rozpočtu mesta na rok 2018 na nákup a ukotvenie 2 ks
oddychových lavičiek prostredníctvom Technických služieb mesta (Bytča).
Komisia sa s predloženým iniciatívnym návrhom poslanca MZ v Bytči oboznámila
a odporúča orgánom mesta tomuto návrhu vyhovieť a súvisiaci s týmto výdavok na nákup
a ukotvenie 2 ks oddychových lavičiek prostredníctvom Technických služieb mesta Bytča,
vo výške 600 €, schváliť.
3. Občianske združenie GALZA – žiadosť o dotáciu na:
a) reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného stĺpa a sochy sv. Jana Nepomuckého v
zámockom parku v Bytči, v požadovanej výške dotácie 7 470,00 €
b) kované súsošie o výške cca 100 cm, do zámockého parku, v požadovanej výške dotácie
2 000,000 €
c) nafotenie objektov a výroba štvorokienkových pohľadníc v požadovanej výške dotácie
750,00 €

Komisia sa s predloženou žiadosťou o dotáciu oboznámila a odporúča orgánom mesta
žiadosti OZ GALZA o dotáciu:
a) reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného stĺpa a sochy sv. Jana Nepomuckého v
zámockom parku v Bytči, v požadovanej výške dotácie 7 470,00 €
b) kované súsošie o výške cca 100 cm, do zámockého parku, v požadovanej výške dotácie
2 000,000 €
vyhovieť a schváliť požadovanej výške.
Žiadosti o dotáciu na:
c) nafotenie objektov a výroba štvorokienkových pohľadníc v požadovanej výške dotácie
750,00 €
komisia odporúča orgánom mesta nevyhovieť a požadovanú dotáciu neschváliť.
4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018 k 28. 02. 2018.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili.
K predloženému návrhu nemali pripomienky a odporučili orgánom mesta návrh Zmeny
rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2018 k 28.02.2018, schváliť.
5. Žiadosť o rozšírenie účelu využitia poskytnutej dotácie:
a) MFK Bytča, Námestie SR 1, 014 01 Bytča
b) Futbalový klub Hliník, Hliník nad Váhom, 014 01 Bytča
c) Stolnotenisový oddiel TZO Bytča
d) TZ OB šachový oddiel, Námestie SR č. 1/1, Bytča
e) Benet LTC – združenie, Štefánikova 219, 014 01 Bytča
f) TJ Pšurnovice, Pšurnovice, 014 01 Bytča
g) Slovenská asociácia kung fu, Javorová 1001/10, 014 01 Bytča
h) Spevácky zbor GLÓRIA DEO Bytča, Popoliška 838/18, 014 01 Bytča
Komisia sa s predloženými žiadosťami oboznámila a odporúča orgánom mesta
týmto žiadostiam vyhovieť a schváliť žiadateľmi požadované rozšírenie účelu využitia
poskytnutých dotácií.
6. Občianske združenie GALZA – ponuka bezodplatného prevodu, darovania, alebo kúpy:
- kovová plastika anjela umiestnená v zámockom parku v Bytči, v hodnote 895,00 €
- schodiskové stupne a spodný podstavec kamenného stĺpa pod sochou sv. Jana
Nepomuckého v zámockom parku v Bytči, v hodnote 3920,00 €
- do studne zámockého parku osadenú hlavu draka, v hodnote 4430,00 €
- osadený stojan pre pamätnú tabuľu profesora MUDr. Františka Šveca, Námestie SR v
Bytči, v hodnote 418,00 €
V prípade kúpy kovanej plastiky anjela, schodiskových stupňov a spodného podstavca,
osadenej hlavy draka, osadeného stojana pre pamätnú tabuľu, Mestom Bytča, OZ GALZA
navrhuje kúpnu cenu spolu za všetko vo výške 1,00 €.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a vyjadrila názor, aby k predmetnej
žiadosti zaujala odborné stanovisko komisia správy majetku a podnikateľských činností.
7. 3angel, Nám. gen. M.R. Štefánika 896/1, 010 01 Žilina – žiadosť o súhlas na zaradenie
elokovaného pracoviska ul. Štefánikova 1297, Bytča, do siete škôl a školských zariadení
SR, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy so sídlom Skalité – Kudlov č. 781,
Skalité.

Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta tejto žiadosti
vyhovieť a schváliť súhlas na zaradenie elokovaného pracoviska ul. Štefánikova 1297,
Bytča, do siete škôl a školských zariadení SR, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej
školy so sídlom Skalité – Kudlov č. 781, Skalité.
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. .../2017, ktorým sa mení VZN č. 5/2015
o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy.
Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Bytča č. .../2017, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o určení miesta
a času zápisu žiakov do základnej školy, schváliť.
9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča.
Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a Zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 4/2017/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami Mesta Bytča odporúča orgánom mesta zobrať na vedomie.

10.Zmena rozpočtu RO č. 1/2017/S v zmysle Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov
zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta.
Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a Zmenu rozpočtu RO č. 1/2017/S
v zmysle Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do
rozpočtu mesta odporúča orgánom mesta zobrať na vedomie.
11.HL mont s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina – odpoveď na záporné stanovisko
k dostavbe sídliska Úvažie zo dňa 21.9.2017. Nesúhlas z vyradením našej žiadosti na
zasadnutí zastupiteľstva mesta Bytča zo dňa 8.11.2017. Žiadosť o opätovné prejednanie
investičného zámeru.
Komisia sa s predmetnou odpoveďou a jej prílohami oboznámila.
Komisia odporúča orgánom mesta žiadosti o opätovné prejednanie investičného zámeru
vyhovieť.
Rôzne:
Člen komisie VaŽP a poslanec Mestského zastupiteľstva v Bytči, Július Kozák, informoval
prítomných o informáciách, ktoré získal v súvislosti s verejným obstarávaním „Mestská
športová hala Bytča“. Poukázal na to, že poslanci MZ neboli pozvaní na otváranie obálok
súvisiacich s predmetným verejným obstarávaním športovej haly, hoci to bolo odsúhlasené
MZ. Informoval tiež o skúsenostiach, aké s touto súťažou mal jeden z uchádzačov.

Bytča, 08.02.2018
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda

