Z á z n am č. 4 / 2015
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 10.06.2015
Prítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík – predseda komisie a poslanec MZ a 3 členovia: Ing. Ján
Melocík – poslanec MZ, Július Kozák – poslanec MZ, Mgr. Peter Koiš.
Neprítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gacík (poslanec MZ) – sa ospravedlnil telefonicky
predsedovi komisie, Pavol Hrabovský (poslanec MZ), Milan Behrík – avizoval telefonicky
predsedovi komisie neskorší príchod (meškanie cca 1 hod.).
Nakoľko na zasadnutí komisie boli prítomní 4 z jej 7 členov, komisia bola uznášaniaschopná a
mohla zasadať.
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnili:
- Ing. Alžbeta Kramarová - prednostka úradu
- Ing. Waldemar Oszczęda – zapisovateľ.
Miesto a čas konania: - miestnosť Sobášna sieň (poschodie budovy MsÚ v Bytči)
15,00 hod.
Na svojom zasadnutí komisia VaŽP, vedená jej predsedom, prerokúvala nasledovné záležitosti:
1. Zámer odkúpenia pozemku par. č. KNC 1107/1 v k. ú. Veľká Bytča, č. LV 2292 o výmere
800 m² – rokovanie komisie VaŽP s Ing. A. Letkom v zmysle uznesenia MZ v Bytči
č. 79/2015, časť II. bod 1/, zo dňa 28.4.2015.
Pozvaný na zasadnutie komisie, v zmysle príslušného uznesenia MZ v Bytči, Ing. Andrej
Letko, ospravedlnil telefonický predsedovi komisie svoju neúčasť na zasadnutí komisie.
Súčasne potvrdil záujem o odpredaj pozemku za podmienok, ktoré oznámil na zasadnutí
finančnej komisie zriadenej pri MZ, uskutočnenom dňa 9.06.2015.
2. Plnenie programového rozpočtu k 31.03.2015 (za I. štvrťrok 2015).
Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a odporúča orgánom mesta zobrať ho
na vedomie.
3. Dokončenie úprav chodníkov na cintoríne: Veľká Bytča a Malá Bytča – návrh primátora
mesta. Správcom cintorínov odhadovaný náklad je cca 5 550 €.
Komisia odporúča orgánom mesta predloženému návrhu vyhovieť a na dokončenie úprav
chodníkov na cintoríne: Veľká Bytča a Malá Bytča schváliť ich správcovi finančné
prostriedky vo výške 5 550 €.
4. DHZ Hrabové, 014 01 Bytča – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na výmenu 2 ks
garážových dverí na hasičskej zbrojnici v Hrabovom z dôvodu ich havarijného stavu.
Predpokladaný náklad je žiadateľom odhadovaný na cca 3 600 €.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta tejto žiadosti
vyhovieť a žiadateľom požadované finančné prostriedky vo výške 3 600 € schváliť.

5. Technické služby mesta Bytča – žiadosť o schválenie finančných prostriedkov vo výške
8.077,15 € na splnenie uznesením MZ v Bytči č. 47/2014 zo zo dňa 29.4.2014 schválenej
úpravy existujúcej miestnej komunikácie na pozemku par č. 884/3 v k. ú. Pšurnovice.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta tejto žiadosti
vyhovieť a schváliť žiadateľovi finančné prostriedky vo výške 8 080 €.
Komisia odporúča, aby asfaltovanie Technické služby mesta Bytča zabezpečili súťažou podľa
verejného obstarávania.
6. Technické služby mesta Bytča – žiadosť o schválenie finančného príspevku vo výške
3.259,14 € na odstránenie zistených nedostatkov a porúch na plavárni.
Komisia odporúča orgánom mesta predloženej žiadosti vyhovieť a žiadateľovi schváliť
potrebné finančné prostriedky vo výške 3 260 €.
7. Technické služby mesta Bytča – žiadosť o schválenie finančného príspevku vo výške 3 090 €
na dofinancovanie projektu na vytvorené pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie v celkovom počte 5 pracovníkov, realizovaného v spolupráci s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny Žilina.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta predmetnej
žiadosti vyhovieť a žiadateľom požadované finančné prostriedky vo výške 3 090 € schváliť.
8. MŠ na Ul. Dostojevského – žiadosť o schválenie finančných prostriedkov na odstránenie
havarijného stavu a opravu oplotenia škôlky. Predpokladaný náklad je cca 1 500 €.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta tejto žiadosti
vyhovieť a schváliť finančné prostriedky na:
- opravu oplotenia MŠ vo výške 1 000 €; potrebných ďalších 500 € použiť z výdavku
odsúhlaseného na bežnú údržbu budovy,
- spojenie pergol s budovami nadkrytím vo výške 500 €.
9. Nakladanie s majetkom mesta – oprava, rekonštrukcia, resp. výstavba nového bytového domu
č. súp. 634/9 na Ul. Kollárovej v Bytči – návrh primátora mesta. Predpokladané finančné
prostriedky na odstránenie havarijného stavu všetkých komínov a vybudovanie nových
komínov sú vo výške 4 800 €.
Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta návrhu na
schválenie finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu všetkých komínov a
vybudovanie nových komínov nevyhovieť a výdavok neschváliť.
Komisia odporúča orgánom mesta hľadať vhodné riešenie naloženia s predmetným objektom
a uvažovať aj s jeho odstránením (zbúraním).
10. Nakladanie s nevyužívaným majetkom mesta – objekt č. súp. 303 v k.ú. Pšurnovice – návrh
primátora mesta. Predpokladaný výdavok na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá
by spĺňala podmienky na financovanie výstavby 4–och bytov prostredníctvom ŠFRB, t.j.
výstavby 4–och bytov prestavbou nebytového priestoru objektu č. súp. 303 v v Pšurnoviciach

(bývalá ZŠ), je 5 000 €.
Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta tomuto návrhu
vyhovieť a schváliť výdavok vo výške 5 000 €.
11. Nakladanie s majetkom mesta – oprava, rekonštrukcia vstupu a vonkajších vstupných
schodov do budovy MŠ Pšurnovice – návrh primátora mesta. Predpokladaný finančný náklad
na odstránenie havarijného stavu a výmenu dlažby je vo výške 459,43 €.
Komisia odporúča orgánom mesta predloženému návrhu vyhovieť a na odstránenie
havarijného stavu objektu schváliť výdavok vo výške 460 €.
12. Nakladanie s majetkom mesta – oprava, rekonštrukcia vstupu a vonkajších vstupných
schodov a omietky vstupnej steny do budovy KD Pšurnovice – návrh primátora mesta.
Predpokladaný finančný náklad na odstránenie havarijného stavu je vo výške 1 495,47 €.
Komisia odporúča orgánom mesta predmetnému návrhu vyhovieť a záležitosť riešiť
s použitím finančnej čiastky vo výške 500 € určenej na bežnú údržbu budovy a 1 000 €
z Rezervného fondu mesta.
Komisia odporúča orgánom mesta na odstránenie havarijného stavu schváliť finančné
prostriedky vo výške 1 000 €.
13. Návrh na predloženie žiadosti mesta Bytča o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci
opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia“ – návrh
primátora mesta.
Komisia sa predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta tomuto návrhu
vyhovieť a návrh príslušného uznesenia schváliť.
14. Návrh na majetko–právne vysporiadanie vlastníctva časti lokality „Dolné pole na záhumní“,
začatie prípravy odkupovania pozemkov lokality do vlastníctva mesta Bytča za účelom
budúcej výstavby dvoch bytových domov s cca 44 b. j. – návrh primátora mesta a skupiny
poslancov.
Na základe výsledku hlasovania (2 členovia za vyhovenie návrhu, 2 členovia proti vyhoveniu
návrhu), komisia odporúča orgánom mesta predmetnému návrhu nevyhovieť.
15. Komplexná obnova, úprava, oprava a údržba komunikácií a chodníkov v meste Bytča
návrh primátora mesta.
Na základe výsledku hlasovania (2 členovia za vyhovenie návrhu, 2 členovia proti vyhoveniu
návrhu), komisia odporúča orgánom mesta predmetnému návrhu nevyhovieť a tohto času
neuskutočňovať komplexnú obnovu, úpravu, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov
v meste Bytča.
16. Návrh na predloženie žiadosti mesta Bytča o nenávratný finančný príspevok formou dotácie
z Enviromentálneho fondu, pre Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva, Činnosť C4:
„Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“.

Komisia sa predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta tomuto návrhu
vyhovieť a návrh príslušného uznesenia schváliť.
17. SVB a NP „Rovnosť“, ul. Mieru 986/10, 014 01 Bytča – žiadosť o opravu chodníkov okolo
bytového domu s.č. 986/10 na ul. Mieru, Bytča, ktorých stav má podľa znenia žiadosti,
spôsobovať plesnenie stien a zatekanie do bytového domu.
Komisia sa s predmetnou žiadosťou a s touto súvisiacou dôvodovou správou oboznámila.
Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti nevyhovieť.
18. Štúdia „Zabezpečenie podmienok pre regulované parkovanie v Meste Bytča, I. etapa“, City
Parking Group s.r.o., organizačná zložka, Jókaiho 7/14, 945 01 Komárno.
Komisia odporúča predmetnú štúdiu prerokúvať na spoločnom zasadnutí komisií zriadených
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči.
19. Zmena rozpočtu č. 2/2015 k 30.06.2015 – návrh.
Komisia sa predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta tento návrh
schváliť
a) okrem výdavku:
- bytový dom na Kollárovej ul. - odstránenie havarijného stavu komínov + 4.800 €
- finančné prostriedky na vyhotovenie geometrického plánu a investičného zámeru
budúcej zástavby v lokalite Dolné pole na Záhumní + 1.500 €
- dokončenie opráv havarijného stavu miestnych komunikácií a chodníkov + 50.000 €
b) s úpravou výdavku:
- KD Pšurnovice – odstránenie havarijného stavu vstupných vonkajších schodov a vstup.
steny na čiastku + 1.000 €
- MŠ Dostojevského – oprava havarijného stavu oplotenia MŠ + 1.000 €
c) so zohľadnením výdavku:
- MŠ Dostojevského – spojenie pergol s budovami nadkrytím vo výške + 500 €.
Komisia odporúča orgánom mesta zaoberať sa realizáciou projektu „Zvýšenie bezpečnosti
dopravy v mieste styku miestnych komunikácií: na prieniku ulíc Komenského, SNP a
Razusovej“ (stavebné úpravy predmetnej križovatky miestnych komunikácií).
Komisia odporúča tiež orgánom mesta zaoberať sa zabezpečením riešenia križovatky ulíc:
Popoliška, SNP, Mieru.
Poznámka:
O 16,26 hod. bol zaznamenaný príchod člena komisie, Milana Behríka. Od tohto času zasadnutia
komisie sa zúčastnilo 5 jej členov (predseda a 4 členovia).
20. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 3/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta
Bytča – návrh.

Komisia sa predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Bytča č. 3/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta
Bytča, schváliť.
21. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 4/2015, ktorým sa mení a upravuje VZN Mesta
Bytča č. 7/2008 zo dňa 16.12.2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia – návrh.
Komisia sa predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Bytča č. 4/2015, ktorým sa mení a upravuje VZN Mesta Bytča
č. 7/2008 zo dňa 16.12.2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia, schváliť.
22. Žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2015:
a) FO KINEX Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie /7 915 €/
b) TJ Tatran Hrabové – žiadosť o dotáciu /400 €/
c) TZO Bytča – žiadosť o dotáciu /600 €/
d) Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča /20 000/
Komisia odporúča orgánom mesta predloženým žiadostiam nevyhovieť a neschváliť
žiadateľmi požadované finančné prostriedky.
23. Hokejbalový klub Hrabové, n. o., Hrabové 208, 014 01 Bytča – žiadosť o zaradenie klubu
do klubov Mesta Bytča.
Komisia odporúča orgánom mesta žiadosti o zaradenie Hokejbalového klubu Hrabové, n. o.,
Hrabové 208, 014 01 Bytča, vyhovieť bez možnosti pridelenia podporných finančných
prostriedkov na činnosť v r. 2015.
24. Vyhlásenie starostov obcí okresu Bytča vyjadrujúce podporu Súkromnej strednej odbornej
školy so sídlom v Bytči a stanovisko Súkromnej strednej odbornej školy Bytča k záverom zo
správy o výsledku finančnej kontroly č. 2/2015.
Komisia zobrala vyhlásenie starostov obcí okresu Bytča a stanovisko Súkromnej strednej
odbornej školy Bytča k záverom zo správy o výsledku finančnej kontroly č. 2/2015,
na vedomie.
25. Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., Košická 2, 01 65 Žilina – návrh cestovného
poriadku (CP) a kalkulácie na prepravu cestujúcich na trase Bytča, AS – Bytča,
Makyta/Poliklinika.
Komisia odporúča predložený návrh cestovného poriadku a kalkulácie na prepravu
cestujúcich doplniť (rozšíriť) o prepravu zo Sídliska 1. mája, t.j. na trasu
AS/Sídlisko/Poliklinika/Makyta.

26. Andrea Gajdošíkova, poslankyňa MZ v Bytči, iniciatívny poslanecký návrh:
Vyčlenenie finančných prostriedkov na zakúpenie odvodňovacích rúr na odvodnenie cesty
časť „Záhumnie“ v mestskej časti Hliník nad Váhom, vo výške 10 000 €.
Komisia odporúča orgánom mesta predloženému návrhu nevyhovieť a neschváliť finančné
prostriedky na zakúpenie odvodňovacích rúr na odvodnenie cesty časť „Záhumnie“
v mestskej časti Hliník nad Váhom, vo výške 10 000 €.
Komisia odporúča riešiť komplexne napojenie objektov vo vlastníctve mesta na
novobudovanú verejnú kanalizáciu (Malá Bytča, Hliník nad Váhom, Veľká Bytča) vrátane
vyčíslenia s týmto spojených finančných nákladov.
27. Andrea Gajdošíkova, poslankyňa MZ v Bytči, iniciatívny poslanecký návrh:
Zmena sadzby dane za užívanie verejného priestranstva – za trvalé užívanie verejného
priestranstva viac ako jeden mesiac, pre predaj tovaru 2 € za každý aj neúplný m² a každý aj
neúplný deň.
Komisia odporúča orgánom mesta predloženému návrhu nevyhovieť a neschváliť
navrhovanú zmenu sadzby dane za užívanie verejného priestranstva – za trvalé užívanie
verejného priestranstva viac ako jeden mesiac, pre predaj tovaru.
Komisia sa stotožnila so stanoviskom komisie správy majetku a podnikateľských činností zo
zasadnutia dňa 8.06.2015 a finančnej komisie zo zasadnutia dňa 9.06.2015, že predmetnú
záležitosť je potrebné riešiť komplexne vrátane zmeny ostatných sadzieb za používanie
verejného priestranstva, stanovených príslušným VZN.
28. Správa o stave – televízne káblové rozvody mesta Bytča a spoločnosť KTR Bytča, s.r.o.,
vrátane procesu prípravy odpredaja tohto majetku.
Komisia sa stotožnila so stanoviskom komisie správy majetku a podnikateľských činností zo
zasadnutia dňa 8.06.2015.
29. TES Media, s. r. o. Žilina, Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina – ponuka na rozšírenie
poskytovaných služieb v káblovom distribučnom systéme mesta Bytča.
Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti nevyhovieť a ponuku TES Media,
s. r. o. Žilina, Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina, ponuka na rozšírenie poskytovaných
služieb v káblovom distribučnom systéme mesta Bytča, neprijať.
30. JUDr. Anton Školek,Treskoňova 816/1,014 01 Bytča, poslanec MZ v Bytči – žiadosť
o riešenie dopravnej situácie na ulici Pšurnovickej, v úseku od plavárne po dopravnú
značku s vyznačením ukončenia obce obsahujúca návrh na obmedzenie rýchlosti dopravným
značením, prípadne retardérmi, požiadavku na vybudovanie parkoviska pre návštevníkov
plavárne v časti pozemku od plavárne smerom k derivačnému kanálu a zaradenie do
investičných akcií aj vybudovanie chodníka smerom od kanála k plavárni.
Komisia odporúča predmetnú žiadosť doplniť o konkrétne riešenie, z ktorého by bol zrejmý
predkladaný návrh.

31. Iniciatívny návrh skupiny poslancov MZ: Parkovacie miesta (Hlinkova ul.).
Komisia odporúča orgánom mesta predloženému návrhu vyhovieť a schváliť požiadanie
primátora Bc. Miroslava Minárčika, aby vyvolal rokovanie s vlastníkom poslaneckým
návrhom dotknutých pozemkov, ASTA BUILD, s.r.o., Hlinkova 1220, 014 01 Bytča,v k.ú.
Veľká Bytča, CKN 66, 68, 69, o výmere spolu 750 m² za účelom ich odkúpenia v prospech
mesta, z dôvodu rozšírenia parkovacích miest, čo by prispelo k skvalitneniu služieb pre
občanov.
32. Iniciatívny návrh skupiny poslancov MZ: Revitalizácia parku (park Slobody, Štefánikova ul.).
Komisia odporúča orgánom mesta predloženému návrhu vyhovieť a zaoberať sa
revitalizáciou parku „Slobody“.
Komisia odporúča orgánom mesta schváliť zabezpečenie vyhotovenia návrhu riešenia
revitalizácie parku.
33. Miestna akčná skupina „Zem palatína Juraja Thurzu“ - návrh na účasť Mesta Bytča.
Komisia odporúča orgánom mesta predloženému návrhu vyhovieť a schváliť účasť Mesta
Bytča v miestnej akčnej skupine „Zem palatína Juraja Thurzu“.
34. Návrh na zriadenie jedného právneho subjektu predškolského zariadenia, vyradenie
materských škôl a výdajní ŠJ zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie elokovaných
pracovísk.
Komisia predložený návrh zobrala na vedomie a odporúča orgánom mesta sa týmto návrhom
zaoberať ďalej.
35. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 15/2012 v znení VZN č. 7/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl
a škol. zariadení na rok 2015 – návrh.
Komisia sa predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Bytča č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 15/2012 v znení VZN č. 7/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl
a škol. zariadení na rok 2015, schváliť.
36. Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti Bytča, Zberateľský klub Hliník nad Váhom, Klub
filatelistov v Bytči 53-38, Bytča, Občianske združenie GALZA, SNP 894/1, 014 01 Bytča–
žiadosť o schválenie osadenia a osadenie pamätnej dosky už vyrobenej:
a) profesora Františka Šveca umiestnenej v minulosti na dome, kde sa profesor F. Švec
narodil, s návrhom na jej umiestnenie na parcelu č. 1358 a s požiadavkou vyhotoviť nápis
s informáciou, kde sa dom nachádza
b) legionára Jozefa Adamíka, odstránenej z fasády domu, osadiť na fasáde penziónu Jesienka,
s požiadavkou vyhotoviť nápis s informáciou o existencii domu, kde Jozef Adamík žil.
Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti vyhovieť.

Komisia odporúča, aby Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti Bytča a s nim spolupracujúce
kluby a združenie, sa zaujímali tiež o pamätnú tabuľu zakladateľa dobrovoľného hasičského
spolku v Bytči, Ladislava Tomboru.
37. Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti Bytča – žiadosť o zobratie na vedomie v orgánoch
mesta Bytča, Mestským zastupiteľstve, Zmluvu o výpožičke hmotného materiálu spolu s
prílohou, ktorá obsahuje 47 položiek. Zmluvu uzatvorili v júni 2015, Klub muzeálnej
a galerijnej spoločnosti Bytča, ako požičiavateľ a Základná škola Ulica mieru 1235, 014 01
Bytča, ako vypožičiavateľ.
Komisia predmetnú žiadosť zobrala na vedomie.
Rôzne (záležitosti prerokúvané mimo program komisie uvedený v pozvánke na zasadnutie
komisie):
38. Július Kozák, poslanec Mestského zastupiteľstva v Bytči, vzhľadom na opakujúce sa
poškodenie a opravy vozovky miestnej komunikácie Moyzesova ul., odporúča preveriť v
projekte a konzultovať záležitosť jej projekčného (technického) riešenia s projektantom a
zhotoviteľom stavebných úprav tejto MK.
39. Ing. Alžbeta Kramarová, prednostka úradu, požiadala z poverenia primátora mesta členov
komisie, aby zaujali stanovisko k partnerskej spolupráci s poľským mestom Opočno, t.j. či
Mesto Bytča má záujem na ukončení alebo pokračovaní tejto dlhoročnej spolupráci.
Komisia odporúča orgánom mesta schváliť pokračovanie doterajšej spolupráce s poľským
mestom Opočno.
40. Július Kozák, poslanec Mestského zastupiteľstva v Bytči, predložil na rokovanie komisie
žiadosť Ing. arch. Jozefa Olšavského o vyjadrenie k zastavovacej štúdii „RD bývanie
Pšurnovická“ v lokalite: Bytča, ul. Pšurnovická, k.ú. Veľká Bytča, vypracovaný pre klientov:
Matúš Behrík, Monika Kurtovičová, manželia Žitníkovci.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta, v prípade, že
riešenie je v súlade s platným územným plánom, vydať kladné stanovisko.

Bytča, 11.06.2015
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda

