
Z á z n am   č. 4 / 2016 

zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 31.08.2016 

 
Prítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík  – predseda komisie a poslanec MZ a 3 členovia:  
Ing. Ján Melocík – poslanec MZ, PhDr. Martin Gácik – poslanec MZ,  Mgr. Peter Koiš.  
Neprítomní zasadnutia: Július Kozák – poslanec MZ (ospravedlnený), Pavol Hrabovský – 
poslanec MZ, 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.  
Komisia bola schopná uznášania, pretože na jej zasadnutí boli prítomní 4 členovia  
z celkového počtu 7 osôb. 
 
Na predmetnom zasadnutí komisia VaŽP, vedená jej predsedom, prerokúvala nasledovné 
záležitosti: 
 
1. Štatút mesta – návrh. 
 
    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta Štatút mesta, 
    schváliť hlasovaním, ako v prípade prijímania a schvaľovania Všeobecne záväzného  
    nariadenia mesta.     
    
2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – návrh. 
 
    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta Zásady  
    hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, schváliť so zohľadnením odporúčania  
    finančnej komisie, týkajúceho sa výšky navrhovaných sadzieb uvedených v § 9 bod 11 
    a bod  12 predloženého návrhu.     
    Komisia odporúča postupovať striktne podľa § 4 bod 3 písm. a ) a písm. b) predmetných  
    Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (napr. v prípade budovy bývalej MŠ na  
    Rajčuli, bytov pri Kollárovej ul.) 
 
3. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta – návrh. 
 
    Komisia sa predloženým materiálom oboznámila a Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia     
    s finančnými prostriedkami mesta, odporúča orgánom mesta schváliť.       
  
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. 3/2016 o použití zábavnej 
    pyrotechniky. 
    
    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne  
    záväzné nariadenie mesta Bytča č.3/2016 o použití zábavnej pyrotechniky, schváliť.  
     
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 
    VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v znení  
    neskorších doplnkov. 



 
    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne  
    záväzné nariadenie mesta Bytča č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 o  
    určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v znení neskorších doplnkov,  
    schváliť.  
 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. 5/2016 o ostatných miestnych 
    daniach. 
    
    Komisia sa s predmetným návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne  
    záväzné nariadenie mesta Bytča č. 5/2016 o ostatných miestnych daniach, schváliť. 
 
7. Zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých 
    zákonov – základne ustanovenia zákona a informácie o zákone. 
 
     Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a odporúča orgánom mesta nezaviesť v  
     Meste Bytča miestny poplatok za rozvoj, v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom  
     poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
8. City Parking Group s.r.o., organizačná zložka, Jókaiho 7/14, 945 01 Komárno - 
    „Zabezpečenie podmienok pre regulované parkovanie v Meste Bytča, II. etapa – Štúdie  
    rozšírenia počtu parkovacích miest na sídlisku Úvažie“. 
 
     Komisia sa s predloženou „Štúdiou rozšírenia počtu parkovacích miest na sídlisku Úvažie“  
     oboznámila a touto Štúdiou navrhovanú stavebnú úpravu jestvujúcich parkovacích a  
     odstavných plôch na sídlisku Úvažie, odporúča orgánom mesta schváliť na realizáciu. 
 
9. Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2016 a Monitorovacia správa k 30.06.2016. 
      
    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a  odporúča orgánom mesta Plnenie  
     programového rozpočtu k 30.06.2016 zobrať na vedomie a Monitorovaciu správu 
     k 30.06.2016 odporúča schváliť. 
 
10.Severka.tv, Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina – ponúka spoločného projektu pod  
     názvom „Bytčiansky magazín“. 
 
     Komisia sa s predloženou ponukou oboznámila a túto ponuku odporúča orgánom mesta  
     neprijať.  
 
11.Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča – žiadosť o dotáciu na 
     podporu športových aktivít a súťaží organizovaných pri príležitosti 25. výročia založenia  
     ŠK TPŠ Kinex Bytča v športoch – cyklistike, zjazdovom lyžovaní, snowboarding, vo  
     výške 10 000 €. 
     (Poznámka: žiadosť bola doručená na podateľňu MsÚ Bytča dňa 30.8.2016, t.j. po  
      odoslaní dňa 26.08.2016 predpokladaného programu zasadnutia komisie) 
 
     Komisia predmetnú žiadosť ŠK TPŠ Kinex Bytča o dotáciu posúdila. Komisia odporúča  
     orgánom mesta tejto žiadosti nevyhovieť a  ŠK TPŠ Kinex Bytča požadovanú dotáciu  
     neschváliť. 
 



12.Zmena rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2016 k 30.09.2016 – návrh. 
 
     Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila. Komisia odporúča orgánom mesta návrh  
     Zmeny rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2016 k 30.09.2016, schváliť pri  
     zohľadnení odporúčaní finančnej a podnikateľskej komisie zriadenej pri MZ v Bytči,  
     týkajúcich sa výdavku na: MŠ Hurbanova – havarijná oprava chodníkov, ZŠ E. Lániho –     
     havarijná oprav oplotenia, Moyzesova ul. - rekonštrukcia MK.  
     Komisia odporúča orgánom mesta schváliť výdavok: Výstavba chodníka – ul. Mieru /ZŠ/. 
 
13.Ing. Zdenka Štrbová, Pšurnovická 1283/78, 014 01 Bytča - žiadosť o zaradenie pozemkov  
     do Doplnku k územného plánu Mesta Bytča. 
 
     Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila. Komisia, skonštatovala, že Mestské  
     zastupiteľstvo v Bytči, ako príslušný orgán územného plánovania, uzneseniami  
     schválenými v roku 2013 a 2015 umožnilo dvakrát fyzickým a právnickým osobám,  
     predkladať v rámci obstarávania Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Bytča, svoje podnety a  
     návrhy. Zabezpečený a spracovaný návrh ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča bol v zmysle  
     platných predpisov vystavený na verejné nahliadnutie a prerokovaný s verejnosťou,  
     dotknutými obcami, dotknutým samosprávnym krajom a dotknutými orgánmi. 
     V súčasnosti sa zabezpečuje vyhodnotenie stanovísk a pripomienok a ďalšie predpísané  
     podklady na jeho schvaľovanie. 
     Vzhľadom na uvedené skutočnosti komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti  
     nevyhovieť a žiadateľkou požadované zaradenie pozemkov do obstarávanej zmeny 
     a doplnku /ZaD č.5/ ÚPN SÚ Bytča, neschváliť. 
 
14.Občianske združenie „Miestna akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu“ – informačné  
     materiály z Valného zhromaždenia Maršová-Rašov, 17.05.2016. 
      
     Komisia predmetné materiály z Valného zhromaždenia Občianskeho združenia „Miestna  
     akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu“ zobrala na vedomie. 
  
15.Žiadosť primátora členom MZ v Bytči na predloženie návrhov na technické a dopravné  
     riešenia Moyzesovej ul. 
 
     Komisia opravu a úpravu MK Moyzesova riešiť a príslušný výdavok na tento účel schváliť  
     v zmene rozpočtu. 
 
16.Advokátska kancelária, JUDr. Tomáš Zboja, advokát, Kuzmányho 4, 036 01 Martin,  
     zastupujúca mandantku: Ing. Jana Mandová – UNI-MAN, Námestie SR 4/4, Bytča –  
     žiadosť o prerokovanie v orgánoch mesta veci umiestňovania kolotočov počas konania  
     Michalského jarmoku na uliciach S. Bíroša 660 a Hlinkova 662.   
 
     Komisia sa predloženou žiadosťou a jej prílohami oboznámila a túto žiadosť zobrala 
     na vedomie. 
 
Okrem záležitostí uvedených v predpokladanom programe zasadnutia zo dňa 26.08.2016, 
komisia prerokovala: 
 
 
 



17.Branislav Šušolík, poslanec Mestského zastupiteľstva v Bytči – návrh Štatútu mestských  
     novín „Bytčianske noviny“. 
 
     Na základe výsledku hlasovania, komisia odporúča orgánom mesta predloženému návrhu      
     nevyhovieť a tento návrh neschváliť. 
(Výsledok hlasovania: 2 členovia proti vyhoveniu návrhu, 1 člen za vyhovenie návrhu, 1 člen 
sa zdržal hlasovania). 
 
18.Rôzne: 
 
Komisia prerokovala podnety predložené jej predsedom týkajúce sa skládok odpadu na území 
mesta a starostlivosti o mestskú zeleň. Komisia sa stotožnila s návrhom predsedu a odporúča 
Mestskému úradu: 
a) vyzvať pôvodcu odpadu uloženého na pozemku za kanálom Váhu, v k.ú. Hliník nad  
   Váhom, pri komunikácii v lokalite tzv. Líščej farmy, na zjednanie nápravy a odstránenie  
    tam uloženého odpadu  
b) vyzvať pôvodcu odpadu – skládky použitých pneumatík zriadenej na parkovisku bývalého  
    Salaša v lokalite Dubičie, na zjednanie nápravy a odstránenie tam uloženého odpadu  
c) preveriť zdravotný stav novovysadených drevín v parku na ul. Hlinkova-Rázusova 
    a vysušené dreviny nahradiť novými, zdravými 
d) zaoberať sa s poškodenými „košmi“ t.j. ochranou stromov na Námestí SR,ktoré znižujú 
estetickú úroveň tohto priestoru. Je potrebné stanoviť postup ich opravy a prípadnej výmeny.  
  
 
Bytča, 31.08.2016 
 
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda 


