
Z á z n am   č. 2 / 2019 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 10.04.2019 

 
Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – predseda komisie a poslanec MZ, Ing. Juraj 
Babušík – poslanec MZ, Miroslav Frolo – poslanec MZ, Ing. Ján Melocík, Jozef Kolkus. 
Neprítomní: 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 5 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. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2018 – návrh. 
 
    Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom  
    mesta Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2018 schváliť bez výhrad. 
 
2. Zmena rozpočtu RO č. 3/2019 k 30.04.2019 – návrh. 
 
    Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili. 
    K predloženému návrhu nemali pripomienky a odporučili orgánom mesta návrh „Zmeny  
    rozpočtu RO č. 3/2019 k 30.04.2019“, schváliť. 
 
3. BENET Lawn-Tennis Club Bytča – žiadosť o dotáciu vo výške 2 500,- €. 
 
    Vzhľadom na súčasný stav bežného rozpočtu mesta a nedostatok finančných prostriedkov  
    na výdavky, členovia komisie odporučili orgánom mesta, aby žiadosti BENET Lawn- 
    Tennis Club Bytča o dotáciu nevyhoveli a požadované poskytnutie finančných prostriedkov  
    neschválili. 
 
4. Komunitné centrum „Ruka v ruke“ Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2019  
     o 2 400,- €. 
 
    Vzhľadom na súčasný stav bežného rozpočtu mesta a nedostatok finančných prostriedkov  
    na výdavky, členovia komisie odporučili orgánom mesta, aby žiadosti Komunitného  
    centra „Ruka v ruke“ Bytča o navýšenie dotácie na rok 2019 nevyhoveli a požadované  
    poskytnutie finančných prostriedkov neschválili. 
 
5. Branislav Šušolík, poslanec MZ v Bytči – iniciatívny poslanecký návrh na doplnenie  
    detského ihriska na Thurzovej ul., vo výške 3 000,- €. 
 
    Vzhľadom na súčasný stav bežného rozpočtu mesta a nedostatok finančných prostriedkov  
    na výdavky, členovia komisie odporučili orgánom mesta, aby iniciatívnemu poslaneckému  
    návrhu Branislava Šušolíka nevyhoveli a poskytnutie finančných  prostriedkov požadované  



    na doplnenie detského ihriska na Thurzovej ul. neschválili. 
 
6. Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča – žiadosť o dotáciu vo výške  
    7 000,- €. 
 
    Vzhľadom na súčasný stav bežného rozpočtu mesta a nedostatok finančných prostriedkov  
    na výdavky, členovia komisie odporučili orgánom mesta, aby žiadosti ŠK TPŠ Kinex  
    Bytča o dotáciu nevyhoveli a požadované poskytnutie finančných prostriedkov neschválili. 
 
7. PANORÁMA - Mgr. Milan Kosec, Platanová 2/52, 010 07 Žilina 7 – ponuka na realizáciu  
    dokumentárneho filmu. 
 
    Vzhľadom na súčasný stav bežného rozpočtu mesta a nedostatok finančných prostriedkov  
    na výdavky, členovia komisie odporučili orgánom mesta, aby ponuku PANORÁMA  
    - Mgr. Milan Kosec, Platanová 2/52, 010 07 Žilina 7, na realizáciu dokumentárneho filmu  
    neprijali. 
 
8. Futbalový klub Hliník nad Váhom – žiadosť o poskytnutie (zvýšenie) dotácie vo výške  
    5.000,- €, na organizovanie športovej činnosti v roku 2019. 
 
    Vzhľadom na súčasný stav bežného rozpočtu mesta a nedostatok finančných prostriedkov  
    na výdavky, členovia komisie odporučili orgánom mesta, aby žiadosti Futbalového  
    klubu Hliník nad Váhom o poskytnutie (zvýšenie) dotácie nevyhoveli a požadované  
    finančné prostriedky neschválili. 
 
9. Občianske združenie GALZA – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 4.282,- € na  
     reštaurovanie kamenného stĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého v zámockom parku v Bytči.  
 
     Vzhľadom na súčasný stav bežného a kapitálového rozpočtu mesta a nedostatok  
     finančných prostriedkov na výdavky, členovia komisie odporučili orgánom mesta, aby  
     žiadosti Občianskeho združenia GALZA o dotáciu na reštaurovanie kamenného stĺpa  
     a sochy sv. Jána Nepomuckého v zámockom parku v Bytči nevyhoveli a požadované  
     poskytnutie finančných prostriedkov neschválili. 
 
10.Občianske združenie GALZA – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 1.600,- € na  
     zhotovenie mreže na studňu v zámockom parku v Bytči. 
 
     Vzhľadom na súčasný stav bežného a kapitálového rozpočtu mesta a nedostatok  
     finančných prostriedkov na výdavky, členovia komisie odporučili orgánom mesta, aby  
     žiadosti Občianskeho združenia GALZA o dotáciu na zhotovenie mreže na studňu  
     v zámockom parku v Bytči nevyhoveli a požadované poskytnutie finančných prostriedkov  
     neschválili. 
 
11.Branislav Šušolík, poslanec MZ – iniciatívny poslanecký návrh na schválenie Štatútu  
     mestských novín. 
 
     Vzhľadom na súčasný stav bežného rozpočtu mesta a nedostatok finančných prostriedkov  
     na výdavky, členovia komisie odporučili orgánom mesta, aby iniciatívnemu  
     poslaneckému návrhu Branislava Šušolíka nevyhoveli a návrh na schválenie Štatútu  
     mestských novín neschválili. 



 
12.Miroslav Frolo, poslanec MZ – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre mestskú  
     časť Hliník nad Váhom. 
 
     Komisia so žiadosťou predloženou Miroslavom Frolom, poslancom MZ, oboznámila  
     a orgánom mesta odporučila schváliť v rámci RO č. 3/2019 finančné prostriedky na práce  
     súvisiace s údržbou DS v Hliníku nad Váhom vo výške 14 000,- €.  
     Vzhľadom na súčasný stav bežného a kapitálového rozpočtu mesta a nedostatok  
     finančných prostriedkov na výdavky, komisia odporučila orgánom mesta ostatným  
     požiadavkám poslanca nevyhovieť a požadované finančné prostriedky neschváliť.  
     Súčasne prednostka úradu požiadala p. poslanca M. Frolu o vypracovanie jednoduchého  
     rozpočtu na vyššie uvedenú akciu odporúčanú na schválenie v RO 3/2019, v termíne do  
     konania MR.  
 
13.Ľubomír Hrobárik, poslanec MZ – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre 
     pre mestskú časť Hrabové. 
 
     Komisia so žiadosťou predloženou Ľubomírom Hrobárikom, poslancom MZ, oboznámila  
     a orgánom mesta odporučila schváliť v rámci RO č. 3/2019 finančné prostriedky na práce  
     súvisiace s inštaláciou osvetlenia cintorína v Hrabovom vo výške 4 300,- €.  
     Vzhľadom na súčasný stav bežného a kapitálového rozpočtu mesta a nedostatok  
     finančných prostriedkov na výdavky, komisia odporučila orgánom mesta ostatným  
     požiadavkám poslanca nevyhovieť a požadované finančné prostriedky neschváliť.  
 
14.Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Bytča – žiadosť o odstránenie bariér – zriadenie  
     výťahu alebo stoličkového výťahu v Kultúrnom dome. 
 
     Vzhľadom na súčasný stav bežného a kapitálového rozpočtu mesta a nedostatok  
     finančných prostriedkov na výdavky, členovia komisie odporučili orgánom mesta, aby  
     žiadosti Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO Bytča o odstránenie bariér –  
     zriadenie výťahu alebo stoličkového výťahu v Kultúrnom dome, nevyhoveli. 
 
15.Mestský futbalový klub Bytča – žiadosť o rozšírenie účelu využitia poskytnutej dotácie. 
 
     Komisia sa s predloženou žiadosťou MFK Bytča oboznámila a odporúča orgánom mesta  
     tejto žiadosti vyhovieť a schváliť žiadateľovi rozšírenie účelu využitia poskytnutej dotácie  
     len o položky na:  
     - trénerské kurzy, semináre a získanie licencií 
     - zdravotné pomôcky a vybavenie lekárničky, 
     - členské poplatky za hráčov a trénerov. 
 
16.GF Concept s.r.o., Panenská 26, 811 03 Bratislava – návrh spolupráce – umiestnenie  
     inteligentných lavičiek Smart benches Steora Urban+. 
 
     Vzhľadom na súčasný stav bežného a kapitálového rozpočtu mesta a nedostatok  
     finančných prostriedkov na výdavky, členovia komisie odporučili orgánom mesta, aby  
     návrhu spolupráce GF Concept s.r.o., Panenská 26, 811 03 Bratislava – umiestnenie  
     inteligentných lavičiek Smart benches Steora Urban+ nevyhoveli. 
 
 



17.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 7/2017 o záväznej časti Zmeny a doplnku  
     č. 5 Územného plánu sídleného útvaru Bytča – návrh na schválenie.  
 
     Komisia sa s predloženým materiálom a návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta  
     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 7/2017 o záväznej časti Zmeny a doplnku  
     č. 5 Územného plánu sídleného útvaru Bytča, schváliť. 
 
18.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019 o určení výšky dotácie na mzdy  
     a prevádzku na žiaka pre školy a školské zariadenia – návrh predkladá referát školstva  
     oddelenia organizačno-správneho, školstva a kultúry MsÚ Bytča. 
 
     Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom  
     mesta Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019 o určení výšky dotácie na  
     mzdy a prevádzku na žiaka pre školy a školské zariadenia, schváliť. 
     
19.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019 o určení výšky príspevkov  
     v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča – návrh  
     predkladá referát školstva oddelenia organizačno-správneho, školstva a kultúry  
     MsÚ Bytča.  
 
     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. 
 
20.CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o. Jirsková 4, 911 01 Trenčín – ponuka na prevod majetku  
     – zaradenia pozemku parc. KNC č. 1920/108 a stavby (cesty a chodníkov) do majetku  
     mesta.  
 
     Komisia sa s ponukou predloženou CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o. Jirsková 4,  
     911 01 Trenčín na prevod majetku – zaradenia pozemku parc. KNC č. 1920/108 a stavby  
     (cesty a chodníkov) do majetku mesta oboznámila a odporučila orgánom mesta túto 
     ponuku neprijať.   
 
Rôzne: 
 
21.Miloš Vanko – žiadosť o vyjadrenie podnikateľského zámeru výstavby „6x novostavba  
     rodinného domu“ na pozemku parc. č. EKN 2289 v kat. území Veľká Bytča (podľa  
     predloženej situácie osadenia). 
 
     Komisia odporúča 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. 
 
Ing. Juraj Babušík upozornil na potrebu: 
 
- doriešenia záležitosti parkovania a odstavovania vozidiel a s týmto parkovaním spojeného  
  neporiadku, pri a na moste cez Hričovský kanál Váhu 
 
- riešenia skládky odpadu vzniknutej na pozemkoch za týmto kanálom, v Hliníku nad Váhom,  
  v blízkosti lokality Horekončie. 



Prítomní členovia komisie sa s názorom svojho člena stotožnili. 
 
 
Bytča, 10.04.2019 
 
Vyhotovil: Ing. W. Oszczęda 


