
Z á z n am   č. 4 / 2017 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 06.09.2017 

 
Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – poslanec MZ,  Július Kozák – poslanec MZ,  
Ing. Ján Melocík – poslanec MZ, Milan Behrík MBA, Mgr. Peter Koiš.  
Neprítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík – predseda komisie a poslanec MZ 
(ospravedlnený), Pavol Hrabovský – 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 jej zasadnutí boli prítomní 5 členovia  
z celkového počtu 7 osôb.  
 
Na predmetnom zasadnutí komisia VaŽP, ktoré z poverenia jej predsedu viedol Ing. Ján 
Melocík, prerokúvala nasledovné záležitosti: 
 
1.  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 s predmetnou ÚPD súvisiacimi  
     podkladmi, oboznámila. 
     Prítomní zasadnutia členovia komisie mali vo veci predmetného návrhu rozdielne názory.  
     Člen komisie a poslanec MZ Július Kozák predložil návrh na vyradenie návrhu na  
     schválenie Zmeny a doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Bytča /ZaD č. 5  
     ÚPN SÚ Bytča/ z programu rokovania Mestského zastupiteľstva v Bytči /MZ v Bytči/. 
     Výsledok hlasovania vo veci návrhu na vyradenie návrhu na schválenie ZaD č. 5 ÚPN SÚ  
     Bytča z programu zasadnutia MZ v Bytči bol nasledovný:  
     - 3 členovia za návrh na vyradenie z programu rokovania MZ 
     - 2 členovia proti návrhu na vyradenie z programu rokovania MZ. 
     Podľa výsledku hlasovania členovia komisie, rozhodli väčšinou hlasov, odporučiť  
     orgánom mesta vyradenie návrhu na schválenie ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča z programu  
     rokovania MZ v Bytči. 
 
2. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ v Bytči zo dňa 1.3.2012 a jeho Dodatku č. 1 
    zo dňa 29.6.2017  – návrh predložený prednostkou Mestského úradu. 
 
    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila. 
    Na návrh člena komisie a poslanca MZ Júliusa Kozáka prítomní zasadnutia členovia  
    komisie hlasovali o vyradení tohto návrhu z programu rokovania MZ v Bytči  
    s následovným výsledkom: 
    - 3 členovia za návrh na vyradenie z programu rokovania MZ 
    - 2 členovia proti návrhu na vyradenie z programu rokovania MZ. 
    Podľa výsledku hlasovania členovia komisie väčšinou hlasov rozhodli odporučiť orgánom  
    mesta vyradenie návrhu na schválenie Dodátku č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ v Bytči   
    zo dňa 1.3.2012 a jeho Dodatku č. 1 zo dňa 29.6.2017,  z programu rokovania MZ v Bytči. 
 



3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ../2017 o pravidlách času predaja 
    v obchodných prevádzkárňach a času prevádzky služieb na území Mesta Bytča – návrh  
    predložený odd. SMaRR MsÚ Bytča. 
 
    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne  
    záväzné nariadenie mesta Bytča č. ../2017 o pravidlách času predaja v obchodných  
    prevádzkárňach a času prevádzky služieb na území Mesta Bytča, schváliť.  
 
4. Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2017 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 30.06.2017 zobrať na vedomie.  
 
5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad 
    hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – predložená finančným  
    oddelením MsÚ Bytča.  
 
   Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a Zmenu rozpočtu rozpočtovým  
   opatrením č. 1/2017/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami   
   Mesta Bytča, odporúča orgánom mesta zobrať na vedomie. 
 
6. OZ GALZA, SNP 894/1, 014 01 Bytča – žiadosť o dotáciu na výrobu odznaku pri 
     príležitosti odhaľovania hlavy bytčianskeho draka, v počte 200 kusov, s požadovanou  
     výškou 210 €.  
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta tejto žiadosti  
    vyhovieť a schváliť žiadateľom požadovanú dotáciu na výrobu príležitostného odznaku,  
    presunom finančných prostriedkov schválených OZ GALZA na zriadenie pamätnej tabule  
    L. Tomboru. 
 
7. OZ GALZA, SNP 894/1, 014 01 Bytča – žiadosť o dotáciu na kovovú plastiku „Anjel“, 
    vytvorenú ako pilotná figúra postavy svätej rodiny, vianočného betlehemu pre zámocký  
    park v Bytči, s požadovanou výškou 800 €.  
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila. Členovia komisie sa nezhodli na  
    konkrétnom odporúčaní orgánom mesta a záležitosť ponechali na rozhodnutie poslancov na  
    zasadnutí MZ v Bytči. 
 
8. OZ GALZA, SNP 894/1, 014 01 Bytča – žiadosť o dotáciu na reštaurovanie 
    a rekonštrukciu schodiskových stupňov a spodného podstavca kamenného stĺpa pod sochu  
    sv. Jána Nepomuckého v zámockom parku v Bytči, v požadovanej výške 3 530 €. 
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila. Členovia komisie sa nezhodli na  
    konkrétnom odporúčaní orgánom mesta a záležitosť ponechali na rozhodnutie poslancov na  
    zasadnutí MZ v Bytči. 
 
9. Futbalový klub TJ Tatran Hrabové, 014 01 Bytča – žiadosť o navýšenie rozpočtu klubu TJ  
    Tatran Hrabové o sumu 500 €.  
 



      Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta, aby žiadateľ  
      predmetnú žiadosť doplnil o údaje obsahujúce rozpis usporadúvaných akcií, o príjmoch  
      z týchto akcií a s týmito akciami spojenou spotrebou elektrickej energie /výdavky na  
      elektr. energiu/ 
 
10.Martin Gajdošík, Hrabové 254, 014 01 Bytča – žiadosť o zakúpenie kanalizačných rúr na  
     zakrytie časti potoka na pozemku parc. č. 238/1 v k.ú. Hrabové. 
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila. Členovia komisie sa nezhodli na  
    konkrétnom odporúčaní orgánom mesta a záležitosť ponechali na rozhodnutie poslancov na  
    zasadnutí MZ v Bytči. 
 
11.Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017 k 30. 09. 2017 a s touto zmenou 
     súvisiace podklady a prílohy – návrh predložený finančným oddelením MsÚ Bytča. 
 
     Prítomní zasadnutia členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili. 
     K predloženému návrhu nemali pripomienky a odporučili orgánom mesta návrh Zmeny  
     rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 7/2017 k 30.09.2017, schváliť. 
     Člen komisie a poslanec MZ Július Kozák pri prerokovaní tohto návrhu informoval  
     ostatných prítomných zasadnutia o skutočnostiach, súvisiacich s ukladaním odpadu  
     v lokalite Sihoť a uloženou pokutou. 
 
12.Základná škola v Bytči, Ulica Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča – žiadosť o opravu  
     opadávajúcej fasády na priečelí školy. 
 
     Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta zabezpečiť  
     vypracovanie komplexného riešenia opravy fasády budovy školy s prihliadnutím na jej  
     architektonickú a historickú hodnotu, vrátane vyčíslenia s touto opravou súvisiacich  
     nákladov. 
 
13.Michaela Rakovanová a spol., Hlinkova 668, 014 01 Bytča - žiadosť o súhlas s úpravou 
     spevnenej plochy pre parkovanie pred bytovým domom Hlinkova súp. č. 668 a 1469/A.  
  
     Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta predmetnej  
     žiadosti zatiaľ nevyhovieť, pretože sa predpokladá komplexné riešenie žiadosťou  
     dotknutej križovatky ul. Rázusova a Hlinkova. 
 
14.Zmena zberu komunálneho odpadu na ul. Brezovej v Bytči, prostredníctvom 
     polopodzemných kontajnerov – návrh predložený odd. VaŽP MsÚ Bytča.  
 
      Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta predmetný  
      návrh neschváliť. 
 
15.HL mont s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina – odpoveď na záporné stanovisko  
     k dostavbe sídliska Úvažie.  
 
     Komisia sa nesúhlasom HL mont s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina s rozhodnutím  
     Mestského zastupiteľstva v Bytči a priloženým riešením Ing. arch. Ľ. Kružela oboznámila. 
     Komisia odporúča orgánom mesta uznesenie č. 102/2017 prijaté Mestským  
     zastupiteľstvom v Bytči na zasadnutí dňa 29.65.2017 nemeniť a nechať v platnosti. 



16.Občianska iniciatíva pre zachovanie kultúrnych a historických pamiatok mesta Bytče – 
      návrh na vybudovanie pamätníka pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej  
      Československej republiky: vybudovanie podstavca a osadenie pamätnej dosky s menami  
      bytčianskych legionárov, nainštalovanie busty M.R. Štefánika, pomenovanie parku (pri  
      bývalom kine) na Park M.R. Štefánika alebo Park československých légií.  
 
     Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti vyhovieť a  návrh Občianskej  
     iniciatívy pre zachovanie kultúrnych a historických pamiatok mesta Bytče, podporiť. 
  
17.Správa o stave autobusových zastávok na území mesta Bytča /uznesenie MZ v Bytči 
     č. 89/2017 zo dňa 29.06.2017/ -   predložená odd. SMaRR MsÚ Bytča. 
 
      Komisia sa stotožnila s názorom a odporúčaním finančnej komisie pri MZ v Bytči,  
      o ktorom bola informovaná poslancom Júliusom Kozákom, ako jedným z jej členov. 
  
18.Športová hala Bytča – informácia o vypracovanej projektovej dokumentácii a rozpočte - 
     predložená prednostkou Mestského úradu. 
 
     Komisia predloženú informáciu zobrala na vedomie. 
 
 
 
Bytča, 06.09.2017 
 
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda 


