
Z á z n am   č. 1 / 2021 

zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 

pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 14.04.2021 

 

Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – predseda komisie a poslanec MZ,  

Ing. Juraj Babušík – poslanec MZ, Miroslav Frolo – poslanec MZ, Jozef Kolkus,  

Ing. Ján Melocik. 
Neprítomní: Bc. Július Kozák – poslanec MZ. 

Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnil:  
– Ing. Waldemar Oszczęda – zapisovateľ. 

 

Miesto a čas konania: – miestnosť č. 1, zasadačka MsÚ v Bytči (prízemie budovy úradu) 
                                      15,00 hod.  

 

Komisia bola schopná uznášania, pretože na jej zasadnutí boli prítomní 5 členovia  

(PhDr. Martin Gácik, Ing. Juraj Babušík, Miroslav Frolo, Jozef Kolkus, Ing. 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. Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2020  – návrh. 

 

    Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom  
    mesta Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2020, schváliť bez výhrad. 

 

2. Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie  
    na činnosť klubu mesta vo výške 30 000,- €. 
 

    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporučila orgánom mesta žiadosti  
    ŠK TPŠ Kinex Bytča o dotáciu (navýšenie) vo výške 30 000,- €, nevyhovieť.  

 

3. Zmena rozpočtu RO č. 3/2021 k 30.04.2021 – návrh. 
     

    Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom  
    mesta návrh Zmeny rozpočtu RO č. 3/2021 k 30.04.2021, schváliť. 

 

4. Židovská náboženská obec, Hollého 9, 010 01 Žilina, zastúpená Ing. Pavlom Franklom,  
    predsedom – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na: 
    a)  sanáciu hrobky baróna Poppera  o RN 15 292,66 € 

    b) oplotenie židovského cintorína v Hliníku nad Váhom o RN 6 812, 87 €. 

 

     Komisia sa s predloženými žiadosťami oboznámila  a odporučila orgánom mesta nájsť  
     vhodný spôsob a formu poskytnutia pomoci Židovskej náboženskej obci v Žiline pri  
     revitalizácii židovského cintorína v Hliníku nad Váhom. 
 

5. Úprava výšky nájomného v bytovom dome č. 814/5 na Treskoňovej ulici v Bytči – návrh.  

  

     Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta schváliť   
     úpravu výšky nájomného v bytoch na Treskoňovej ulici č. 814/5 v pre rok 2021 vo výške  



     min. 2,5 % z obstarávacej ceny bytov a v roku 2022 upraviť výšku tohto nájomného  
     o 0,5 %, t.j. na min. 3,0 % z obstarávacej ceny bytov. 

     

6. „Petícia proti plánovanej výstavbe bytového domu na ulici Dostojevského, Veľká Bytča  
      a zmene územného plánu mesta Bytča“ , podaná v zastúpení: Ing. Helena Rupíková,  
      Dostojevského 935/8, 014 01 Bytča – informácia. 
 

     Komisia sa s podaním „Petícia proti plánovanej výstavbe bytového domu na ulici      
     Dostojevského, Veľká Bytča a zmene územného plánu mesta Bytča“ a spôsobom jej  
     vybavenia oboznámila a odporučila orgánom mesta to zobrať na vedomie. 

 

7. Žiadosti Kameniva Slovakia a.s. o vydanie stanovísk súvisiacich s banskou činnosťou na  
    pozemkoch v dobývacom priestore Malá Bytča: 
    a) k „Plánu využívania územia” ako podkladového materiálu pre vykonávania banskej  
        činnosti na pozemkoch parc. č. 403/72, 403/125, 403/173, 403/176 v k.ú. Malá Bytča  
     b) k dočasnému odňatiu z poľnohospodárskej pôdy v rámci plánovanej banskej činnosti na  
         pozemkoch parc. č. 403/72, 403/125, 403/173, 403/176 v k.ú. Malá  
     c) k „Plánu využívania územia” ako podkladového materiálu pre vykonávanie banskej  
         činnosti na pozemkoch parc. č. 391/94, 391/95, 391/99 v k.ú. Malá Bytča k plánovanej  
         banskej činnosti v dobývacom priestore Malá Bytča na uvedených pozemkoch  
     d) k dočasnému odňatiu z poľnohospodárskej pôdy v rámci plánovanej banskej činnosti  
          na pozemkoch parc. č. 391/94, 391/95, 391/99 v k.ú. Malá Bytča  
     e) k „Plánu likvidácie štrkoviska (po vydobytí časti vyhradeného ložiska štrkopieskov)“  
         ako podkladového materiálu pre vykonávania banskej činnosti na pozemkoch parc. č.  
         403/115, 403/136, 403/135, 403/134, 403/132, 403/131, 400/46, 398/86, 398/78, 398/77,  

         398/76, 398/75, 398/74, 398/73, 398/87, 398/72, 398/71, 403/143, 403/144, 403/159,  

         403/145, 403/146 v k.ú. Malá Bytča 

 

       Komisia sa so žiadosťami a s týmito súvisiacimi prílohami oboznámila. Predložené  
       žiadateľom „Plány využívania územia“ tykajúce sa nových miest dobývania neobsahujú  
       napr. údaje o termíne plánovaného ukončenia dobývania, predpokladanom termíne  
       začatia a ukončenia rekultivácie a revitalizácie územia, jeho úprave do pôvodného stavu,  
       ktorým bolo využívanie na poľnohospodárske účely. „Plán likvidácie štrkoviska“  

       neuvažuje s rekultiváciou a revitalizáciou ťažbou znehodnotených pozemkov na pôvodné  
       poľnohospodárske využitie, iba s technickou rekultiváciou pre potreby žiadateľa (napr. na  

       dočasnú skládku skrývky) a vodnú plochu. Ukončenie likvidácie 31.12.2032 je vzhľadom  
       na doterajšiu záťaž územia spôsobenú ťažbou neprimerane a malo by sa uskutočniť  
       v skoršom termíne, napr. najneskôr do 31.12.2026.  
       Komisia odporučila Mestskej rade zvážiť vydanie kladného vyjadrenia k pokračovaniu  
       ťažby a prípadne podanie návrhu na zrušenie dobývacieho priestoru z dôvodu verejného  
       záujmu. 
  

 

 

Bytča, 14.04.2021 

Vyhotovil: Ing. W. Oszczęda 


