Z á z n am č. 4 / 2019
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 10.09.2019
Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – predseda komisie a poslanec MZ, Miroslav Frolo
– poslanec MZ, Július Kozák – poslanec MZ, Ing. Ján Melocík, Jozef Kolkus.
Neprítomní: Ing. Juraj Babušík – poslanec MZ (ospravedlnený).
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnili:
– Ing. Alžbeta Kramarová – prednostka úradu (na spoločnej časti zasadnutia komisií)
– Ing. Waldemar Oszczęda – zapisovateľ.
Miesto a čas konania: Sobášna miestnosť (poschodie budovy úradu) a neskôr miestnosť č. 1
- zasadačka úradu (prízemie budovy MsÚ v Bytči), 15,00 hod.
Zasadnutie komisie sa začalo spoločným stretnutím všetkých komisií zriadených pri MZ
v Bytči, v Sobášnej miestnosti, kde boli podané informácie a vysvetlenia k návrhu VZN
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Následne každá komisia zasadala samostatne.
Komisia bola schopná uznášania, pretože na začiatku na jej zasadnutí boli prítomní 5 členovia
(PhDr. Martin Gácik, Miroslav Frolo, Július Kozák, Jozef Kolkus, Ing. Ján Melocík), z
celkového počtu 6 osôb.
Na predmetnom zasadnutí komisie VaŽP, ktoré viedol jej predseda PhDr. Martin Gácik –
poslanec MZ, boli prerokúvané nasledovné záležitosti:
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019 o miestnych daniach – návrh.
Komisia sa s predloženým materiálom a návrhom sadzieb dane z nehnuteľností
spracovanom v rôznych variantoch, oboznámila a odporučila orgánom mesta
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019 o miestnych daniach, schváliť
v znení podľa návrhu sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2020, variant II.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady – návrh.
Komisia sa s predloženým materiálom a návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2019 miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, schváliť v navrhovanom znení.
3. Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2019
Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom
mesta Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2019, zobrať na vedomie.
4. Zmena rozpočtu RO č. 6/2019 k 30.09.2019 – návrh.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom
mesta návrh „Zmeny rozpočtu RO č. 6/2019 k 30.09.2019“, schváliť.
5. Informácia o výsledku kontroly NKÚ, vykonanej v termíne 5.04.-30.07.2019.
Komisia sa s predloženou informáciou oboznámila a odporučila orgánom mesta
túto informáciu zobrať na vedomie.

6. Občianska iniciatíva – Petícia na vyhlásenie ochranného pásma pamiatkovej zóny Bytča
a s týmto spojené spresnenie niektorých častí Územného plánu sídelného útvaru Bytča –
zmeny a doplnky č.5.
Komisia sa s predloženou Občianskou iniciatívou - Petíciou oboznámila a odporučila
orgánom mesta informáciu o podaní petície zobrať na vedomie a odporučiť iniciátorom
obrátiť sa s touto iniciatívou na vecne príslušný štátny orgán.
7. Správa o stave KTR Bytča s.r.o.
Komisia sa s predloženou správou oboznámila a odporučila orgánom mesta, ako možné
smerovanie nakladania so spoločnosťou KTR Bytča, s.r.o., alternatívu na:
- ponechanie spoločnosti v činnosti, s ukončením podnájmu so spoločnosťou TES
Media s. r. o. Žilina výpoveďou, zároveň s vyrovnaním záväzkov voči tejto spoločnosti;
pre ďalšie využitie majetku Mesta Bytča (rozvody KTR) by bolo potrebné hľadať vhodný
spôsob.
8. Žiadosť o odpustenie penále za omeškané platby.
Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti o odpustenie poplatku z omeškania
a úrokov z omeškania nevyhovieť a odpustenie penále za omeškané platby neschváliť.
9. Filip Korbáš – opätovná žiadosť o schválenie zámeru výstavby rodinných domov na
pozemkoch s parcelným číslom KN 3250/6 a 3250/7 v katastrálnom území Veľká Bytča.
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.
10.Magdaléna a Pavol Strnádlovci – žiadosť o obhliadku a urýchlenú nápravu Družstevnej
ulice v Bytči, pri dome 1076/1.
Komisia sa oboznámila s požiadavkou občanov a informáciou o výsledku riešenia žiadosti
a ohliadky, uskutočnenej dňa 5.9.2019, za účasti zainteresovaných občanov, zástupcov
správy ciest (SC ŽSK, TSMB), mestského úradu v Bytči a SeVaKu.
Záležitosť odporúča riešiť vhodným technickým a finančným riešením, spoluprácou
správcov ciest a príslušných zložiek mestského úradu.

Bytča, 11.09.2019
Vyhotovil: Ing. W. Oszczęda

