
Z á z n am   č. 1 / 2016 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 24.02.2016 

 
Prítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík  – predseda komisie a poslanec MZ a 3 členovia:  
Ing. Ján Melocík – poslanec MZ, PhDr. Martin Gacík – poslanec MZ, Pavol Hrabovský – 
poslanec MZ. 
Neprítomní zasadnutia: Július Kozák (poslanec MZ) – ospravedlnený, Mgr. Peter Koiš – 
avizoval neskorší príchod, Milan Behrík. 
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.  
Zasadnutie komisie sa začalo o 15,10 hod., keď boli prítomní 4 z jej 7 členov, t.j. keď komisia 
bola schopná uznášania. 
Na predmetnom zasadnutí komisia VaŽP, vedená jej predsedom, prerokúvala nasledovné 
záležitostí: 
 
1. Zmena rozpočtu č. 1/2015/Št  v zmysle § 13 písm. b Štatútu mesta Bytča k 31.12.2015 
    a Zmena rozpočtu č. 1/2015/Sm  v zmysle „Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov  
    zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta“ k 31.12.2015. 
 
    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a odporúča orgánom mesta zobrať ho  
    na vedomie.  
 
2. KTR Bytča, s.r.o., Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 36379018 – žiadosť o finančnú 
    výpomoc vo výške 4 600 €. 
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta tejto žiadosti  
    vyhovieť a KTR Bytča, s.r.o., Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, požadovanú výpomoc   
    schváliť. 
 
O 15,37 hod. bol zaznamenaný príchod člena komisie, Mgr. Petra Koiša. Od tohto času 
zasadnutia komisie sa zúčastnilo 5 jej členov (predseda a 4 členovia) a komisia bola naďalej 
uznášaniaschopná. 
 
3. Zmena rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2016 k 31.03.2016 – návrh. 
 
    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta návrh Zmeny  
    rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2016 k 31.03.2016, schváliť.    
 
4. Najvyšší kontrolný úrad SR - kontrola rozpočtu, čerpania verejných prostriedkov a použitia 
    majetku v období: rok 2014 do 30.6.2015 – informácia o výsledku kontroly a prijaté  
   opatrenia.  
    
    Komisia sa s predloženou informáciou oboznámila a túto informáciu zobrala na vedomie.  
   
   



5. Okresná prokuratúra Žilina, Moyzesova č.20, 011 56 Žilina – protest prokurátora proti 
    VZN 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 VZN  
    č. 1/2016  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. 
 
    Komisia sa s protestom prokurátora a s týmto súvisiacim návrhom VZN č. 1/2016   
    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, oboznámila.    
    Komisia odporúča orgánom mesta predmetnému protestu prokurátora vyhovieť a schváliť   
    návrh VZN č. 1/2016  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, ktorým sa zruší VZN  
    č. 3/2015 zo dňa 26.6.2015. 
 
6. Príprava novelizácie VZN Mesta Bytča č. 5/2010 – Zásady hospodárenia a nakladania 
    s majetkom mesta Bytča a VZN Mesta Bytča č. 6/2010 – O obchodnej verejnej súťaži  
    k predaju a prenájmu majetku mesta Bytča. 
 
    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a vypracovanie návrhu novelizácie VZN  
    č.5/2010 a VZN č. 6/2010, podľa predloženého postupu, odporúča orgánom mesta  
    schváliť.   
 
7. Nakladanie s majetkom Mesta Bytča – príprava odpredaja „Televíznych káblových 
    rozvodov mesta Bytča“ a „Obchodného podielu Mesta Bytča v spol. KTR Bytča s.r.o.“, 
    návrh zmeny nájomných vzťahov, návrh súťažných podmienok OVS č. 1/2016 a pod. 
 
    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a  odporúča orgánom mesta tento   
    materiál schváliť.  
 
8. Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Mičurova 364/1, Bytča - 
    žiadosť o vyjadrenie obce k zaradeniu Spojenej školy internátnej,  do siete škôl a školských        
    zariadení. 
 
    Komisia sa s predmetom žiadosti oboznámila a odporúča orgánom mesta tejto žiadosti  
    vyhovieť a schváliť zaradenie do siete škôl a školských zariadení Spojenú školu internátnu,  
    Mičurova 364/1, Bytča, od 1.1.2017. 
 
9. MV SR, sekcia verejnej správy, Križková 7, 811 04 Bratislava  – informácia vo veci 
    žiadosti o upustenie od zámeru presťahovania Štátneho archívu v Bytči z priestorov  
    Bytčianskeho zámku. 
 
    Komisia sa s predloženou informáciou oboznámila a túto informáciu zobrala na vedomie.  
 
 10.Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 
      dokumentácie – ZaD č.5 ÚPN SÚ Bytča. 
 



      Komisia sa s predloženým materiálom a s týmto súvisiacimi informáciami oboznámila  
      a orgánom mesta odporúča neschváliť podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na  
      spracovanie ÚPD obce a neschváliť prijatie s touto žiadosťou súvisiaceho záväzku mesta,  
      že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie /ZaD č.5 ÚPN 
      SÚ Bytča/, potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.  
 
Okrem záležitostí, ktoré boli uvedené v zaslanom členom komisie predpokladanom programe 
zasadnutia, komisia prerokovala ešte následovné: 
 
11.Dobrovoľný hasičský zbor, Hliník nad Váhom – žiadosť o pridelenie finančných 
     prostriedkov na prístavbu druhej garáže vo výške 20 000 €. 
 
     Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti DHZ Hliník nad Váhom  
     nevyhovieť a neschváliť touto organizáciou požadované finančné prostriedky z dôvodu,  
     že Mesto Bytča nemá tohto času dostatok finančných prostriedkov. 
      
12.Projektová dokumentácia „Stavebné úpravy dispozície hygienických priestorov  
     Kultúrneho domu Mikšová“, vypracoval: Stav & Project Hrabovský, s.r.o.,  
     Ing. Ján Hrabovský, Mikšová 77, 014 01 Bytča, v celkovom rozpočtovom náklade  
     21 764,06 €. 
 
     Komisia odporúča orgánom mesta návrhu „Stavebných úprav Stavebné úpravy dispozície  
     hygienických priestorov Kultúrneho domu Mikšová“, podľa projektovej dokumentácie,  
     ktorú vypracoval: Stav & Project Hrabovský, s.r.o., Ing. Ján Hrabovský, Mikšová 77,  
     014 01 Bytča, vyhovieť a schváliť s realizáciou úprav spojený výdavok v celkovom   
     rozpočtovom náklade 21 764,06 €, nakoľko ide o zveľaďovanie a zhodnotenie majetku  
     mesta.  
     Komisia odporúča prerokovať tento návrh v ostatných komisiách zriadených pri Mestskom  
     zastupiteľstve v Bytči tak, aby ho bolo možné predložiť na rokovanie a rozhodnutie na  
     zasadnutie MZ v Bytči, plánované dňa 28.4.2016. 
 
13.Pavol Hrabovský, poslanec za m.č. Mikšová-Beňov – žiadosť o finančný príspevok vo  
     výške 1 500 € na zakúpenie autobusovej zástavky v m.č. Mikšová-Beňov. 
 
     Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti vyhovieť a schváliť výdavok vo  
     výške 1 500 € na  zakúpenie autobusovej zástavky v m.č. Mikšová-Beňov. 
 
Rôzne: 
- Rímskokatolícky farský úrad, 013 53 Petrovice – list „Prejav vďaky“ - informácia na 
   vedomie 
- Ing. Ján Melocík, poslanec MZ v Bytči – návrh na stretnutie členov komisie dňa 26.02.2016 
  (piatok), 13,00 hod., v križovatke ul. Popoliška, SNP, Mieru, s cieľom ohliadky a posúdenia  
  tejto križovatky 
 
 
 
 
 
Bytča, 24.02.2016 
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda 


