
Z á z n am   č. 4 / 2015 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 02.09.2015 

 
Prítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík  – predseda komisie a poslanec MZ a 5 členovia: Ing. Ján 
Melocík – poslanec MZ, Július Kozák – poslanec MZ, PhDr. Martin Gacík – poslanec MZ, Mgr. 
Peter Koiš, Milan Behrík. 
Neprítomní zasadnutia: Pavol Hrabovský (poslanec MZ). 
Nakoľko na zasadnutí komisie boli prítomní 6. z jej 7. členov, komisia bola uznášaniaschopná a 
mohla zasadať. 
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnil:   
- Ing. Waldemar Oszczęda – zapisovateľ. 
Miesto a čas konania: - miestnosť č.1 (zasadačka, prízemie budovy MsÚ v Bytči)  
                                      15,00 hod.  
 
Zasadnutie komisie sa začalo o cca 15,10 hod., keď komisia bola uznášaniaschopná, t.j. 
zúčastňovali sa ho minimálne jej 4 členovia. 
Na zasadnutí komisie VaŽP, ktoré viedol jej predseda, boli prerokované nasledovné záležitosti: 
 
1. Rímsko-katolícka cirkev Bytča, Námestie SR č. 2, 014 01 Bytča  – žiadosť o dotáciu na náter 
    strechy na farskom kostole Všetkých svätých v Bytči vo výške 8 300 €. 
   
     Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta predmetnej  
     žiadosti vyhovieť a žiadateľom požadovanú dotáciu vo výške 8 300 € schváliť. 
 
     Hlasovanie: 
     za – 4 členovia 
     proti – 2 členovia 
 
2. Opätovné prerokovanie žiadosti: 
    a) FO KINEX Bytča –  žiadosť o navýšenie dotácie vo výške 7 915 € 
    b) TJ Tatran Hrabové – žiadosť o dotáciu  vo výške 400 € 
    c) TZO Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie vo výške 600 € 
       
    Komisia opätovne odporúča orgánom mesta predloženým žiadostiam nevyhovieť a neschváliť  
    žiadateľmi požadované finančné prostriedky. 
 
3. Technické služby mesta Bytča – žiadosť o schválenie finančných prostriedkov vo výške 
    1 600 € na úpravu chodníka okolo Domu smútku, ktorý prepája nové chodníky na cintoríne  
    v Bytči. 
 
    Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti nevyhovieť a neschváliť požadované  
    finančné prostriedky.  
    Komisia vyjadruje názor, že predmetný chodník si zatiaľ nevyžaduje navrhovanú úpravu. 
 
4. Ľubomír Hrobárik, poslanec za mestskú časť Bytča – Hrabové – žiadosť o opravu havarijného 
    stavu vozovky – Hrabové – odvodnenie  3 komunikácií z dôvodu častého vytekania vody po      
    vozovke a v zimných mesiacoch tvorby námrazy a ľadu, čím sa stáva komunikácia nezjazdná,    
    s predpokladanou cenou prác 4 560 €. 
   



    Po oboznámení sa s predmetnou žiadosťou a rozpisom prác, komisia odporúča žiadateľovi túto     
    žiadosť doplniť o mapový podklad, z ktorého budú zrejmé miesta navrhovaných opráv  
    miestnych komunikácií, o informáciu tykajúcu sa vlastníctva dotknutých komunikácií (zápis na    
    liste vlastníctva) a reálnu kalkuláciu nákladov. 
 
5. Zmena rozpočtu č. 3/2015 k 30.09.2015/ (návrh)  – materiál vypracovaný finančným 
    oddelením MsÚ v Bytči, vrátane následovných výdavkov: 
 
5.1/ prvky pre detské ihrisko „Kaplnka“ – vo výške 7 600 € 
       Komisia odporúča orgánom mesta predmetný výdavok nezahrnúť  do navrhovanej zmeny  
       rozpočtu a tento výdavok neschváliť. 
       Komisia odporúča orgánom mesta takýto výdavok zohľadniť v návrhu rozpočtu mesta na  
       rok 2016. Komisia odporúča obstarať detské ihrisko za nižšiu, ako v prieskume ponúkanú  
       cenu. 
 
5.2/ príprava podložia pod detské ihrisko „Kaplnka“ – vo výške 4 800 € 
       Komisia odporúča orgánom mesta predmetný výdavok nezahrnúť  do navrhovanej zmeny  
       rozpočtu a tento výdavok neschváliť. 
 
5.3./ oprava schodov na MsÚ – vo výške 3 600 € 
        Komisia odporúča orgánom mesta predmetný výdavok nezahrnúť  do navrhovanej zmeny  
        rozpočtu a tento výdavok neschváliť. 
        Komisia odporúča riešiť úpravu schodov s bezbariériovým prístupom do vestibulu budovy  
        úradu. 
 
5.4./ multifukčné ihrisko Hrabové – vo výške 57 516,32 € ako spoluúčasť mesta na výstavbe  
        nakoľko najnižšia ponuka, ktorá bola výsledkom verejnej súťaže, je vo výške 97 516,32 €. 
        Komisia odporúča orgánom mesta predmetný výdavok nezahrnúť  do navrhovanej zmeny  
        rozpočtu a takýto výdavok neschváliť. 
 
5.5./ oprava sedadiel v kultúrnom dome – vo výške 600 € 
        Komisia odporúča orgánom mesta predmetný výdavok zahrnúť  do navrhovanej zmeny  
        rozpočtu a tento výdavok schváliť. 
 
5.6./ nadstrešenie schodov KD Pšurnovice – vo výške 3 000 € 
        Komisia odporúča orgánom mesta predmetný výdavok zahrnúť  do navrhovanej zmeny  
        rozpočtu a tento výdavok schváliť s tým, že tieto práce uskutočnia Technické služby mesta  
        Bytča vo vlastnej réžii a za reálne náklady. 
 
5.7./ výmena 2 ks okien + sporák soc. byty – vo výške 900 € 
        Komisia odporúča orgánom mesta predmetný výdavok zahrnúť  do navrhovanej zmeny  
        rozpočtu a tento výdavok schváliť. 
 
5.8./ dotácia KTR /energie + odmena konateľa/ – vo výške 7 000 € 
        Komisia odporúča orgánom mesta predmetný výdavok zahrnúť  do navrhovanej zmeny  
        rozpočtu a tento výdavok schváliť. 
 
5.9./ odmeny a odvody poslancov a členov komisií MZ  /navýšenie výdavkov v rozpočte/ – vo  
         výške 3 800 € 
 



        Komisia odporúča orgánom mesta predmetný výdavok zahrnúť  do navrhovanej zmeny  
        rozpočtu a tento výdavok schváliť. 
 
5.10./ žiadosť OZ Vzdelávanie o dotáciu na opravu strechy na futbalovom štadióne – vo výške  
          11 250 € 
          Komisia odporúča orgánom mesta predmetný výdavok zahrnúť  do navrhovanej zmeny  
          rozpočtu a tento výdavok schváliť. 
 
5.11./ oprava miestnej komunikácie v m.č. Pšurnovice (havarijný stav) prostredníctvom TSMB  
          v zmysle uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bytči č.59/2015 zo dňa 26.3.2015 –  
          vo výške 5 000 € 
          Komisia odporúča orgánom mesta predmetný výdavok zahrnúť  do navrhovanej zmeny  
          rozpočtu a tento výdavok schváliť. 
 
    Komisia odporúča orgánom mesta takto upravený návrh „Zmeny rozpočtu č. 3/2015“ schváliť. 
 
6. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina – ponuka na odkúpenie akcií, platná 
    do 15.10.2015. 
 
     Komisia predmetnú ponuku zobrala na vedomie a rozhodnutie ponecháva na odporúčanie  
     finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči. 
 
7. Monitorovacia správa Mesta Bytča za 1.polrok 2015 – materiál vypracovaný finančným  
    oddelením MsÚ v Bytči.  
 
    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a „Monitorovaciu správa Mesta Bytča za   
    1.polrok 2015 “ odporúča orgánom mesta schváliť. 
 
8. Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2015 – materiál vypracovaný finančným oddelením  
    MsÚ v Bytči, ZPS a DS JESIENKA, referátom školstva, TSMB. 
 
    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a „Plnenie programového rozpočtu  
    k 30.06.2015“ odporúča orgánom mesta zobrať na vedomie. 
 
9. Dohoda o vzájomnej partnerskej spolupráci medzi mestami Bytča – Slovensko a Opoczno – 
    Poľsko v rokoch 2015-2018 – návrh znenia. 
     
    Komisia sa s predloženým návrhom znenia dohody oboznámila a odporúča orgánom mesta      
    dohodu o vzájomnej partnerskej spolupráci medzi mestom Bytča a poľským mestom Opoczno 
    v rokoch 2015-2018 schváliť a poveriť primátora mesta uzatvorením a podpísaním tejto  
    dohody. 
 
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2015 – Zásady hospodárenia s majetkom  
      mesta – novelizácia v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 112/2015,  
      časť II., zo dňa 25.6.2015 – materiál vypracovaný oddelením správy majetku a regionálneho     
      rozvoja MsÚ Bytča. 
 
     Komisia sa s predmetným návrhom oboznámila a zobrala ho na vedomie.  
     Komisia odporúča, aby príslušné stanovisko (odporúčanie) zaujala finančná komisia a  
     komisia správy majetku a podnikateľských činností pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči. 



11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.6/2015 o ostatných miestnych daniach  – 
      novelizácia v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 141/2015 zo dňa   
      25.6.2015 a návrhu Andrei Gajdošíkovej, poslankyne MZ v Bytči za mestskú časť Hliník nad  
      Váhom – materiál vypracovaný oddelením správy majetku a regionálneho rozvoja MsÚ  
      Bytča. 
 
      Komisia odporúča orgánom mesta predmetný návrh schváliť s tým, že výšku poplatkov  
      odporúča zvýšiť o 100 % v porovnaní s doteraz určenou výškou poplatku a minimálnu šírku    
      pre prechod osôb stanoviť v zmysle platných predpisov. 
   
12. Návrh rokovacieho poriadku vypracovaný právnikom mesta, v nadväznosti na uznesenie 
      Mestského zastupiteľstva v Bytči č.15/2015, časť I., bod 2), zo dňa 22.01.2015. 
 
     Komisia predložený návrh zobrala na vedomie. 
      
13. Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina zn. Pd 151/15/5511-6 zo dňa 17.7.2015 
      na odstránenie zistených nedostatkov spočívajúcich v porušení ustanovenia § 11 ods. 4 zák.  
      č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších predpisov), týkajúce sa  
      preskúmania zákonnosti postupu poslancov v Bytči pri schvaľovaní žiadosti SSE-D a.s.  
      Žilina (uznesenie č. 66/2015) a žiadosti o zriadenie vecného bremena (uznesenie č. 67/2015)  
      na zasadnutí konanom dňa 26.3.2015. 
 
     Komisia predmetné upozornenie prokurátora zobrala na vedomie. 
 
14. Rozhodnutie Okresného úradu Bytča, odboru starostlivosti o životné prostredie, Zámok 
      č. 104, 014 01 Bytča, číslo spisu OU-BY-OSZP-2015/000036-20/Uri zo dňa 03.08.2015,  
      ktorým ako príslušný orgán miestnej štátnej správy, príslušný orgán štátnej správy  
      starostlivosti o životné prostredie a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb,  
      odkazuje Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, Bytča, ako vlastníka pozemkov parc. č. KN-C  
      3015/17, 3020/7 v k.ú. Veľká Bytča, na súd, nakoľko nesúhlasí s dodatočným povolením  
      vodnej stavby „Bytča – rozšírenie vodovodu a kanalizácie II. etapa, IBV Okružná ulica –  
      vodovod a splašková kanalizácia“ stavebníka: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,  
      Bôrická cesta 1960, Žilina. 
       
      Komisia predmetné rozhodnutie správneho orgánu zobrala na vedomie. 
 
15. EUCAL s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45, 010 01 Žilina – žiadosť o vyjadrenie k stavbe 
      „Optimalizácia výroby tepla v častiach Sídlisko – Centrum, Bytča“, investor: TEZAR s.r.o.,  
      Thurzova 968/17, 014 01 Bytča, ktorej umiestnenie je navrhované na pozemkoch vo  
      vlastníctve mesta. 
 
     Komisia sa s predloženou žiadosťou, priloženou sprievodnou správou a situáciou stavby  
     oboznámila. 
     Komisia odporúča orgánom mesta tejto žiadosti nevyhovieť.  
 
     Hlasovanie: 
     za vyhovenie žiadosti – 1 člen 
     proti vyhoveniu žiadosti – 3 členovia 
     zdržal sa – 1 člen 
     nehlasoval – 1 člen 



16. Martin Igonda, Lúčna 1014/1, 014 01 Bytča – žiadosť o pridelenie alebo prenájom 
      stavebného pozemku s možnosťou doživotného užívania za účelom výstavby bezbariérového  
      montovaného domu. 
 
      Komisia konštatuje, že Mesto Bytča nemá tohto času možnosť predmetnej žiadosti vyhovieť.  
      Komisia odporúča orgánom mesta, aby pri výstavbe nových bytov Mestom Bytča bolo  
      zohľadnené zriadenie bezbariérových bytov na prízemí. 
 
17. BMX RIDERS Bytča, v zastúpení Andrejom Takačom, Hliník nad Váhom č. 446, 
      014 01 Bytča  – žiadosť o zaregistrovanie do klubov pôsobiacich na území mesta Bytča. 
 
      Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti vyhovieť a požadovanú registráciu  
      povoliť bez nároku na poskytnutie dotácie v prebiehajúcom roku 2015. 
 
18.Iniciatívny poslanecký návrh skupiny poslancov Mestského zastupiteľstva v Bytči:  
     Michal, Filek, Branislav Šušolík, (Ing.) Peter Weber, Stanislav Struhal, Ľubomír Hrobárik –   
     „Koncepcia rozvoja športu v meste Bytča, 1. časť: FO Kinex Bytča, analýza stavu a návrh  
     riešenia“. 
 
    Komisia odporúča orgánom mesta predloženému návrhu nevyhovieť. 
 
Poznámka: 
O cca 16,15 hod. zasadnutie komisie opustil Július Kozák – poslanec MZ, ktorý odišiel na 
rokovanie finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči. Od tohto času zasadnutia 
komisie sa zúčastnilo 5 jej členov (predseda a 4 členovia). 
 
19. Iniciatívny poslanecký návrh Michala Fileka, poslanca  Mestského zastupiteľstva v Bytči – 
      „Opätovný návrh na schválenie zámeru odkúpenia pozemku pod synagógou v Bytči a prijatí  
      budovy darovacou zmluvou do vlastníctva mesta“.  
 
      Komisia predložený iniciatívny poslanecký návrh zobrala na vedomie. 
 
Rôzne: 
 
Komisia na návrh jej predsedu, odporúča poslancom Mestského zastupiteľstva v Bytči uskutočniť 
do 17.09.2015 zasadnutie za účelom prerokovania a vyhodnotenia žiadosti, návrhov, podnetov 
predložených v rámci obstarávania Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Bytča. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bytči, 03.09.2015 
Vyhotovil: Ing. W.Oszczęda 


