Z á z n am č. 5 / 2019
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 26.11.2019
Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – predseda komisie a poslanec MZ, Július Kozák –
poslanec MZ, Jozef Kolkus.
Neprítomní zasadnutia: Miroslav Frolo – poslanec MZ (ospravedlnený) Ing. Juraj Babušík –
poslanec MZ (zúčastnil sa zasadnutia finančnej komisie), Ing. Ján Melocík,
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnili:
– Ing. Alžbeta Kramarová – prednostka úradu (na spoločnom zasadnutí komisií)
– Filip Korbáš – žiadateľ o vyjadrenie (na spoločnom zasadnutí komisií)
– Ing. Waldemar Oszczęda – zapisovateľ.
Miesto a čas konania: – miestnosť Sobášnej siene MsÚ v Bytči (poschodie budovy Mestského
úradu, Námestie SR č. 1/1), 0 15,00 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. Zúčastnili sa
tiež spoločnej diskusie, počas ktorej mohli požadovať vysvetlenie, podávať návrhy, podnety,
námietky a pripomienky.
Neskôr sa presunuli na samostatne zasadnutie komisie, ktoré sa konalo v miestnosti č. 1,
zasadačka na prízemí budovy Mestského úradu v Bytči.
Komisia nebola schopná uznášania, pretože na jej zasadnutí boli prítomní len 3 členovia
(PhDr. Martin Gácik, Július Kozák, Jozef Kolkus), z celkového počtu 6 osôb.
Na predmetnom zasadnutí komisie VaŽP, ktoré viedol jej predseda PhDr. Martin Gácik –
poslanec MZ, prítomní členovia prerokúvali nasledovné záležitosti:
1. Filip Korbáš, Malá Bytča č. 111, 014 01 Bytča – opätovná žiadosť o schválenie zámeru
výstavby rodinných domov na pozemkoch s parcelným číslom KN 3250/6 a 3250/7
v katastrálnom území Veľká Bytča.
Prítomní členovia komisie opätovne odporučili súhlasiť s predloženým zámerom za
podmienky, že tento zámer bude spĺňať stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi
stanovené podmienky a technická vybavenosť územia bude vyhovujúca a dostatočná.
2. Plnenie rozpočtu mesta k 30.09.2019 – predkladá finančné oddelenie MsÚ Bytča.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom
mesta Plnenie rozpočtu mesta k 30.09.2019 zobrať na vedomie.
3. Zmena rozpočtu RO č. 7/2019 k 31.12.2019 – návrh.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom
mesta návrh Zmeny rozpočtu RO č. 7/2019 k 31.12.2019, schváliť.
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 – návrh.

Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom a návrhom oboznámili
a odporučili orgánom mesta Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019 o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020,
schváliť.
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019 o určení výšky príspevkov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča – návrh.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom
mesta Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019 o určení výšky príspevkov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča, schváliť.
6. Žiadosť o vyjadrenie obce k zaradeniu Základnej školy pre žiakov s autizmom,
Mičurova 364/1, Bytča do siete škôl a školských zariadení.
Na základe predloženej dôvodovej správy, prítomní členovia odporučili orgánom mesta
žiadosti Špeciálnej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča, vyhovieť a schváliť vydanie
požadovaného vyjadrenia obce.
7. Programový rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 – návrh.
Prítomní členovia komisie sa s predmetným návrhom „Programového rozpočtu na rok
2020 s výhľadom na roky 2021-2022“ oboznámili a odporučili orgánom mesta tento návrh
schváliť.
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019 o miestnom poplatku za rozvoj –
návrh.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. ..../2019 o miestnom poplatku za
rozvoj, neprerokovávať na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bytči.
9. Petícia „Vytvorenie nových parkovacích miest a parkovacích boxov“ – občania
z príslušných bytov na ulici Brezová 1016 a 1015, a na ulici Lúčna 1014, Bytča.
Prítomní členovia komisie odporučili orgánom mesta predmetnú petíciu zobrať na
vedomie.
Odporučili tiež orgánom mesta zaoberať sa problematikou zriaďovania a výstavby
parkovacích plôch komplexne.
10.Informácia o výsledku súdneho sporu so žalobcom Ing. Máriou Slosarikovou,
o odstránenie stavby.
Prítomní členovia komisie predloženú informáciu zobrali na vedomie a odporučili
orgánom mesta prijať navrhované uznesenie.
Bytča, 27.11.2019
Vyhotovil: Ing. W. Oszczęda

