
Z á z n am   č. 5 / 2016 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 09.11.2016 

 
Prítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík  – predseda komisie a poslanec MZ a 3 členovia:  
PhDr. Martin Gácik – poslanec MZ,  Mgr. Peter Koiš, Milan Behrík. 
Neprítomní zasadnutia: Július Kozák – poslanec MZ (ospravedlnený), Pavol Hrabovský – 
poslanec MZ, Ing. Ján Melocík – 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 4 členovia  
z celkového počtu 7 osôb. 
 
Na predmetnom zasadnutí komisia VaŽP, vedená jej predsedom, prerokúvala nasledovné 
záležitosti: 
 
1. Plnenie programového rozpočtu k 30.09.2016. 
 
    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a  odporúča orgánom mesta Plnenie  
     programového rozpočtu k 30.09.2016 zobrať na vedomie.  
    
2. Zmena rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 7/2016 k 30.11.2016 – návrh. 
 
    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta návrh Zmeny  
    rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 7/2016 k 30.11.2016, schváliť. 
 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. 6/2016 - Štatút mesta.  
 
    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne  
    záväzné nariadenie mesta Bytča č.6/2016 – Štatút mesta, schváliť.       
 
O 15,24 hod. bol zaznamenaný príchod člena komisie, Ing. Jána Melocíka. Od tohto času 
zasadnutia komisie sa zúčastnilo 5 jej členov (predseda a 4 členovia) a komisia bola naďalej 
uznášaniaschopná. 
  
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. 7/2016 o pravidlách času predaja 
    v obchodných prevádzkarňach a času prevádzky služieb na území mesta Bytča.  
    
    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne  
    záväzné nariadenie mesta Bytča č. 7/2016 o pravidlách času predaja v obchodných  
    prevádzkarňach a času prevádzky služieb na území mesta Bytča, schváliť.  
     
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. 8/2016 o spôsobe prideľovania 
    nájomných bytov obstarávaných z verejných prostriedkov.  
 
 



    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne  
    záväzné nariadenie mesta Bytča č. 8/2016 o spôsobe prideľovania nájomných bytov  
    obstarávaných z verejných prostriedkov, schváliť.  
 
6. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 
    VZN č. 15/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských  
    zariadení na rok 2016. 
    
    Komisia sa s predmetným návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne  
    záväzné nariadenie mesta Bytča č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2012  
    o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok  
    2016, schváliť. 
 
7. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča – opätovné  
    prerokovanie a návrh VZN mesta Bytča č. 10/2016 o zrušení VZN mesta Bytča č. 5/2010  
    v znení VZN mesta Bytča č. 1/2011 a č. 4/2014. 
 
     Komisia sa s predloženými návrhmi oboznámila a odporúča orgánom mesta schváliť: 
     a/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a 
     b/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 10/2016  o zrušení VZN mesta Bytča  
        č. 5/2010  v znení VZN mesta Bytča č. 1/2011 a č. 4/2014. 
 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č.11/2016 o poskytovaní sociálnych 
    služieb a o určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov  
    a Dennom stacionári Jesienka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 04/2012. 
 
     Komisia sa s predmetným návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne  
     záväzné nariadenie mesta Bytča č.11/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o určení  
     výšky platieb za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom  
     stacionári Jesienka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 04/2012, schváliť. 
 
9. Nakladanie s majetkom mesta Bytča: TKR mesta Bytča a obchodný podiel mesta Bytča 
    v spol. KTR Bytča, s.r.o., stanovenie ďalšieho postupu. 
 
     Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a  odporúča orgánom mesta schváliť  
     odpredaj TKR Mesta Bytča a Obchodný podiel Mesta Bytča v spol. KTR Bytča s.r.o. 
     (Poznámka: za týmto komisiou odporúčaným riešením hlasovali všetci 5 prítomní členovia   
       komisie).  
 
10.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
     zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2015/2016 
 
     Komisia sa s predloženou správou oboznámila a túto správu odporúča orgánom mesta  
     zobrať na vedomie. 
 
11.Božena Chúpková, Malá Bytča 1, 014 01 Bytča – žiadosť o začlenenie do územného  
     plánu. 
 
     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 sprístupnený na verejné nahliadnutie a prerokovaný s verejnosťou,  
     dotknutými obcami, dotknutým samosprávnym krajom a dotknutými orgánmi. 
     V súčasnosti proces obstarávania pokračuje vypracovaním a odoslaním stanoviska  
     obstarávateľa a pokynov na dopracovanie ZaD č. 5 ÚPN SÚ, po ktorom vzniknú podklady  
     pre preskúmanie návrhu ÚPD nadriadeným územnoplánovacím orgánom a pre  
     jeho schválenie.  
  
     Vzhľadom na uvedené skutočnosti komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti  
     nevyhovieť a žiadateľkou požadované začlenenie pozemkov do územného plánu Mesta  
     Bytča, neschváliť. 
 
Okrem záležitostí, uvedených v predpokladanom programe zasadnutia zo dňa 26.08.2016, 
komisia prerokovala: 
 
12.Návrh na riešenie situácie tepelného hospodárstva v meste Bytča – poslanecký návrh,  
     ktorý vypracoval: Michal Filek. 
 
     Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a zobrala ho na vedomie.  
     
13.Návrh na zriadenie komisie na riešenie KTR – iniciatívny poslanecký materiál na  
     rokovanie MZ v Bytči, ktorý vypracoval: Michal Filek. 
 
     Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila.  
     Komisia  odporúča orgánom mesta schváliť odpredaj TKR Mesta Bytča a Obchodný  
     podiel Mesta Bytča v spol. KTR Bytča s.r.o. 
 
Na záver zasadnutia, prednostka úradu informovala prítomných o rozhodnutí Úradu pre 
verejné obstarávanie (ÚVO), ktorým tento vyhovel námietke jedného z uchádzačov 
smerujúcich proti podmienkam uvedených vo výzve na predkladanie ponúk vo verejnom 
obstarávaní na predmet podlimitnej zákazky „Mestská športová hala Bytča – výstavba“ a 
nariadil zrušiť toto verejné obstarávanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
V súvislosti s predmetným rozhodnutím ÚVO,  primátor mesta rozhodol, že sa proti nemu 
mesto nebude odvolávať a nariadil bezodkladne vyhlásenie nového obstarávania.  
 
 
 
Bytča, 09.11.2016 
 
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda 


