
Z á z n am   č. 2 / 2015 
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 11.03.2015 

 
Prítomní: predseda komisie a 6 členovia, t.j. celkom 7 osôb (podľa prezenčnej listiny). 
Komisia bola uznášaniaschopná. 
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov, zúčastnili:   
- Ing. Alžbeta Kramarová, prednostka úradu. 
Miesto a čas konania: - miestnosť č.1 (zasadačka MsÚ v Bytči, prízemie budovy)  
                                      15,00 hod.  
 Na svojom zasadnutí komisia VaŽP, vedená jej predsedom, prerokúvala nasledovné záležitosti: 
 
1. Záverečný účet mesta za rok 2014 (návrh) – materiál vypracovaný finančným oddelením  
    MsÚ v Bytči, ZPS a DS JESIENKA, referátom školstva, TSMB. 
 
    Informáciu k prerokúvanému materiálu podala prednostka úradu, ktorá prítomných zasadnutia  
    oboznámila s finančným hospodárením Mesta Bytča v r. 2014. Súčasne tiež upozornila, že  
    predmetný materiál v prílohe obsahuje informatívne správy o stave hospodárenia s majetkom   
    organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vypracované v nadväznosti na uznesenie  
    Mestského zastupiteľstva v Bytči č.7/2015, bod 2, zo dňa 22.1.2015. 
 
    Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a odporúča orgánom mesta schváliť ho.  
     
2. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina – ponuka na odkúpenie akcií.  
  
    Informáciu k prerokúvanej ponuke podala prednostka úradu, ktorá tiež prítomných zasadnutia  
    upozornila na to, že ponuka na odkúpenie akcií je platná do 20.03.2015. 
 
    Komisia sa s predloženou ponukou oboznámila a odporúča orgánom mesta tejto ponuke na  
    odkúpenie akcií spoločnosti  Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina,  
    vyhovieť a túto prijať.  
     
3. Materská škola, Hurbanova 247/5, 014 01 Bytča – žiadosť o navýšenie rozpočtu a pomoc pri 
    riešení havarijnej situácie. 
 
    Informáciu k prerokúvanej žiadosti podala prednostka úradu. 
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta tejto žiadosti  
    vyhovieť a požadované navýšenie rozpočtu schváliť.  
    Súčasne komisia odporúča, aby riaditeľka MŠ predložila podrobnú písomnú informáciu o  
    vzniknutej havárii a spôsobe jej odstraňovania.  
    Komisia odporúča tiež, aby spotreba jednotlivých médii bola sledovaná častejšie (priebežne). 
 
4. Návrh primátora mesta na dokončenie úprav chodníkov na cintoríne: V. Bytča, M. Bytča. 
 
    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta tomuto návrhu  
    vyhovieť za podmienky vyhotovenia chodníka v šírke 2,0 m (podľa technických možnosti)  



    a dodržania pritom celkového výdavku vo výške 5 500 €. 
 
5. Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča – žiadosť o schválenie 
    finančných prostriedkov na opravu MK (výtlkov) vo výške 20 000 €. 
 
    Komisia sa priklonila k názoru finančnej komisie, aby TSMB vyhotovili prehľad  
    (pasportizáciu) výtlkov a výmoľov, na ktoré požadujú príspevok. 
    Komisia odporúča preveriť na Mestskom úrade, či boli podané žiadosti o pripojenie objektov v  
    majetku mesta (napr. Kultúrny dom, Materská škola – Malá Bytča) na novozriaďovanú verejnú  
    kanalizáciu.  
 
6. Určenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom - mestská časť Hrabové 
    (návrh). 
 
    Informáciu k prerokúvanému návrhu podala prednostka úradu. 
     
    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporúča orgánom mesta schváliť cenu za  
    výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v mestskej časti Hrabové podľa návrhu  
    vypracovaného na základe potvrdenia vydaného ÚRSO. 
 
7. Mestská polícia Bytča – žiadosť o zakúpenie osobného motorového vozidla pre potreby 
    Mestskej polície Bytča. 
 
    Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a odporúča orgánom mesta tejto žiadosti  
    vyhovieť.  
 
8. Žiadosť o dotácie: 
    a) FO KINEX Bytča –  žiadosť o navýšenie dotácie /7 915 €/ 
    b) TJ Tatran Hrabové – žiadosť o dotáciu /400 €/ 
    c) TZO Bytča – žiadosť o dotáciu /600 €/ 
 
    Komisia odporúča orgánom mesta predmetné žiadosti o dotácie prerokúvať neskôr, pred  
    ďalším plánovaným zasadnutím Mestského zastupiteľstva (jún 2015). 
 
9. Zmena rozpočtu č. 1/2015 k 31.03.2015 (návrh) – materiál vypracovaný finančným 
    oddelením MsÚ v Bytči. 
 
     Informáciu k prerokúvanému návrhu podala prednostka úradu. 
 
     Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a tento návrh odporúča orgánom mesta  
     schváliť.  
     
10. Zvýšenie bezpečnosti detí a občanov pri ZŠ ul. Mieru a MŠ ul. Dostojevského 
      prostredníctvom chodníka na ul. Komenského v Bytči. 
 
      Komisia odporúča orgánom mesta návrhu na zriadenie chodníka na ul. Komenského v Bytči,  
      nevyhovieť. 



       
      Komisia odporúča alternatívne riešiť zriadenie chodníka od autobusovej zástavky vo vnútri  
      areálu školy, popri oploteniu a riešiť bezpečnosť v križovatke MK ul. Komenského –  
      ul. Mieru a SNP – Popoliška – ul. Mieru. 
 
11. Štúdia „Zabezpečenie podmienok pre regulované parkovanie v Meste Bytča, I. etapa“, City 
      Parking Group s.r.o., organizačná zložka, Jókaiho 7/14, 945 01 Komárno. 
 
      Komisia odporúča tento materiál prerokúvať v orgánoch  mesta neskôr, pred ďalším  
      plánovaným zasadnutím Mestského zastupiteľstva (jún 2015). 
      Komisia odporúča oboznámiť so štúdiou verejnosť prostredníctvom zverejnenia na webovej  
      stránke mesta a s možnosťou vyjadrenia sa k tejto štúdie. 
 
13. „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bytča na roky 2014 - 2020“ (PHSR) – 
      analýza súčasného stavu.  
       
      Komisia odporúča orgánom mesta, aby záležitosťou PHSR sa zaoberala odborná komisia  
      strategických činností a európskych záležitostí, zriadená pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči. 
    
13. MUDr. I. Haluška a spol., ul. S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča – žiadosť o vyjadrenie k 
      možnosti vstupu mesta Bytča do spoločnosti na odkúpenie a prevádzkovanie budovy bývalej  
      Polikliniky Bytča. 
 
      Komisia sa s predmetnou žiadosťou oboznámila a orgánom mesta odporúča tejto žiadosti  
      nevyhovieť. 
 
14. Návrh zmlúv na mediálnu komunikáciu: 
      a) TV Považie 
      b) TV Severka 
      c) Rádio SEVER 
 
      Komisia odporúča orgánom mesta všetkým predloženým žiadostiam nevyhovieť.  
      Komisia odporúča mediálnu komunikáciu riešiť prostredníctvom vlastných medií (napr.  
      vlastný prenos, vlastný občasný informátor). 
 
15. Nakladanie s majetkom mesta – oprava, rekonštrukcia, resp. výstavba nového bytového domu 
      č.súp. 634/9 na u. Kollárovej v Bytči. 
   
      Komisia odporúča orgánom mesta nehnuteľnosť asanovať s cieľom výstavby nového  
      bytového domu prostredníctvom ŠFRB. 
 
16. Nakladanie s nevyužívaným majetkom mesta – objekt č.súp.303 v k.ú. Pšurnovice (bývala 
      ZŠ).  
 
       Komisia odporúča orgánom mesta uskutočniť opätovnú OVS s primeranie zníženou cenou a  
       zachovaním účelu, t. j. byty pre mladé rodiny. 
 



 
17. SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina – Bytča-IBV ul. Okružná, II. etapa – vodovod 
      a splašková kanalizácia – návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na vodovodné a  
      kanalizačné potrubie s pásmom ochrany. 
 
      Komisia odporúča orgánom mesta predloženému návrhu nevyhovieť. 
      Komisia odporúča, aby pozemok komunikácie (označený na GP ako parc. č. KN 3020/260,  
      k.ú. Veľká Bytča) bol prevedený do majetku mesta a vtedy komisia odporuči orgánom mesta  
      návrhu SeVaK, a.s., Žilina, vyhovieť. 
  
18. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 – dohoda o podmienkach 
      zrušenia plynovodu, úhrade ceny za 1 ks pripojovacieho plynovodu. 
       
      Komisia odporúča orgánom mesta predložený návrh prijať a predmetnú dohodu schváliť. 
 
19. František Hanulík, Na Salaš 1329/21A, 014 01 Bytča – žiadosť o zavedenie verejného 
      osvetlenia. 
      
       Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti nevyhovieť najmä z dôvodu, že  
       požadované verejné osvetlenie by sa muselo zaviesť po pozemkoch, ktoré sú v cudzom  
       vlastníctve, t.j. vo vlastníctve fyzických osôb a nie sú majetkom mesta (nadväznosť na § 8  
       zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov tykajúci sa  
       majetku obce). 
        
20. Obyvatelia MČ Pšurnovice časť Kalabuse, 014 01 Bytča – žiadosť o dobudovanie existujúcej 
      miestnej komunikácie. 
 
       Komisia odporúča orgánom mesta, aby Technické služby MB splnili príslušné uznesenie  
       Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 47/2014 zo dňa 29.4.2014. 
 
21. Telekomunik, s.r.o., P.O. BOX D-27, 042 07 Košice – žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby 
      telekomunikačnej stavby „FTTH BYTČA“ /3x/ + doplnenie žiadosti. 
 
      Komisia odporúča orgánom mesta predmetným žiadostiam nevyhovieť.  
 
22. VISTO s.r.o., Bánovská cesta 8220/7A, 010 01 Žilina– ponuka na spoluprácu pri výstavbe 
      bytových domov, podľa vzájomne, vopred dohodnutých podmienok.  
 
      Komisia odporúča orgánom mesta zobrať predmetnú ponuku na vedomie. 
 
23. Žiadosť o opravu miestnej komunikácie v m.č. Pšurnovice – havarijná oprava MK 
      prostredníctvom TSMB. 
 
      Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti vyhovieť, aby sa havarijný stav  
      odstránil za reálnu cenu. 
 
 



24. Hadess, s.r.o., Hliník nad Váhom 250, 014 01 Bytča – žiadosť o vyjadrenie obce k zaradeniu 
      súkromnej materskej školy Úsmev do siete škôl a školských zariadení na adrese E. Lániho  
      255/3, Bytča. 
 
      Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti nevyhovieť. 
 
25. Tribúna na ul. S. Sakalovej – hydroizolačný povlak na báze asfaltových pásov (izolácia 
      strechy): 
      a) HYDROIZOL SLOVAKIA s.r.o. Kamenná 19, 010 01 Žilina – protokol o meraní  
          č. 20/015 zo dňa 10.03.2015 
      b) Vladimír Hrtánek – TREND, Ulica mieru 994/22, 014 01 Bytča – cenová ponuka na  
        rekonštrukciu plochej strechy na futbalovom štadióne vo výške 11 220 € /bez DPH a  
        zateplenia/ 
 
      Komisia odporúča orgánom mesta odstránenie havarijného stavu strechy riešiť. 
       
26. Návrh na prerokovanie platu primátora. 
 
      Komisia odporúča orgánom mesta predloženému návrhu vyhovieť. 
 
27. Michal Filek, poslanec MZ v Bytči (predkladateľ: Mestská rada a skupina poslancov) – 
      iniciatívny poslanecký návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Bytča, pri príležitosti  
      70. výročia skončenia II. svetovej vojny, rodákom, generálmajorovi Ivanovi Ottovi 
      Schwarzovi, Pavlovi Královi a Ondrejovi Šamajovi, ktorí sa významnou mierou zaslúžili  
      o oslobodenie našej vlasti spod nacistickej okupácie a svojimi hrdinskými skutkami preslávili  
      Mesto Bytča doma, aj v zahraničí. 
 
      Komisia odporúča orgánom mesta predloženému návrhu vyhovieť. 
 
28. Michal Filek, poslanec MZ v Bytča – poslanecké návrhy na doplnenie prijatých uznesení a 
      nové znenie nepodpísaných uznesení (podľa predloženého materiálu): 
      a) návrh na riešenie tepelného hospodárstva v meste Bytča 
      b) rekonštrukcia chodníkov v prospech debarierizácie 
      c) zastupovanie mesta v orgánoch iných subjektov 
      d) zmena a doplnok Územného plánu 
 
      Komisia sa rozhodla, že členovia komisie z radov poslancov, sa k týmto návrhom vyjadria  
      priamo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 
 
29. Odporúčanie  finančnej komisie pri MZ v Bytči na prerokovanie vo všetkých komisiách 
      zriadených pri MZ v Bytči, žiadosti ISSIS, s.r.o., Lombardiniho 203/5, 014 01 Bytča,     
      o poskytnutie voľného miesta pri kontajneri, resp. za Domom smútku, na umiestnenie  
      plechovej búdy na náradie, používané pri výkopoch hrobov a povolenie vstupu s motorovým    
      vozidlom pri prevoze zosnulého až k Domu smútku. 
 
      Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti nevyhovieť.  
       



      Nebolo zistené, aby súčasný správca cintorína nepovolil vstup s motorovým vozidlom pri  
      prevoze zosnulého až k Domu smútku. 
 
30. Pavol Hrabovský, Mikšová 77, 014 01 Bytča (poslanec MZ v Bytči) – žiadosť o odpredaji 
      auta a vybudovanie prístrešku. 
 
      Komisia odporúča orgánom mesta predloženej žiadosti vyhovieť. 
 
 
 
 
 
Bytča, 12.03.2015 
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda 


