
Z á z n am   č. 3 / 2017 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 14.06.2017 

 
Prítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík  – predseda komisie a poslanec MZ a 4 členovia:  
PhDr. Martin Gácik – poslanec MZ,  Július Kozák – poslanec MZ, Ing. Ján Melocík – 
poslanec MZ, Milan Behrík MBA.  
Neprítomní zasadnutia: Pavol Hrabovský – poslanec MZ (ospravedlnený), Mgr. Peter Koiš.   
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 7 osôb. 
 
Na predmetnom zasadnutí komisia VaŽP, vedená jej predsedom, prerokúvala nasledovné 
záležitosti: 
 
1. Plnenie programového rozpočtu k 31.03.2017 a s týmto súvisiace podklady a prílohy – 
    materiál predložený finančným oddelením MsÚ Bytča. 
 
    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a  odporúča orgánom mesta Plnenie  
    programového rozpočtu k 31.03.2017 zobrať na vedomie.  
 
2. Andrea Gajdošíková – iniciatívny poslanecký návrh na zakúpenie a osadenie stĺpov 
    verejného osvetlenia v mestskej časti Hliník nad Váhom. 
 
    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta tomuto návrhu  
    poslankyne Andrei Gajdošíkovej vyhovieť a schváliť finančný výdavok vo výške 7 380 €  
    na zakúpenie a osadenie stĺpov verejného osvetlenia v mestskej časti Hliník nad Váhom  
    s tým, že v prípade možnosti získania vonkajších finančných prostriedkov (zdrojov) na  
    poslankyňou požadovaný účel, financovanie prednostne riešiť z takýchto zdrojov. 
 
3. Andrea Gajdošíková – iniciatívny poslanecký návrh na zakúpenie a osadenie dvoch 
    autobusových zastávok v mestskej časti Hliník nad Váhom. 
 
    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta tomuto návrhu  
    poslankyne Andrei Gajdošíkovej vyhovieť a schváliť finančný výdavok na zakúpenie  
    a osadenie dvoch autobusových zastávok v mestskej časti Hliník nad Váhom s tým, že  
    v prípade možnosti získania vonkajších finančných prostriedkov (zdrojov) na poslankyňou  
    požadovaný účel, financovanie prednostne riešiť z takýchto zdrojov. 
 
4. Andrea Gajdošíková – iniciatívny poslanecký návrh na zakúpenie lavičiek na cintorín 
    v Hliníku nad Váhom. 
 
    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta tomuto návrhu  
    poslankyne Andrei Gajdošíkovej vyhovieť a schváliť finančný výdavok vo výške 520 €  na    
    zakúpenie lavičiek na cintorín v Hliníku nad Váhom. 



O 15,15 hod. bol zaznamenaný príchod člena komisie, Mgr. Petra Koiša. Od tohto času sa 
zasadnutia komisie zúčastnilo 6 jej členov (predseda a 5 členovia) a komisia bola naďalej 
uznášaniaschopná. 
 
5. DHZ Pšurnovice, 014 01 Bytča – žiadosť o pridelenie hasičskej techniky mladým hasičom. 
  
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča predmetnú žiadosť DHZ   
    Pšurnovice na zakúpenie hasičskej striekačky pre mladých hasičov riešiť v spolupráci  
    s DHZ Hliník nad Váhom. 
 
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 2017 a s touto zmenou 
    súvisiace podklady a prílohy – návrh predložený finančným oddelením MsÚ Bytča.  
 
     Komisia sa predloženým materiálom oboznámila. 
     Pre rozdielnosť názorov členovia komisie hlasovali vo veci navrhovaného kapitálových  
     výdavkov: 
     - Program: Bezpečnosť, právo a poriadok,  Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi 
       DHZ Pšurnovice – zakúpenie hasičskej striekačky + 6.000 € 
     - Program 8: Údržba MK, verejné priestr. a zeleň, Podprogram 8.2 Výstavba MK a 
       chodníkov 
       Rozšírenie parkoviska – Ul. Brezová + 5.000 € 
       Výstavba parkoviska – Ul. Hlinická + 60.000 €. 
     Výsledok hlasovania za navrhované výdavky:  
     - 3 členovia za predložený návrh výdavkov 
     - 3 členovia proti predloženému návrhu výdavkov. 
     Podľa výsledku hlasovania sa komisia nezhodla na konkrétnom odporúčaní vo veci  
     predmetných výdavkov. 
     Ostatné Zmenou rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 5 /2017 k 31.03.2017  
     navrhované výdavky komisia odporučila orgánom mesta schváliť.     
 
7. Nakladanie s majetkom mesta – opätovný odpredaj prebytočného majetku mesta, stavba 
    TKR a obchodný podiel Mesta Bytča v spol. KTR Bytča s.r.o., OVS č. 4/2017,  
    schvaľovanie záväzných súťažných podmienok OVS č. 4/2017 - návrh predložený odd.   
    SMaRR MsÚ Bytča. 
 
    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a predmetnú záležitosť odporúča riešiť na  
    zasadnutí Mestskej rady. 
 
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 6/2017 o určení názvu ulíc a verejných 
    priestranstiev v meste Bytča – návrh predložený odd. SMaRR MsÚ Bytča. 
 
    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne  
    záväzné nariadenie mesta Bytča č. 6/2017 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev  
    v meste Bytča, schváliť.  
 
9. Baránková Margita, Baránek Jozef, obaja bytom Pšurnovická 1047/70, Bytča - žiadosť 
    o odkúpenie pozemkov parc. č. 2969/5, 2969/21, 3490/2 v k.ú. Veľká Bytča. 
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta žiadosti  
    o odkúpenie pozemkov parc. č. 2969/5, 2969/21, 3490/2 v k.ú. Veľká Bytča, vyhovieť. 



10.SEKÁČ, spol. s r.o., stavebno-obchodná firma, Hlboké nad Váhom 119, 014 01 Bytča –     
     žiadosť o spoluprácu pri výstavbe nájomných bytov prostredníctvom ŠFRB na pozemku  
     parc. č. 595 o výmere 1 795 m2, k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
     Komisia súhlasila s osobnou prezentáciou a vysvetlením návrhu jeho predkladateľom.  
     Predmetom spolupráce by bola spolupráca pri výstavbe 24 b.j., 4 – podlažného bytového  
     domu, s dvoma samostatnými vstupmi, ktorý by zabezpečil bývanie v jednoizbových  
     bytoch a garsónkach. Obstaranie nájomných bytov by sa mohlo uskutočniť s využitím  
     finančných prostriedkov v podobe štátnej dotácie a úveru zo ŠFRB. Formou obstarania by  
     mohla byť napr. výstavba nájomného bytu v bytovom dome alebo kúpa nájomného bytu v    
     bytovom dome.   
     Komisia odporučila predkladateľovi žiadosti o dopracovanie a upresnenie predloženej  
     ponuky na spoluprácu po technickej a ekonomickej stránke. 
     Komisia odporúča orgánom mesta pokračovať v rokovaní vo veci predmetnej ponuky. 
         
11. HL mont s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina - žiadosť o vyjadrenie sa k návrhu 
      investičného zámeru. 
 
     Komisia sa so žiadosťou a priloženým investičným zámerom oboznámila. 
     Komisia odporúča žiadateľovi tento návrh dopracovať o dopravné riešenie s prihliadnutím  
     na stavebnú úpravu križovatky diaľničného privádzača a štátnej cesty I/10 pri moste cez  
     Váh, na kruhovú križovatku. 
 
12. Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Bytča – návrh na schválenie. 
       
      Komisia sa s návrhom na schválenie Zmeny a doplnku č. 5 Územného plánu sídelného  
      útvaru Bytča (ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča) a so schválením tejto ÚPD súvisiacimi  
      podkladmi, oboznámila. 
      Vzhľadom na rozdielnosť názorov členovia komisie uskutočnili vo veci návrhu na  
      schválenie ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča, hlasovanie. 
      Výsledok hlasovania vo veci návrhu na schválenie ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča:  
     - 3 členovia za návrh na schválenie  
     - 3 členovia proti návrhu na schválenie. 
     Podľa výsledku hlasovania sa komisia nezhodla na konkrétnom odporúčaní vo veci  
     návrhu na schválenie ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča. 
  
 
Bytča, 14.06.2017 
 
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda 


