Z á z n a m č. 3 / 2020
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 10.06.2020
Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – predseda komisie a poslanec MZ, Július Kozák –
poslanec MZ, Jozef Kolkus, Ing. Ján Melocik.
Neprítomní: Ing. Juraj Babušík – poslanec MZ (ospravedlnený), Miroslav Frolo – 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, Sobášna miestnosť (poschodie budovy MsÚ v Bytči)
15,00 hod.
Komisia bola schopná uznášania, pretože na jej zasadnutí boli prítomní 4 členovia
(PhDr. Martin Gácik, Július Kozák, Jozef Kolkus, Ján Melocik), 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 Bytča k 31.03.2020 – materiál predložený finančným oddelením
MsÚ Bytča.
Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom
mesta Plnenie rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2020, zobrať na vedomie.
2. Návrh na zrušenie dotácie pre OZ Filmový klub Bytča, Hlinkova 673, 0140 01 Bytča,
účelovo určenej na zabezpečenie 6. ročníka festivalu „Hviezdne noci“.
Komisia odporučila orgánom mesta schváliť zrušenie dotácie pre OZ Filmový klub Bytča,
Hlinkova 673, 0140 01 Bytča, účelovo určenej na zabezpečenie 6. ročníka festivalu
„Hviezdne noci“.
3. Miroslav Frolo, poslanec MZ – žiadosť o pridelenie financií na investičné akcie v roku
2020, v celkovej výške 41 000 €.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporučila orgánom mesta tejto
žiadosti vyhovieť a schváliť len vo veci pridelenia finančných prostriedkov na opravu
elektroinštalácie a vnútornú údržbu v budove HZ v Hliníku nad Váhom, do max. výšky
15 000 € tak, ako to predpokladá „Zmena rozpočtu RO č. 4/2020 k 30.06.2020“.
Ostatným požiadavkám komisia odporúča nevyhovieť.
4. Návrh na neuskutočnenie kultúrno-spoločenskej akcie Bytčiansky jarmok 2020, v zmysle
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (COVID-19).
Komisia odporučila orgánom mesta schváliť zrušenie kultúrno-spoločenskej akcie
„Bytčiansky jarmok 2020“.

5. Základná škola, ul. E. Lániho, 014 01 Bytča – žiadosť o schválenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie opravy elektroinštalácie vo výške 20 000 €.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporučila orgánom mesta predmetnej
žiadosti nevyhovieť a schváliť nepridelenie požadovaných finančných prostriedkov.
6. Zmena rozpočtu RO č. 4/2020 k 30.06.2020 – návrh predložený finančným oddelením
MsÚ v Bytči.
Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a návrh „Zmeny rozpočtu RO č. 4/2020
k 30.06.2020“ odporučila orgánom mesta schváliť.
7. Dobrovoľný hasičský zbor Hliník nad Váhom – žiadosť o pridelenie finančných
prostriedkov na zakúpenie športovej hasičskej striekačky, vo výške 5 500 €.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporučila orgánom mesta predmetnej
žiadosti nevyhovieť a schváliť nepridelenie DHZ Hliník nad Váhom požadovaných
finančných prostriedkov.
8. BENET Law-Tennis Club Bytča, Štefánikova 219, 014 01 Bytča – žiadosť o poskytnutie
(navýšenie) dotácie vo výške 2 500 €.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporučila orgánom mesta predmetnej
žiadosti nevyhovieť a schváliť neposkytnutie žiadateľom požadovanej dotácie.
9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. .../2020 o podmienkach nakladania
s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča – návrh predložený právnikom mesta
a organizačno-správnym oddelením.
Komisia sa s predloženým materiálom a návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. .../2020 o spôsobe prideľovania nájomných
Bytov, schváliť.
10.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ....../2020 zo dňa 25.06.2020, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.2/2016 zo dňa 15.06.2016
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – návrh predložený
Ing. Dušanom Beníčkom, referentom ochrany ŽP.
Komisia sa s predloženým materiálom a návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ....../2020 zo dňa 25.06.2020, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.2/2016 zo dňa 15.06.2016
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, schváliť.
11.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení
na rok 2020 – návrh predložený referátom školstva.
Komisia sa s predloženým materiálom a návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení

na rok 2020, schváliť.
12.MFK Bytča – žiadosť o rozšírenie účelu využitia poskytnutej dotácie.
Komisia odporučila orgánom mesta žiadosti MFK Bytča vyhovieť a schváliť požadované
rozšírenie účelu využitia poskytnutej dotácie.
13.Zmena a doplnenie „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“, v súvislosti s možnosťou
odpustenia nájomného počas mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR – návrh
predložený odd. SMaRR.
Komisia sa predloženým návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta navrhovanú
zmenu a doplnenie „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“, schváliť.
14.Nakladanie s majetkom mesta Bytča – odpredaj prebytočného majetku – č. súp. 634 na
ul. Kollárovej v Bytči a troch pozemkov, parc. CKN č. 42/1, 42/2 a 43/2 v k.ú. V. Bytča –
návrh predložený odd. SMaRR.
Komisia odporúča orgánom mesta návrh odpredaja prebytočného majetku – č. súp. 634 na
ul. Kollárovej v Bytči a troch pozemkov, parc. CKN č. 42/1, 42/2 a 43/2 v k.ú. V. Bytča,
schváliť.
15.Nakladania s majetkom mesta Bytča – vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj bytového
domu č. s. 303 Pšurnovice ( bývalá ZŠ ), 5 bytov, resp. o odpredaj jednotlivých bytov –
návrh predložený odd. SMaRR.
Komisia odporúča orgánom mesta návrh na vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj
bytového domu č. s. 303 Pšurnovice ( bývalá ZŠ ), 5 bytov, resp. o odpredaj jednotlivých
bytov, schváliť.
16.Občianske združenie ASA (Asociácia Sociálnych Altruistov), Medená 5712/3, 974 01
Banská Bystrica – žiadosť o predaj pozemku parc. KNC č. 384, 385/4 a časti pozemku
parc. KNC č. 385/2, 3519/2 a 3519/4 v k.ú. Veľká Bytča za účelom realizácie projektu
ASA – ZpS (Zariadenie pre Seniorov).
Komisia ponecháva rozhodnutie vo veci žiadosti OZ ASA Banská Bystrica o predaj
pozemku parc. KNC č. 384, 385/4 a časti pozemku parc. KNC č. 385/2, 3519/2 a 3519/4
v k.ú. Veľká Bytča, na poslancoch Mestského zastupiteľstva v Bytči.
17.Milan Gaňa, Hliník nad Váhom č. 500, 014 01 Bytča – žiadosť o prenájom časti pozemku
parc. č. EKN 3079/2 v k.ú. Veľká Bytča, za účelom vybudovania oddychovej zóny –
predkladá odd. SMaRR.
Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti vyhovieť a schváliť prenájom časti
Pozemku parc. č. EKN 3079/2 v k.ú. Veľká Bytča, za účelom vybudovania oddychovej
zóny za dodržania podmienok stanovených orgánom ochrany prírody (poznámka:
stanovisko OÚ Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-BY-OSZP-2020-000344-9 zo dňa
05.05.2020).
18.Petícia občanov mesta Bytča a vlastníkov bytov bytového domu č. 1014 na ul. Lúčna

o pridelenie parkovacích miest pred vchodmi bytového domu, Lúčna 1014.
Komisia odporúča orgánom mesta počkať na výsledky prebiehajúceho sčítania OBaD
2021 a na základe v tomto sčítaní zhromaždených údajov rozhodnúť vo veci požiadavky
o pridelenie parkovacích miest pred vchodmi bytového domu, Lúčna 1014.
19.Kamenivo Slovakia a.s., Areál Prefa, 014 01 Bytča – žiadosť o zmenu územného plánu
mesta Bytča.
Komisia odporúča orgánom mesta žiadosť o zmenu územného plánu mesta Bytča, ktorej
cieľom je rozšírenie územia pre ťažbu nerastných surovín zamietnuť a neschváliť.
Komisia neodporúča tiež vydanie súhlasu mesta pre účel rozšírenia súčasného vyhradeného
dobývacieho priestoru Malá Bytča.
20.Ľuboslava Rybáriková – poslanecký návrh – žiadosť o výrub stromov - líp v areáli
cintorína Bytča.
Komisia neodporúča požadovaný výrub líp na cintoríne v Bytči uskutočniť.
Poslanci budú na MZ informovaní, zo strany pána primátora, ohľadne postupu pri realizácii
športovej haly - najmä oblasť financovania.

Bytča, 10.06.2020
Vyhotovil: Ing. W. Oszczęda

