Z á z n am č. 1 / 2019
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 06.02.2019
Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – predseda komisie a poslanec MZ, Miroslav Frolo
– poslanec MZ, Ing. Ján Melocík, Jozef Kolkus.
Neprítomní: Ing. Juraj Babušík – poslanec MZ (ospravedlnený), Július Kozák – poslanec MZ
(ospravedlnený).
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 4 členovia
z celkového počtu 6 osôb.
Na predmetnom zasadnutí komisie VaŽP, ktoré viedol jej predseda PhDr. Martin Gácik –
poslanec MZ, boli prerokúvané nasledovné záležitosti:
1. Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina – ponuka na odkúpenie akcií,
platná do 28.02.2019.
Prítomní členovia komisie sa s predloženou ponukou oboznámili a odporučili orgánom
mesta ponuku Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina na odkúpenie akcií,
prijať a predajom akcií získané finančné prostriedky použiť na uskutočnenie stavebných
úprav križovatky ul. Komenského, Popoliška, Rázusova, Treskoňova (pri bývalom sídle
Daňového úradu v Bytči).
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019, ktorým sa mení VZN č. 5/2015
o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom
mesta Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019, ktorým sa mení VZN
č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy, schváliť.
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 9/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta
Bytča.
Členovia komisie sa stotožnili s názorom finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve
v Bytči zo dňa 05.02.2019, že predmetným VZN by bolo potrebné sa zaoberať
komplexnejšie, t.j. všetkými stanovenými sadzbami dane z nehnuteľností.
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019 o poskytovaní sociálnych služieb
a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom
stacionári Jesienka, ktorým sa ruší VZN č. 4/2012 v znení ostatných dodatkov.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a pre rozdielnosť
názorov sa nezhodli na konkrétnom odporúčaní orgánom mesta.
Za odporúčaním schválenia predloženého návrhu VZN hlasovali 2 členovia komisie, proti

bol 1 člen a 1 člen sa zdržal.
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019, ktorým sa ruší VZN č. 11/2017
o obrade uvítania do života a finančnej podpore pre narodené dieťa.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom
mesta Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019, ktorým sa ruší VZN
č. 11/2017 o obrade uvítania do života a finančnej podpore pre narodené dieťa, schváliť.
6. SVP š.p., Povodie Váhu, OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany –
návrh nájomnej zmluvy „Lávka cez Váh Mikšová“.
Členovia komisie sa s návrhom SVP š.p., Povodie Váhu, OZ Piešťany, Nábrežie Ivana
Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, návrh nájomnej zmluvy „Lávka cez Váh Mikšová“
oboznámili a stotožnili sa s názorom finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči
zo dňa 5.02.2019, ktorá odporučila orgánom mesta prijatie tohto návrhu až po následnom
rokovaní primátora mesta so starostami príslušných (dotknutých) obcí s tým, aby sa
písomne zaviazali uznesením obecného zastupiteľstva (memorandom, dohodou), že sa
budú spolupodieľať a participovať na všetkých nákladoch (opravy, údržby lávky), ktoré
v budúcnosti vzniknú.
7. Návrh Dohody o rozvíjaní vzájomnej partnerskej spolupráce medzi mestami Bytča
a Karolinka /Česká republika/ v rokoch 2019 až 2022.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom
mesta Dohodu o rozvíjaní vzájomnej partnerskej spolupráce medzi mestami Bytča
a Karolinka /Česká republika/ v rokoch 2019 až 2022, schváliť.
8. PANORÁMA - Mgr. Milan Kosec, Platanová 2/52, 010 07 Žilina 7 – ponuka na realizáciu
dokumentárneho filmu.
Členovia komisie sa s ponukou PANORÁMA - Mgr. Milan Kosec, Platanová 2/52, 010 07
Žilina 7 na realizáciu dokumentárneho filmu oboznámili a odporučili orgánom, aby táto
ponuka bola prerokovaná v nadväznosti na Záverečný účet a hospodársky výsledok mesta
za rok 2018, ktorý bude predmetom zasadnutia MZ v Bytči, plánovaného v apríli 2019.
9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2018/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom
mesta „Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2018/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča“ zobrať na vedomie.
10.Zmena rozpočtu RO č. 1/2018/S v zmysle Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov
zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom
mesta „Zmena rozpočtu RO č. 1/2018/S v zmysle Smernice o postupe a zaraďovaní
prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta“ zobrať na vedomie.

11.Základná škola ul. E. Lániho 261/7, 014 01 Bytča – žiadosť o pridelenie finančných
prostriedkov na ďalšiu opravu elektroinštalácie, vo výške 60 tis. €.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporučila orgánom mesta, aby táto
žiadosť bola prerokovaná v nadväznosti na Záverečný účet a hospodársky výsledok mesta
za rok 2018, ktorý bude predmetom zasadnutia MZ v Bytči, plánovaného v apríli 2019.
12.BENET Lawn-Tennis Club Bytča – žiadosť o dotáciu vo výške 2 500,- €.
Členovia komisie sa s predloženou žiadosťou oboznámili a odporučili orgánom, aby táto
žiadosť bola prerokovaná v nadväznosti na Záverečný účet a hospodársky výsledok mesta
za rok 2018, ktorý bude predmetom zasadnutia MZ v Bytči, plánovaného v apríli 2019.
13.Komunitné centrum Ruka v ruke Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2019
o 2 400,- €.
Členovia komisie sa s predloženou žiadosťou oboznámili a odporučili orgánom, aby táto
žiadosť bola prerokovaná v nadväznosti na Záverečný účet a hospodársky výsledok mesta
za rok 2018, ktorý bude predmetom zasadnutia MZ v Bytči, plánovaného v apríli 2019
14.Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča – žiadosť o dotáciu vo výške
7 000,- €.
Členovia komisie sa s predloženou žiadosťou oboznámili a odporučili orgánom, aby táto
žiadosť bola prerokovaná v nadväznosti na Záverečný účet a hospodársky výsledok mesta
za rok 2018, ktorý bude predmetom zasadnutia MZ v Bytči, plánovaného v apríli 2019.
15.Branislav Šušolík, poslanec MZ v Bytči – iniciatívny poslanecký návrh na doplnenie
detského ihriska na Thurzovej ul., vo výške 3 000,- €.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila. Členovia komisie odporučili orgánom
mesta, aby tento návrh bol prerokovaný v nadväznosti na Záverečný účet a hospodársky
výsledok mesta za rok 2018, ktorý bude predmetom zasadnutia MZ v Bytči, plánovaného
v apríli 2019.
16.Zmena rozpočtu RO č. 1/2019 k 28. 02. 2019 – návrh predložený finančným oddelením
MsÚ v Bytči.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili.
K predloženému návrhu nemali pripomienky a odporučili orgánom mesta návrh „Zmeny
rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2019 k 28.02.2019“, schváliť.
17.Žiadosť o rozšírenie účelu využitia poskytnutej dotácie:
a) Benet LTC – združenie, Bytča
b) Spevácky zbor GLÓRIA DEO Bytča
c) TJ Tatran Hrabové
Komisia sa s predloženými žiadosťami oboznámila a odporúča orgánom mesta
týmto žiadostiam vyhovieť a schváliť žiadateľmi požadované rozšírenie účelu využitia
poskytnutých dotácií.

18.Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ZPS a DS Jesienka – návrh predložený riaditeľkou
ZPS a DS Jesienka.
Členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom mesta
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ZPS a DS Jesienka, schváliť.
19.Slovenský dejepisný spolok, 1. mája 35/4, 014 01 Bytča – žiadosť o odpredaj
nehnuteľností.
Prítomní členovia komisie sa s predloženou žiadosťou oboznámili a odporučili orgánom
mesta Slovenským dejepisným spolkom, 1. mája 35/4, 014 01 Bytča, požadovaný odpredaj
nehnuteľností neschváliť.
Rôzne:
20.Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) z operačného programu
Kvalita životného prostredia (OPKŽP) na základe Výzvy č.OPKZP –PO4-SC441-2018-39
na realizáciu projektu pod názvom: „Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie – Bytča“.

Komisia odporúča orgánom mesta schváliť predloženie žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku (NFP) z operačného programu Kvalita životného
prostredia (OPKŽP) na základe Výzvy č.OPKZP –PO4-SC441-2018-39 na realizáciu
projektu pod názvom: „Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie – Bytča“, v zmysle
predloženého návrhu uznesenia.

Bytča, 06.02.2019
Vyhotovil: Ing. W. Oszczęda

