
Z á z n am   č. 7 / 2015 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 02.12.2015 

 
Prítomní zasadnutia: podľa prezenčnej listiny  
Miesto a čas konania: - miestnosť Sobášnej siene MsÚ v Bytči ( na poschodí budovy   
                                    Mestského úradu, Námestie SR č. 1/1), 15,00 hod. 
 
Členovia komisie sa zúčastnili najskôr spoločného stretnutia komisií zriadených pri 
Mestskom zastupiteľstve v Bytči, na ktorom sa oboznámili so záležitosťami, ktoré boli 
uvedené v programe zasadnutia a boli predmetom rokovania všetkých komisií, zriadených pri 
Mestskom zastupiteľstve v Bytči. Zúčastnili sa tiež spoločnej diskusie, počas ktorej mohli 
požadovať vysvetlenie, podávať návrhy, podnety, námietky a pripomienky. 
Spoločného stretnutia sa zúčastnili: od začiatku /15,00 hod./ PhDr. Martin Gácik – poslanec 
MZ,  Ing. Ján Melocík – poslanec MZ, Mgr. Peter Koiš; o 15,17 hod. na stretnutie prišiel 
Július Kozák – poslanec MZ.  
Neprítomní boli: Ing. Juraj Babušík  – predseda komisie a poslanec MZ, Pavol Hrabovský 
(poslanec MZ), Milan Behrík. 
Nakoľko boli prítomní 4 zo všetkých 7 členov komisie, komisia bola v tomto čase 
uznášaniaschopná. 
Po ukončení spoločného stretnutia, členovia komisie sa cca o 16,45 hod. presunuli na riadne 
zasadnutie komisie, ktoré sa konalo v miestnosti č. 3 (kancelária vedúceho odd. VaŽP), 
prízemie budovy Mestského úradu v Bytči. 
V tomto čase /cca o 16,50 hod./ rokovanie komisie opustil jej člen Július Kozák.  
Od tohto času na zasadnutí komisie boli prítomní len 3 zo všetkých 7 členov komisie tzn., že 
komisia nebola uznášaniaschopná. 
Prítomní členovia komisie prerokovali a vyjadrili svoj názor k týmto záležitostiam: 
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2015 o miestnom poplatku za 
    komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné  
    nariadenie Mesta Bytča č. 5/2008 zo dňa 16.12.2008 o miestnom poplatku za komunálne  
    odpady a drobné stavebné odpady – predkladá finančné oddelenie MsÚ Bytča. 
 
    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2015 o miestnom poplatku za  
    komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné  
    nariadenie Mesta Bytča č. 5/2008 zo dňa 16.12.2008 o miestnom poplatku za komunálne  
    odpady a drobné stavebné odpady -  výšku poplatku za drobný stavebný odpad sa odporúča  
    orgánom mesta ponechať v doteraz platnej výške.     
 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 9/2015 o podmienkach určovania a 
    vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Bytča – predkladá finančné oddelenie MsÚ  
    Bytča. 
 
    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 9/2015 o podmienkach určovania  
    a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Bytča, sa odporúča orgánom mesta  
    schváliť.    
      
3. Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2019 – návrh 
    predkladá finančné oddelenie MsÚ Bytča. 
 



    Návrh „Programového rozpočtu mesta pre rok 2016“ sa odporúča orgánom mesta   
    schváliť.    
 
4. Zmena rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 5/2015 k 31.12.2015 – návrh predkladá 
    finančné oddelenie MsÚ Bytča. 
 
     Návrh  Zmeny rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 5/2015 k 31.12.2015, sa odporúča  
     orgánom mesta schváliť.    
 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 7/2015  o umiestňovaní volebných 
    plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane – predkladá organizačno- 
    správne oddelenie MsÚ Bytča. 
  
    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 7/2015  o umiestňovaní volebných 
    plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, sa odporúča orgánom  
    mesta schváliť.    
 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 10/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
    č. 15/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl a školských zariadení na  
    rok 2016 – predkladá Ing. Anna Tarneková, referát školstva. 
 
    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 10/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  
    č. 15/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl a školských zariadení na  
    rok 2016, sa odporúča orgánom mesta schváliť.        
      
7. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2014/2015 – predkladá  
    Mgr. Mária Ďuriková. 
 
    Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2014/2015,  sa  
    odporúča orgánom mesta zobrať na vedomie. 
  
8. Petícia občanov proti zmene územného plánu mesta Bytča v m.č. Malá Bytča, lokalite 19 – 
    v zastúpení petičného výbor: Ing. Stanislav Kramara, Malá Bytča č. 153, 014 01 Bytča. 
 
    Petíciu občanov proti zmene územného plánu mesta Bytča v m.č. Malá Bytča, lokalite 19 – 
    v zastúpení petičného výbor: Ing. Stanislav Kramara, Malá Bytča č. 153, 014 01 Bytča, 
    sa odporúča zobrať na vedomie. 
 
9. TEZAR s.r.o., Thurzova 968/17, 014 01 Bytča – žiadosť o súhlasné stanovisko – súhlas na 
    realizáciu investície „Výmena sekundárných rozvodov na tepelnom okruhu Úvažie“ –   
    predkladá odd. SMaRR MsÚ Bytča. 
    
    Odporúča sa orgánom mesta schváliť uznesenie pripravené a odporučané komisiou  
    strategických činností a európskych záležitostí, na jej zasadnutí dňa 30.11.2015. 
     
10.EUCAL s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45, 010 01 Žilina – návrh zmluvy o budúcej zmluve 
     o vecnom bremene k stavbe „Optimalizácia výroby tepla v častiach Sídlisko-Centrum  
     Bytča“ – predkladá odd. SMaRR MsÚ Bytča. 



    Odporúča sa orgánom mesta schváliť uznesenie pripravené a odporučané komisiou  
    strategických činností a európskych záležitostí, na jej zasadnutí dňa 30.11.2015. 
      
11.ASSASSIN GYM v zast. predsedom Martinom Ozaníkom, Hlinická č. 406/17,  
     014 01 Bytča – žiadosť o zaradenie do klubov pôsobiacich na území mesta Bytča. 
 
     Predmetnej žiadosti sa odporúča orgánom mesta vyhovieť a schváliť, tohto času bez  
     nároku na podporu zo strany mesta. 
 
12.Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bytča, Námestie SR 2, 014 01 Bytča – žiadosť o  
     povolenie ťažby štrkopiesku v oblasti Hliník nad Váhom (pozemok parc. č. KN 861/4,  
     861/5, 861/6 k.ú. Hliník nad Váhom). 
 
     Komisia odporúča doplnenie predmetnej žiadosti v zmysle výsledku jej prerokovania na  
     spoločnom stretnutí komisií (trasa prepravy vyťaženého materiálu a spätného zásypu,  
     príslušné záruky a pod.) 
        
 
 
Bytča, 02.12.2015 
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda 


