Z á z n am č. 6 / 2015
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 04.11.2015
Prítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík – predseda komisie a poslanec MZ a 4 členovia:
Ing. Ján Melocík – poslanec MZ, Július Kozák – poslanec MZ, PhDr. Martin Gacík – poslanec
MZ, Mgr. Peter Koiš.
Neprítomní zasadnutia: Pavol Hrabovský (poslanec MZ), Milan Behrík.
Nakoľko na zasadnutí komisie boli prítomní 5 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 č. 1, zasadačka úradu (prízemie budovy MsÚ v Bytči)
15,00 hod.
Na svojom zasadnutí komisia VaŽP, vedená jej predsedom, prerokúvala nasledovné záležitosti:
1. Plnenie programového rozpočtu mesta pre rok 2015 k 30.09.2015 (za I.-III.Q 2015).
Poznámka: V priebehu prerokúvania tohto bodu programu na zasadnutie komisie, o 15,10
hod. prišiel jej člen, Milan Behrík. Na zasadnutí komisie bolo od tohto času prítomných 6
členov.
Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a odporúča orgánom mesta zobrať ho
na vedomie.
2. Zmena rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2015 k 30.11.2015 - návrh.
Poznámka: V priebehu prerokúvania tohto bodu programu na zasadnutie komisie, o 15,22
hod. prišiel jej člen, Pavol Hrabovský. Na zasadnutí komisie boli od tohto času prítomní všetci
7 členovia.
Komisia sa predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta tento návrh
schváliť.
Komisia sa stotožnila s návrhom Mestského úradu a názorom finančnej komisie prí MZ v
Bytči, ktorý na zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia“ odporúča prijať bankový úver.
3. Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a.s., Framborská 12, 010 01 Žilina - ponuka na
odkúpenie akcie LETISKO Žilina, a.s., 013 41 Dolný Hričov.
Komisia odporúča orgánom mesta predloženej ponuke nevyhovieť a nesúhlasiť s predajom
akcie.
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do
základnej školy – návrh.

Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Bytča č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do
základnej školy, schváliť.
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 6/2015, 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 s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Bytča č. 6/2015, 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.
6. Nakladanie s majetkom mesta – finančná spoluúčasť mesta na stavebnej rekonštrukcii objektu
súp. č. 152 v Hliníku nad Váhom (Potraviny COOP Jednota Žilina).
COOP Jednota Žilina, s.d., Predmestská 71, 010 83 Žilina, ako víťaz OVS na prenájom
obchodnej prevádzky súp. č. 152 v Hliníku nad Váhom (Potraviny), žiada Mesto Bytča o
schválenie stavebných úprav predmetnej prevádzky a spoluúčasť mesta na týchto úpravách,
podľa predloženého rozpočtu a odhadu.
Komisia odporúča orgánom mesta predloženej žiadosti nevyhovieť a neschváliť žiadateľom
navrhovanú finančnú spoluúčasť mesta na stavebných úpravách COOP Jednota Žilina, s.d.,
Predmestská 71, 010 83 Žilina, prenajímanej obchodnej prevádzky súp. č. 152 v Hliníku nad
Váhom (Potraviny).
7. SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina – návrh Zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k projektovej dokumentácii stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie i čistenie
odpadových vôd v okrese Bytča, Odkanalizovanie, Bytča – Družstevná ul. - predľženie
kanalizácie“.
Podľa vyjadrenia navrhovateľa, projektová dokumentácia bola spracovaná na základe petície
občanov Družstevnej ul. o vybudovanie predľženia kanalizácie. Prevod PD je navrhovaný ako
bezodplatný. Zmluva zaväzuje preberajúceho na zabezpečenie vydania stavebného povolenia
vo svojom mene a na svoj účet na predmetnú stavbu.
Komisia sa s predloženým návrhom zmluvy oboznámila a odporúča orgánom mesta predmetný
návrh schváliť.
8. Miroslav Tichý st., Námestie SR č. 29, 014 01 Bytča – žiadosť o pridelenie parkovacieho
miesta.
Žiadateľ žiada v predmetnej žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta na Námestí SR, kde už
viac ako 20 rokov býva, z dôvodu problému s parkovaním v tejto lokalite.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta túto žiadosť
zobrať na vedomie a riešiť v rámci predpokladaného regulovaného parkovania v predmetnej
lokalite.

Po vyčerpaní programu zasadnutia komisie, PhDr. Martin Gácik, poslanec MZ a člen komisie,
predložil komisii na prerokovanie následovne:
9. Iniciatívny návrh poslancov: PhDr. Martin Gácik, Branislav Chúpek, Branislav Šušolík,
Ing. Peter Weber, na poverenie hlavného kontrolóra vykonaním preverenia skutočnosti, že na
území mesta aj na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Bytča plechových kontajnerov pre zber
použitého šatstva a topánok, ktoré v určitom intervale vyprázdňujú pracovníci do nákladných
automobilov, ktoré sú imatrikulované v Poľskej republike, teda majú štátne poznávacie značky
Poľskej republiky. Na podnet občanov predkladajú materiál za účelom preverenia, kto
prevádzkuje tieto kontajnery, či má firma, ktorá prevádzkuje kontajnery, povolenie od Mesta
Bytča pre túto činnosť a povolenie od Mesta Bytča na uloženie kontajnerov na pozemkoch
Mesta Bytča.
Komisia predmetný návrh zobrala na vedomie a uvedené v ňom skutočnosti odporúča preveriť.
10.Dotačné formuláre žiadateľa: Občianske združenie GALZA, SNP 894/1, 014 01 Bytča,
obsahujúce žiadostí o dotácie na projekty:
a) osadenia hlavy draka do studne v zámockom parku, podľa nápadu záhradného architekta Ing.
Jozefa Janiša, ktorý by zrealizoval Marek Pružina, umelecký kováč z Prievidze, s termínom
realizácie: december 2015 až júl 2016, s požadovanou výškou dotácie 4 000 €.
b) reštaurovania a rekonštrukcie kamenného stľpa a sochy sv. Jána Nepomuckého v zámockom
parku v Bytči, ktorú by uskutočnil akademický sochár Dušan Hagara, na základe myšlienky
záhradného architekta Ing. Jozefa Janiša, s termínom realizácie začiatok: december 2015,
osadenie: december 2016, s požadovanou výškou dotácie 10 872 €.
c) vydanie brožúry zo série Pohľady za účelom prezentácie tvorby a diel pisateľky ikon Kataríny
Kasagrandovej a Beáty Niedecker, s termínom realizácie: december 2015, s požadovanou
výškou dotácie 500 €.
Komisia odporúča prerokovanie predmetných žiadostí o dotácie v príslušnej komisií prípadne v
príslušných komisiách zriadených pri MZ v Bytči.
Projekty (zámery), ktoré sa týkajú doplnenia (zmeny) exteriéru nádvoria zámku, ktoré je
súčasťou NKP Kaštieľ s areálom Bytča, komisia odporúča predkladateľovi prerokovať predbežne
s príslušným orgánom pamiatkovej ochrany a žiadostí doplniť o vyjadrenie tohto orgánu.
Komisia upozorňuje tiež na platné predpisy verejného obstarávania.
11. Ing. Ján Melocík, poslanec MZ a člen komisie, navrhol predľženie termínu zberu BIO odpadu
na území mesta do polovice novembra, so zabezpečením 2 zberov a vývozov (1x v týždni).
Členovia komisie sa s týmto návrhom stotožnili a odporučili mu vyhovieť.

Bytča, 04.11.2015
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda

