
Z á z n am   č. 5 / 2017 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 25.10.2017 

 
Prítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík – predseda komisie a poslanec MZ, PhDr. Martin 
Gácik – poslanec MZ, Ing. Ján Melocík – poslanec MZ, Milan Behrík MBA,  
Neprítomní zasadnutia: Pavol Hrabovský – poslanec MZ, Július Kozák – poslanec MZ, 
Mgr. Peter Koiš.   
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnili:   
- Bc. Miroslav Minárčik – primátor mesta 
– 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 komisie VaŽP, ktoré viedol jej predseda Ing. Juraj Babušík, boli 
prerokúvané nasledovné záležitosti: 
 
1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017/Z a rozpočtovým opatrením č. 3/2017/Z 
    v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča.  
 
    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a Zmenu rozpočtu rozpočtovým  
    opatrením č. 2/2017/Z a rozpočtovým opatrením č. 3/2017/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad  
    hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča odporúča orgánom mesta  
    zobrať na vedomie. 
         
2. MFK Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie o 5 695,48 € (podľa predloženej prílohy). 
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta žiadosti MFK  
    Bytča, o navýšenie dotácie vo výške o 5 695,48 €, vyhovieť a s touto žiadosťou súvisiaci  
    výdavok schváliť. 
 
3. KTR Bytča, s.r.o. – žiadosť o návratnú finančnú výpomoc vo výške 3 000,- €. 
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila. 
    Pre rozdielnosť názorov členovia komisie uskutočnili vo veci predmetnej  žiadosti  
    o výpomoc hlasovanie, s následovným výsledkom: 
    - 2 členovia za vyhovenie žiadosti a poskytnutie požadovanej výpomoci 
    - 1 člen proti vyhoveniu žiadosti a poskytnutiu požadovanej výpomoci 
    - 1 člen sa zdržal hlasovania. 
    Podľa výsledku hlasovania sa komisia nezhodla na konkrétnom odporúčaní vo veci  
    žiadosti KTR Bytča, s.r.o. o návratnú finančnú výpomoc vo výške 3 000,- €. 
     
4.  Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2017 k 30. 11. 2017 a s touto zmenou 
     súvisiace podklady a prílohy.     
 
     Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili. 
     K predloženému návrhu nemali pripomienky a odporučili orgánom mesta návrh Zmenu  
     rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 8/2017 k  30.11.2017, schváliť. 



5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. .../2017, 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. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008  
    o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v znení neskorších doplnkov,  
    schváliť.  
 
6. Nakladanie s majetkom mesta – opätovné prerokovanie žiadosti p. Michaely Rakovanovej 
    a spol. o súhlas mesta s úpravou spevnenej plochy pre parkovanie osobných automobilov  
    na Rázusovej ulici v Bytči. 
 
     Komisia sa s predloženou žiadosťou opäť oboznámila a odporúča orgánom mesta  
     predmetnej žiadosti vyhovieť a schváliť navrhované uznesenie. 
 
7. Nakladanie s majetkom mesta – opätovný odpredaj prebytočného majetku mesta, stavba 
    TKR a obchodný podiel Mesta Bytča v spol. KTR Bytča s.r.o., OVS č. 5/2017,  
    schvaľovanie záväzných súťažných podmienok OVS č. 5/2017, návrh p. Vladislava  
    Bachoríka na bezodplatný prevod svojho obchodného podielu v spol. KTR Bytča s.r.o. na  
    Mesto Bytča. 
 
    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a odporúča orgánom mesta schváliť  
    navrhované uznesenie. 
 
8. Občianske združenie Na záchranu bytčianskej synagógy, zastúpené Michalom Filekom – 
    žiadosť o stanovisko či Mesto Bytča poskytne alebo neposkytne finančný príspevok na  
    obnovu alebo reštaurovanie NKP – synagógy. 
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta schváliť  
    neposkytnutie žiadateľovi OZ Na záchranu bytčianskej synagógy finančného príspevku na  
    obnovu alebo reštaurovanie NKP – synagógy.  
 
9. Stavba „Stavebné úpravy a zmena využitia objektu základnej školy na nájomné byty, 
    spevnené plochy, oplotenie a prípojky inžinierskych sietí“ - informácia. 
 
    Komisia sa s predloženou informáciou oboznámila a túto informáciu zobrala na vedomie. 
 
10. Vzduchotechnika DSS Jesienka - informácia o návrhu vyhlásenia verejného obstarávania 
      s komplexnou požiadavkou na vyhotovenie technického riešenia (projektu) spojenou  
      s jeho realizáciou.   
 
      Komisia sa nestotožnila s návrhom vyhlásenia verejného obstarávania, v ktorom by sa  
      spojila požiadavka realizácie zákazky s vyhotovením technického riešenia (projektovej  
      dokumentácie). 
      Komisia odporúča použiť časť finančných prostriedkov odsúhlasených na realizáciu  
      vzduchotechniky v DSS Jesienka na zabezpečenie verejným obstarávaním  
      projektovej dokumentácie, ktorá bude technickým podkladom nevyhnutným pre  
      zabezpečenie príslušného povolenia stavebného úradu a výber zhotoviteľa zariadenia.   
 



        
 11. JUDr. Anton Školek, poslanec MZ v Bytči – návrh alternatívneho riešenia realizácie 
      a následnej prevádzky športovej haly (projekt „Zásady výstavby športovej haly“).  
 
      Komisia sa s predmetným návrhom alternatívneho riešenia realizácie a následnej  
      prevádzky športovej haly (projekt „Zásady výstavby športovej haly“) oboznámila a tento  
      návrh zobrala na vedomie. 
 
 
 
 
Bytča, 25.10.2017 
 
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda 


