Z á z n am č. 3 / 2016
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 01.06.2016
Prítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík – predseda komisie a poslanec MZ a 4 členovia:
Ing. Ján Melocík – poslanec MZ, PhDr. Martin Gácik – poslanec MZ, Mgr. Peter Koiš, Milan
Behrík.
Neprítomní zasadnutia: Július Kozák – poslanec MZ (ospravedlnený), Pavol Hrabovský –
poslanec MZ.
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.
Komisia bola schopná uznášania, pretože na jej zasadnutí boli prítomní 5 členovia
z celkového počtu 7 osôb.
Na predmetnom zasadnutí komisia VaŽP, vedená jej predsedom, prerokúvala nasledovné
záležitosti:
1. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Bytča, Červeňanského č. 465,
014 01 Bytča – žiadosť o dotáciu na zabezpečenie nákupu násady kapra rybničného
do chovného revíru Petrovička Mesto, za účelom chovu rýb a náhrady časti uhynutej rybej
osádky v požadovanej výške 1 000 €.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta tejto žiadosti
vyhovieť a schváliť poskytnutie žiadateľovi dotácie vo výške 500 €.
Komisia odporúča, aby MO SRZ Bytča si takéto požiadavky uplatňovala skôr, pri
zostavovaní rozpočtu mesta na príslušný rok.
2. TJ Tatran Hrabové, 014 01 Bytča – žiadosť o dotáciu na zabezpečenie prevádzky,
cestovných nákladov, materiálneho vybavenia a ostatných nákladov všetkých futbalových
družstiev, v požadovanej výške 400 €.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta tejto žiadosti
vyhovieť a schváliť poskytnutie dotácie vo výške 400 €.
Súčasne komisia odporúča orgánom mesta, aby zaviazala TJ Tatran Hrabové k zavedeniu
evidencia spotreby elektrickej energie v zariadení, jednotlivými zložkami, ktoré využívajú
jej zariadenie pre svoju činnosť.
3. Nakladanie s majetkom mesta – príprava odpredaja „Televíznych káblových rozvodov
mesta Bytča“ a „Obchodného podielu Mesta Bytča v spol. KTR Bytča, s.r.o“, schvaľovanie
zmeny nájomných vzťahov, schvaľovanie súťažných podmienok OVS č. 1/20106 a pod.
K predmetnej záležitosti podala vysvetlenie zasadnutia komisie prítomná prednostka úradu.
Súčasne informovala prítomných o priebehu a výsledku prerokovania predloženého
materiálu, vo finančnej komisii a komisii správy majetku a podnikateľských činností,
zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči. Oboznámila tiež komisiu s názormi
niektorých poslancov MZ a členov týchto komisii.

Komisia sa predloženým materiálom oboznámila a odporúča orgánom mesta schváliť
predaj spoločnosti KTR Bytča, s.r.o.
Komisia ponecháva návrh rozhodnutia v tejto veci na odporúčaní Mestskej rady.
4. Zmena rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2016 k 30.06.2016 – návrh.
Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila. Komisia odporúča orgánom mesta návrh
Zmeny rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2016 k 30.06.2016, schváliť
s výnimkou kapitálového výdavku v položke Program 11: Vzdelávanie a mládež,
Podprogram 11.2: Základné školy, Prvok 11.2 ZŠ E. Lániho, Projekt „Revitalizácia zelene
– ZŠ E. Lániho“ 46, vo výške 50 000 €.
5. Plnenie programového rozpočtu k 31.03.2016 (I.Q 2016).
Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a odporúča orgánom mesta zobrať ho
na vedomie.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.
Komisia si vypočula odborný výklad a vysvetlenie k predkladanému návrhu, ktoré podal
jeho spracovateľ, Ing. D. Beníček, odborný zamestnanec oddelenia výstavby a ŽP
Mestského úradu v Bytči.
Komisia sa s predmetným návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Bytča č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, schváliť.
7. Ing. arch. Jozef Olšavský, ARB, RIBA – návrh výstavby „Pamätníka obetiam Holokaustu z
Bytče a okolia“.
Komisia sa s návrhom výstavby „Pamätníka obetiam Holokaustu z Bytče a okolia“, ktorý
predložil Ing. arch. Jozef Olšavský, ARB, RIBA, oboznámila.
Komisia odporúča orgánom mesta, predmetný návrh realizovať na pozemku pri budove
bytčianskej synagógy, ktorý považuje za najvhodnejšie miesto pre pripomenutie si
pamiatky obetí Holokaustu.
8. Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina – žiadosť o zabezpečenie
prísediacich Okresného súdu Žilina v zmysle zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch
a prísediacich v platnom znení na obdobie 2016-2020.
Komisia predmetnú žiadosť zobrala na vedomie.
Okrem záležitostí uvedených v predpokladanom programe zasadnutia, komisia prerokovala:
9. Obstaranie nájomných bytov – stavba „Stavebné úpravy a zmena využitia objektu
základnej školy na nájomné byty, spevnené plochy, oplotenie a prípojky inžinierskych
sietí“, na pozemkoch parc. č. C KN 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 3 a E KN 884/1, k.ú. Pšurnovice pokračovanie v procese obstarania nájomných bytov schválením investičného zámeru
obstarania predmetnej stavby a odporúčaním zabezpečenia verejného obstarávania.

Komisia odporúča orgánom mesta pokračovať v procese obstarania nájomných bytov
stavebnými úpravami objektu bývalej základnej školy v Pšurnoviciach a za týmto účelom
schváliť príslušné uznesenia.

Bytča, 01.06.2016
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda

