Z á z n am č. 2 / 2017
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 12.04.2017
Prítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík – predseda komisie a poslanec MZ a 4 členovia:
PhDr. Martin Gácik – poslanec MZ, Ing. Ján Melocík – poslanec MZ, Milan Behrík MBA,
Mgr. Peter Koiš.
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. Záverečný účet mesta za r. 2016 a s týmto materiálom súvisiace podklady a prílohy –
materiál predložený finančným oddelením MsÚ Bytča.
Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a „Záverečný účet mesta za rok 2016“
odporúča orgánom mesta schváliť bez výhrad.
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 vo výške 0,60 €/m3 bez DPH.
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 4/2017 o podmienkach prevodu bytov vo
vlastníctve Mesta Bytča – návrh predložený odd. SMaRR MsÚ Bytča.
Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Bytča č. 4/2017 o podmienkach prevodu bytov vo vlastníctve
Mesta Bytča, schváliť.
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
Mesta Bytča č. 1/2014 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby – návrh
predložený organizačno-správnym oddelením MsÚ Bytča.
Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Bytča č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Bytča
č. 1/2014 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby, schváliť.

5. OZ GALZA, SNP 894/1, 014 01 Bytča – žiadosť o dotáciu na osadenie hlavy draka do
studne v zámockom parku, vo výške 4 000,00 €.
Komisia sa s predloženou žiadosťou o dotáciu oboznámila a odporúča orgánom mesta
žiadosti OZ GALZA Bytča vyhovieť a schváliť poskytnutie požadovanej dotácie na
osadenie hlavy draka do studne v zámockom parku vo výške 4 000,00 €.
6. DHZ Hrabové – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na sochu sv. Floriána vo
výške 5 000 €.
Komisia sa s predloženou žiadosťou o pridelenie finančných prostriedkov oboznámila a
odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti vyhovieť a schváliť DHZ Hrabové
požadované pridelenie finančných prostriedkov na sochu sv. Floriána vo výške 5 000,00 €.
7. Zmena rozpočtu RO č. 3/2017 k 30. 04. 2017 – návrh predložený finančným oddelením
MsÚ Bytča.
Komisia sa predloženým materiálom oboznámila a návrh Zmeny rozpočtu mesta
rozpočtovým opatrením č. 3/2017 k 30.04.2017, odporúča orgánom mesta schváliť
s výnimkou kapitálového výdavku navrhovaného v položke:
PROGRAM 8: Údržba MK, verejné priestr. a zeleň, Podprogram 8.2: Výstavba MK a
chodníkov, 04.5.1. Cestná doprava, 717 Vybudovanie parkoviska – ul. Okružná vo výške
39 000 €.
Komisia odporúča navrhované finančné prostriedky využiť na zvýšenie bezpečnosti a
uskutočnenie stavebnej úpravy križovatky MK: ul. Komenského, Popoliška, Rázusova a
Treskoňova (pri budove bývalého Daňového úradu v Bytči).
(Hlasovanie o návrhu na vylúčenie výdavku na vybudovanie parkoviska – ul. Okružná:
4 – za, 1 – zdržal sa).
K ostatným položkám výdavkov návrhu Zmeny rozpočtu č. 3/2017 prítomní členovia
komisie nemali výhrady a odporučili ich schválenie.
8. Stavba „Stavebné úpravy a zmena využitia objektu základnej školy na nájomné byty,
spevnené plochy, oplotenie a prípojky inžinierskych sietí“, počet bytových – 5 b.j., na
pozemkoch v k.ú. Pšurnovice, vrátane súvisiacej technickej vybavenosti – návrh primátora
mesta na obstaranie formou návratného zdroja financovania t.j. bankovým úverom.
Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a návrh primátora na obstaranie stavby
„Stavebné úpravy a zmena využitia objektu základnej školy na nájomné byty, spevnené
plochy, oplotenie a prípojky inžinierskych sietí“, počet bytových – 5 b.j., na pozemkoch
v k.ú. Pšurnovice, vrátane súvisiacej technickej vybavenosti, formou návratného zdroja
financovania t.j. bankovým úverom, odporúča orgánom mesta schváliť.
9. Návrh na zmenu rozpočtu – vyčlenenie finančných prostriedkov v objeme 10-tisíc eur na
vypracovanie projektu revitalizácie zelene v Bytči – iniciatívny poslanecký návrh, ktorý
vypracovali a predkladajú: Michal Filek, Ing. Branislav Šušolík, Ing. Ondrej Skotnický,
Branislav Chúpek.

Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta iniciatívnemu
poslaneckému návrhu na vyčlenenie finančných prostriedkov v objeme 10-tisíc eur na
vypracovanie projektu revitalizácie zelene v Bytči nevyhovieť a tento návrh neschváliť.
Prítomní zasadnutia členovia komisie boli informovaní, že pre potrebu riešenia verejnej
zelene je možné využiť údaje z počítačového modulu ZELEŇ obsahujúceho pasportizáciu,
mapové vrstvy a služby.
10.Vlastníci pozemkov v zastúpení Bc. Juraj Šukala, Mikšová 41, Bytča – žiadosť
o zaradenie pozemkov parc. CKN č. 477/2, 477/3, 447, 442, 441, 440, 439, 438, 443, 446,
445, 444 v k.ú. Mikšová do územného plánu mesta Bytča.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a vzhľadom na skutočnosť, že tohto času
prebieha preskúmanie podkladov na schvaľovanie ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča, odporúča
orgánom mesta predmetnej žiadosti nevyhovieť a žiadateľmi požadované zaradenie
pozemkov parc. KNC č. 477/2, 477/3, 447, 442, 441, 440, 439, 438, 443, 446, 445, 444
v k.ú. Mikšová do územného plánu mesta Bytča, neschváliť.
Komisia upozorňuje žiadateľov na § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, v
zmysle ktorého obstaranie územnoplánovacej dokumentácie je možné z podnetu fyzických
osôb a právnických osôb a § 19 stavebného zákona, umožňujúci 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.
Rôzne:
Komisia odporúča uskutočniť kontrolu a doplnenie dopravného značenia v meste.

Bytča, 12.04.2017
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda

