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Zápis z rokovania komisie strategických činností 
a európskych záležitostí  pri MZ v Byt či  

zo d ňa 30.11.2015  
 

 
 
 
Predmet rokovania:  
1. Koncepcia tepelného hospodárstva mesta Byt ča a žiadosti 

spol. TEZAR s.r.o., Byt ča, resp. EUCAL, s.r.o. Žilina 
o schválenie investície na výmenu tepelných rozvodo v na 
Sídlisku Úvažie a o schválenie Zmluvy o budúcej zml uve 
o zriadení vecného bremena na mestské pozemky ku st avbe: 
Optimalizácia výroby tepla v častiach Sídlisko – Centrum 
Byt ča.  

2. Vypracovanie strategického dokumentu mesta Byt ča – 
Koncepcia odpadového hospodárstva na území mesta By t ča. 

3. Výstavba športovej haly v Byt či.  
 
 
k bodu 1: Stanovisko komisie k predmetnému materiál u 
Komisia sa detailne zaoberala sú časne platnou koncepciou 
tepelného hospodárstva mesta Byt ča, vypracovanou v roku 2008, 
kde konštatovala, že túto koncepciu by bolo vhodné 
aktualizova ť tak, aby zoh ľadňovala možnos ť majetkového podielu 
mesta Byt ča v tepelnej energetike na jeho území v budúcnosti,  
t.j. i po ukon čení platnosti nájomnej zmluvy na tepelné 
hospodárstvo so spol. TEZAR, s.r.o. Byt ča (teda i po roku 
2020). V prípade, že by si mesto Byt ča zachovalo dôležitú 
majetkovú ú časť na tepelnom hospodárstve, malo by možnos ť 
i v budúcnosti ovplyv ňova ť a rieši ť tepelnú energetiku na 
svojom území a tým teda i ovplyv ňova ť ceny tepla pre kone čných 
odberate ľov vrátane samotného mesta (cca 1000 odberných mies t, 
t.j. 3-4 tis. ľudí). Taktiež komisia konštatovala, že 
príslušným ministerstvom SR je ur čené na výzvy o NFP v oblasti 
rekonštrukcií tepelných zariadení dostato čné množstvo fin. 
prostriedkov a teda šance na získanie takýchto dotá cií sú 
zna čné. Komisia zastáva názor, že by bolo vhodné i na ďalej 
rokova ť so spol. TEZAR, s.r.o. Byt ča a h ľadať spolo čné 
kompromisné riešenie také, aby i mesto Byt ča malo v budúcnosti 
naďalej ur čitý majetkový podiel na tepelnom hospodárstve. 
S oh ľadom na vyššie uvedené doporu čuje  komisia MZ v Byt či 
nasledovné: 
 
a) Komisia strategických činností a európskych záležitostí  

neodporú ča uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi: Budúcim povinným z vecného b remena 
– Mestom Byt ča a Budúcim oprávneným z vecného bremena: 
Tezar s.r.o. na za ťaženie mestských pozemkov v rámci 
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plánovanej stavby: Optimalizácia výroby tepla v častiach – 
sídlisko Centrum.  

 
b) KSČaEZ neodporú ča schváli ť udelenie súhlasu nájomcovi 

TEZAR, s.r.o. na realizáciu investície na prenajato m 
mestskom majetku vo výške 155 000 eur: Výmena sekun dárnych 
rozvodov na tepelnom okruhu Úvažie.  

 
c) KSČaEZ odporú ča MZ schváli ť vypracovanie žiadosti o 

dotáciu na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu r ozvodov 
tepla z Opera čného programu Kvalita životného prostredia, 
opatrenia 4.5.1 Rozvoj ú činnejších systémov 
centralizovaného zásobovania teplom založených na d opyte 
po využite ľnom teple. 

 
d) KSČaEZ odporú ča MZ schváli ť vypracovanie žiadosti o 

dotáciu na vypracovanie  a implementáciu nízkouhlík ových 
stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti 
vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozv oja 
obcí v oblasti tepelnej energetiky. 

 
e) KSČaEZ odporú ča MZ, aby uznesením požiadalo primátora 

mesta, aby kontaktoval príslušný riadiaci orgán so 
žiados ťou o informácie, či je mesto Byt ča oprávnené žiada ť 
o dotáciu na výmenu rozvodov, za akých podmienok a kedy 
bude výzva  vyhlásená.  

 
 
k bodu 2: Stanovisko komisie k predmetnému materiál u 
Komisia sa v tomto bode rokovania zaoberala skuto čnos ťou, že 
mesto Byt ča nemá dodnes na svojom území vybudovanú 
kompostáre ň, resp. integrovaný zberný dvor, pri čom máme 
z minulosti neúspešný projekt na dotáciu pre vyššie  uvedenú 
investíciu. Sú časne platná koncepcia odpadového hospodárstva 
v meste Byt ča je platná do konca roka 2015 a mesto Byt ča musí 
vypracova ť novú koncepciu odpadového hospodárstva na 
nasledujúce roky. Komisia zobrala na vedomie i skut očnos ť, že 
skládka komunálneho odpadu v Mikšovej má iba obmedz ené vo ľné 
kapacity a pomaly kon čí jej životnos ť. Taktiež komisia 
konštatuje, že rozpo čty mesta Byt ča v posledných rokoch 
uvádzajú pri financovaní odpadového hospodárstva vy ššie výdaje 
oproti príjmom a to približne o 100.000,00 €. Nako ľko výdaje 
mesta na zber a likvidáciu odpadu v posledných roko ch zna čne 
rastú, bolo by potrebné urobi ť nielen komplexnú analýzu toho 
pre čo sa tak deje, ale i vytvori ť novú kvalitnú koncepciu 
odpadového hospodárstva v meste Byt ča na ďalšie roky. 
S oh ľadom na vyššie uvedené, ako i s oh ľadom na pripravované 
príslušné výzvy na dotácie pre predmetnú problemati ku 
odpadového hospodárstva, doporu čuje  komisia MZ v Byt či 
nasledovné: 
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a) schváli ť vypracovanie komplexnej analýzy sú časného stavu 
a fin. nákladov likvidácie a zberu odpadu v meste B yt ča 

b) schváli ť urýchlené vypracovanie novej koncepcie odpadového 
hospodárstva na území mesta Byt ča 

c) schváli ť vybudovanie a prevádzkovanie integrovaného 
zberného dvora, vrátane kompostárne, na území mesta  Byt ča 
a to mestom Byt ča (prevádzkovanie prostredníctvom TSMB) 

 
k bodu 3: Stanovisko komisie k predmetnému materiál u 
Komisia sa v tomto bode rokovania zaoberala reálnym  stavom 
ohľadom procesu výstavby športovej haly na území mesta  Byt ča 
a skonštatovala, že po vypracovaní projektovej doku mentácie 
haly sa uvedený proces zastavil. Zárove ň komisia posúdila 
jednotlivé možnosti financovania výstavby haly (mes tský 
rozpo čet, eurofondy, štátny rozpo čet, úver, súkromný sektor, 
Slovenský hádzanársky zväz), pri čom konštatovala, že ako 
najvhodnejší, resp. najpravdepodobnejší zdroj finan covania sa 
javí úver, príp. s ur čitým zapojením rozpo čtu mesta Byt ča. 
S oh ľadom na vyššie uvedené, doporu čuje  komisia MZ v Byt či, 
aby pri schva ľovaní rozpo čtu mesta na rok 2016 riešilo 
výstavbu športovej haly na území mesta Byt ča a prijalo, resp. 
schválilo príslušné kroky a fin. výdavky, aby mohlo  dôjs ť 
k zahájeniu výstavby tejto haly ešte po čas roka 2016. 

 
 
 
Zápis komisie  vyhotovil d ňa 1.12.2015 
 
 
 
 
 
          ––––––––––––––––––––---- 
           Ing. Anton  Kotešovský 
                      zapisovateľ komisie   
 
 


