Z á z n am č. 3 / 2019
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 12.06.2019
Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – predseda komisie a poslanec MZ, Ing. Juraj
Babušík – poslanec MZ, Miroslav Frolo – poslanec MZ, Ing. Ján Melocík, Jozef Kolkus.
Neskorší príchod a účasť: Július Kozák – poslanec MZ.
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 začiatku na jej zasadnutí boli prítomní 5 členovia
(PhDr. Martin Gácik, Ing. Juraj Babušík, Miroslav Frolo, Ing. Ján Melocík, Jozef Kolkus), z
celkového počtu 6 osôb.
Na predmetnom zasadnutí komisie VaŽP, ktoré viedol jej predseda PhDr. Martin Gácik –
poslanec MZ, boli prerokúvané nasledovné záležitosti:
1. Plnenie rozpočtu mesta za I.Q 2019 – predkladá finančné oddelenie MsÚ Bytča.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom
mesta Plnenie rozpočtu mesta za I.Q 2019 zobrať na vedomie.
2. 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.
Členovia komisie sa opätovne zhodli na odporúčaní orgánom mesta, aby vzhľadom na
súčasný stav bežného a kapitálového rozpočtu mesta a nedostatok finančných prostriedkov
na výdavky, 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.
3. Občianske združenie GALZA – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 1.600,- € na
zhotovenie mreže na studňu v zámockom parku v Bytči.
Členovia komisie sa opätovne zhodli na odporúčaní orgánom mesta, aby vzhľadom na
súčasný stav bežného a kapitálového rozpočtu mesta a nedostatok finančných prostriedkov
na výdavky, žiadosti Občianskeho združenia GALZA o dotáciu na zhotovenie mreže na
studňu v zámockom parku v Bytči nevyhoveli a požadované poskytnutie finančných
prostriedkov neschválili.
4. Jesienka – zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Treskoňova 813, 014 01 Bytča –
žiadosť o zakúpenie osobného motorového vozidla na rozvoz stravy.
Komisia sa s predmetnou žiadosťou oboznámila a odporučila orgánom mesta žiadosti
Jesienka – zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Treskoňova 813, 014 01 Bytča,
o zakúpenie osobného motorového vozidla na rozvoz stravy vyhovieť a schváliť na to
potrebné finančné prostriedky.

5. Zmena rozpočtu RO č. 4/2019 k 30.06.2019 – návrh.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili.
K predloženému návrhu vyjadrili nasledovné názory a pripomienky:
- p. Kolkus informoval prítomných o ohliadke autobusových zastávok /AZ/ v mestskej časti
Malá Bytča a prezentoval fotografie tých objektov, ktoré vyhotovil; podľa miestneho
vizuálneho posúdenia, ktoré uskutočnil, ich stav je dobrý, nie sú zničené, opotrebované;
možno by stačilo ich len riadne očistiť, upraviť aj okolie; kapacitná veľkosť je postačujúca
a poskytujú dostatočnú ochranu proti vonkajším poveternostným podmienkam; určite by
sa dali naďalej využívať po zabezpečení ich opravy a úpravy prostredníctvom TSMB.
Členovia komisie sa zhodli s názorom p. Kolkusa a odporučili riadne preskúmať
a prehodnotiť výdavok navrhovaný ako kapitálový, Podprogram 3.4 Prevádzka a údržba
budov, položka „Malá Bytča – autobusové zastávky“, vo výške 3.800,-€.
- Ing. Babušík a prednostka úradu informovali prítomných o záležitostiach, súvisiacich
s kapitálovým výdavkom Podprogram 3.4 Prevádzka a údržba budov, položka „Projekt
»Prístavba PZ Bytča« spolufinancovanie projektu vo výške 50.000,-€ a odporúčaním,
ktoré v tejto veci prijala finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 11.06.2019.
Členovia komisie sa zhodli s prezentovaným odporúčaním finančnej komisie a odporučili
orgánom mesta, aby sa s kapitálovým výdavkom Podprogram 3.4 Prevádzka a údržba
budov, položka „Projekt »Prístavba PZ Bytča« spolufinancovanie projektu vo výške
50.000,-€, neuvažovalo.
Voči ostatným navrhovaným zmenám komisia nemala pripomienky a odporučila
orgánom mesta návrh „Zmeny rozpočtu RO č. 4/2019 k 30.06.2019“, s výnimkou
pripomienkovaných výdavkov, schváliť.
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 6/2019 o dočasnom parkovaní na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií – návrh.
Komisia sa s predloženým materiálom a návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 6/2019 o dočasnom parkovaní na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií, schváliť v navrhovanom znení.
V čase 15,58 hod. na rokovanie komisie prišiel jej člen: Július Kozák – poslanec MZ. Od
tohto času zasadnutia komisie boli prítomní jej všetci /6/ členovia.
V tejto časti zasadnutia komisie, Ing. A. Kramarová, prednostka úradu, informovala
prítomných členov komisie o súdnom rozhodnutí vo veci žaloby Ing. Márii Slosiarikovej na
uskutočnené v minulosti, zastavanie súkromného pozemku mestskou komunikáciou. Uviedla
tiež možnosti prípadného vyriešenia tejto záležitosti.
Ing. Babušík informoval a vysvetlil prítomným členom komisie okolnosti, za ktorých došlo
k úprave prístupovej komunikácie asfaltovaním. Vyjadril aj svoj názor na riešenie záležitosti,
ktorá by sa mala riešiť najmä rokovaním s dotknutou vlastníčkou pozemku a pokiaľ sa strany
nedohodnú, nechať vo veci rozhodnúť súd.
P. Kozák vysvetlil svoj pohľad a názor na zriadenie predmetnej prístupovej komunikácie
a odporučil rokovanie a dosiahnutie dohody s dotknutou osobou.

Po tomto prednostka úradu opustila zasadnutie komisie.
7. Dohoda o rozvíjaní vzájomnej partnerskej spolupráce medzi mestami Bytča a Opoczno
v rokoch 2019-2022 – návrh.
Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila. Členovia komisie (Ing. Babušík, p.
Kozák, p. Frolo) vyjadrili v diskusii názor na doterajšie priateľské vzťahy s Opocznom a
pokračovanie vzájomnej partnerskej spolupráce medzi mestami.
Pre rozdielnosť názorov členovia komisie sa nezhodli na odporúčaní pre orgány mesta
a záležitosť ukončenia alebo pokračovania partnerstva miest ponechali na rozhodnutie
poslancov Mestského zastupiteľstva.
8. LIVET, a.s., Jakubovo námestie 1, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto –
„Komplex Via Flavia“ - štúdia zámeru výstavby polyfunkčnej budovy s predpokladaným
počtom 47 b.j. a kancelárskych priestorov, podzemnými garážami určenými pre obyvateľov
novovzniknutých bytov a záujemcov z radov verejnosti.
Komisia sa s predloženým zámerom oboznámila. Jej dvaja členovia: Ing. Babušík a
p. Kozák vyjadrili svoj názor k predloženému zámeru a navrhovanému umiestneniu stavby
najmä v nadväznosti na platný územný plán mesta, možnosti riešenia záležitosti zámeru
a záujmy mesta.
Pre rozdielnosť názorov sa členovia komisie nevedeli rozhodnúť na odporúčaní pre orgány
mesta a stanovisko mesta k predmetnému zámeru ponechali na rozhodnutie poslancov
Mestského zastupiteľstva.

Bytča, 12.06.2019
Vyhotovil: Ing. W. Oszczęda

