
Z á z n am   č. 1 / 2017 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 08.02.2017 

 
Prítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík  – predseda komisie a poslanec MZ a 4 členovia:  
PhDr. Martin Gácik – poslanec MZ, Július Kozák – poslanec MZ, Ing. Ján Melocík – 
poslanec MZ, Mgr. Peter Koiš.  
Neprítomní zasadnutia: Milan Behrík, 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. Zmena rozpočtu RO č. 1/2016/S a RO č. 2/2016/S k 31. 12. 2016 v zmysle Smernice 
    o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta – návrh    
    predložený finančným oddelením MsÚ Bytča. 
 
    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta návrh Zmeny  
    rozpočtu RO č. 1/2016/S a RO č. 2/2016/S k 31. 12. 2016 v zmysle Smernice o postupe  
    a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta, zobrať  
    na vedomie. 
    
2. Určenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v mestskej časti 
    Hrabové – návrh predložený finančným oddelením MsÚ Bytča. 
 
     Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta návrh určenia  
     ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v mestskej časti Hrabové,  
     schváliť v zmysle odporúčania finančnej komisie pri MZ v Bytči z jej zasadnutia dňa  
     07.02.2017,  t.j. fixná zložka ceny 9,0 €/rok a variabilná zložka 0,50 €/rok.  
 
3. Žiadosť o dotáciu: 
    a) Benet Lawn-Tennis Club, Štefánikova 219, 014 01 Bytča, vo výške 5 000,00 € 
    b) OZ GALZA, SNP 894/1, 014 01 Bytča – pamätná tabuľa Ladislava Tombora, vo výške    
        210,00 € 
    c) OZ GALZA, SNP 894/1, 014 01 Bytča – pamätná tabuľa Františka Šveca, vo výške 
         378,00 € 
    d) OZ GALZA, SNP 894/1, 014 01 Bytča – reštaurovanie a rekonštrukcia stĺpa a sochy 
        sv. Jána Nepomuckého v zámockom parku, vo výške 11 000,00 € 
    e) OZ GALZA, SNP 894/1, 014 01 Bytča – osadenie hlavy draka do studne v zámockom  
        parku, vo výške 4 000,00 € 
 
    Komisia sa s predloženými žiadosťami oboznámila.  
    Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti nie je v rozpočte mesta dostatok  finančných  



    prostriedkov na poskytovanie dotácií, komisia odporúča orgánom mesta: 
    - žiadosti Benet Lawn-Tennis Club, Štefánikova 219, 014 01 Bytča, nevyhovieť a 
      žiadateľom požadovanú dotáciu neschváliť  
    - o žiadostiach OZ GALZA rozhodnúť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bytči.       
  
4. DHZ Hrabové – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na oslavy 90. výročia 
    založenia DHZ Hrabové a doplnenie žiadosti vo výške 600,00 €. 
    
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča, aby sa žiadateľ o získanie  
    finančných prostriedkov na oslavy 90. výročia založenia DHZ Hrabové, uchádzal  
    v rámci Grantového systému Mesta Bytče. 
     
5. DHZ Mikšová – žiadosť o zakúpenie hasičskej mašiny vo výške 6 000,00 € a opravu 
    hasičskej „Avie“ vo výške 1 000,00 €. 
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča, aby si prostriedky na opravu  
    vozidlá typ „AVIA“ zabezpečil čerpaním z prostriedkov schválených v rozpočte mesta pre  
    činnosť DHZ. 
    V prípade požiadavky o finančnú dotáciu na zakúpenie hasičskej mašiny komisia odporúča,  
    aby žiadateľ predložil rozpočet, z ktorého budú zrejmé vlastné finančné prostriedky  
    žiadateľa a potreba dofinancovania. Na základe takto poskytnutých údajov by orgány mesta  
    mohli zvážiť poskytnutie primeranej finančnej spoluúčasti na zakúpení stroja. 
 
6. MK Hrabovanka  – žiadosť o zvýšenie príspevku na rok 2017 v celkovej výške 1 700,00 €.  
    
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta, v súvislosti so 
    70. výročím založenia dychovej hudby „Hrabovanka“, schváliť tomuto klubu zvýšenie 
    finančného príspevku na rok 2017 o 650,00 €, t.j. na celkovú ročnú čiastku vo výške  
    1 000,00 €. 
 
7. OZ Filmový klub Bytča, Hlinková 673, 014 01  Bytča – žiadosť o vytvorenie 
    zamestnanosti podľa predloženého návrhu. 
 
     Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a na základe výsledku hlasovania  
     odporúča orgánom mesta požiadavke OZ Filmový klub Bytča na vytvorenie zamestnanosti  
     v súvislosti s prevádzkovaním kina v Dome kultúry v Bytči – zamestnania personálu  
     nevyhnutného na prevádzkovanie kina od februára 2017 (podľa predloženého návrhu),  
     nevyhovieť a predmetnú žiadosť neschváliť. 
  
     (Výsledok hlasovania: 1 člen za vyhovenie návrhu, 4 členovia proti vyhoveniu návrhu). 
 
8. MY Žilinské noviny – ponuka na uverejňovanie mestských novín. 
 
     Komisia sa s ponukou predloženou MY Žilinské noviny na  uverejňovanie mestských  
     novín v rámci titulu ECHO, ktoré budú jedenkrát mesačne distribuované poštou priamo do  
     schránok všetkých domácností v Bytči a prímestských časti, oboznámila. 
     Na základe výsledku hlasovania komisia odporúča orgánom predmetnú ponuku so   
     zľavnenou cenou podmienenou využitím všetkých vydaní v roku, neprijať a neschváliť. 
 
     (Výsledok hlasovania: 1 člen za vyhovenie ponuky, 4 členovia proti vyhoveniu ponuky). 



9. Zmena rozpočtu RO č. 2/2017 k 28. 02. 2017 –  návrh predložený finančným oddelením 
    MsÚ Bytča. 
 
     Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila.  
     Pri návrhu kapitálového výdavku – Program 8: Údržba MK, verej. priestr. a zeleň,  
     Podprogram 8.2: Výstavba MK a chodníkov, 04.5.1 Cestná doprava, 717 Moyzesova ul. -  
     rekonštrukcia MK vo výške 43 500,00 €, sa členovia komisie názorovo nezhodli a  
     výsledok hlasovania o tomto výdavku bol nerozhodný. 
      
    (Výsledok hlasovania o návrhu výdavku Moyzesova ul. - rekonštrukcia MK: 2 členovia  
     proti predloženému návrhu, 2 členovia za predložený návrh, 1 člen sa zdržal hlasovania). 
 
     Komisia odporúča orgánom mesta návrh Zmeny rozpočtu RO č. 2/2017 k 28. 02. 2017,  
     s výnimkou kapitálového výdavku: Moyzesova ul. - rekonštrukcia MK, schváliť.    
    
10.Žiadosti o rozšírenie účelu použitia poskytnutej dotácie: 
     a) Mestský hádzanársky klub Bytča 
     b) Mestský futbalový klub Bytča 
     c) Benet LTC – združenie, Štefánikova 219, 014 01 Bytča 
     d) Stolnotenisový oddiel TZO Bytča 
     e) TJ Tatran Hrabové 
     f) TJ Pšurnovice, Pšurnovice, 014 01 Bytča 
     g) Futbalový klub Hliník nad Váhom 
     h) Šachový oddiel TZO Bytča 
 
     Komisia sa s jednotlivými žiadosťami oboznámila a odporúča orgánom mesta pri  
     posudzovaní týchto žiadosti postupovať v zmysle odporúčania finančnej komisie prijatého  
     na jej zasadnutí dňa 7.02.2017. 
    
O 15,28 hod. bol zaznamenaný príchod člena komisie, p. Milana Behríka. Od tohto času sa 
zasadnutia komisie zúčastnilo 6 jej členov (predseda a 5 členovia) a komisia bola naďalej 
uznášaniaschopná. 
 
11.Nezaradené, nedokončené investície – návrh na odpísanie z účtovného stavu mesta 
     predložený finančným oddelením MsÚ Bytča. 
 
     Komisia sa s predloženým návrhom týkajúcim sa projektov zabezpečovaných pre  
     plánované investičné akcie a prípravu pre podanie žiadostí na financovanie projektov  
     z prostriedkov EÚ a ŠR SR, oboznámila. 
     Komisia sa stotožnila s názorom finančnej komisie zo zasadnutia dňa 7.02.2017  
     a odporúča orgánom mesta predmetný návrh na odpísanie nedokončených investícií  
     z majetku mesta v celkovej hodnote 62.644,16 €: 
     - Štúdia odpadového hospodárstva (z rokov 2008-2010)  58.951,49 € 
     - Projekt Čistiaca technika                                                   2.023,00 € 
     - Projekt Digitálne mesto                                                     1.659,67 €, 
     schváliť.  
      
12.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 2/2017, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o 
     určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy – návrh predložený referátom  
     školstva MsÚ Bytča. 



     Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne  
     záväzné nariadenie mesta Bytča č. 2/2017, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o určení miesta  
     a času zápisu žiakov do základnej školy, schváliť.  
 
13.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 3/2017 o Mestskej polícii – návrh  
     predložený náčelníkom MP a prednostkou úradu. 
 
     Komisia sa s predmetným návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne  
     záväzné nariadenie mesta Bytča č.2/2017 o Mestskej polícii, schváliť. 
 
14.Ľubica Frolová, Hliník nad Váhom 247, 014 01 Bytča – žiadosť o zaradenie do územného 
     plánu mesta Bytča parcely (KN-C č.) 862/17 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
     Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a vzhľadom na skutočnosť, že sa tohto  
     času zabezpečujú podklady na preskúmanie a schvaľovanie ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča,  
     odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti nevyhovieť a žiadateľkou požadované  
     zaradenie do územného plánu mesta Bytča parcely (KN-C č.) 862/17 v k.ú. Hliník nad  
     Váhom, neschváliť. 
     Komisia odporúča žiadateľke, aby sa oboznámila s ustanovením § 19 zákona  
     č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“) v znení  
     neskorších predpisov, ktorý sa týka nákladov na obstaranie územnoplánovacej  
     dokumentácie a ktorý umožňuje orgánu územného plánovania požadovať čiastočnú alebo  
     úplnú úhradu nákladov za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie o.i. od fyzických  
     osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.   
 
15.Milan Koštial, Hliník nad Váhom 229, 014 01 Bytča – žiadosť o zaradenie do územného 
     plánu mesta Bytča parcely (KN-C č.) 377/1 a 377/2 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
     Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a vzhľadom na skutočnosť, že sa tohto  
     času zabezpečujú podklady na preskúmanie a schvaľovanie ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča,  
     odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti nevyhovieť a žiadateľom požadované  
     zaradenie do územného plánu mesta Bytča parcely, (KN-C č.) 377/1 a 377/2 v k.ú. Hliník  
     nad Váhom, neschváliť. 
     Komisia odporúča žiadateľovi, aby sa oboznámil s ustanovením § 19 zákona  
     č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“) v znení  
     neskorších predpisov, ktorý sa týka nákladov na obstaranie územnoplánovacej  
     dokumentácie a ktorý umožňuje orgánu územného plánovania požadovať čiastočnú alebo  
     úplnú úhradu nákladov za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie o.i. od fyzických  
     osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.  
 
16.JJ Global spol. s r.o., Čerešňová 70, 974 05 Banská Bystrica – žiadosť o vyjadrenie k  
     zámeru „Bytové domy Bytča na parcelách 3155/41 a 3155/42 v k.ú. Veľká Bytča“. 
     
     Komisia sa s predloženou žiadosťou a zámerom spracovaným v textovej a grafickej časti,  
     oboznámila. Predložený zámer „Bytové domy Bytča na parcelách 3155/41 a 3155/42  
     v k.ú. Veľká Bytča“ zobrala na vedomie a odporúča využitie týmto zámerom dotknutého  
     územia riešiť v zmysle platnej ZaD č. 3 ÚPN SÚ Bytča.  
 
 



Okrem záležitostí, uvedených v predpokladanom programe zasadnutia zo dňa 03.02.2017, 
komisia zobrala na vedomie informáciu Júliusa Kozáka, poslanca MZ a člena MR, týkajúcu 
sa riešenia prevádzky Materských škôl /MŠ/ v pôsobnosti mesta, najmä v nadväznosti na 
návrh spojenia MŠ do jedného organizačného a právneho subjektu.    
 
 
 
Bytča, 08.02.2017 
 
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda 


