
Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, verejného 
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo dňa 02.12.2015 

 
                                                                                         
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tieto body programu: 
 
 
1. Žiadosť rímskokatolíckej cirkvi farnosť Bytča o povolenie ťažby štrkopiesku v oblasti 
Hlíník nad Váhom. 
Komisia neodporúča predmetnú žiadosť schváliť.  
 
2. Návrh VZN mesta Bytča č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Bytča č. 5/2008 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Komisia odporúča schváliť návrh VZN tak, aby v §2 písm. e) výška poplatku za drobný 
stavebný odpad bez obsahu škodlivín bola 0,045€ /kg. 
 
3. Návrh VZN mesta Bytča č. 9/2015 o podmienkach vyrubovania a vyberania dane z 
nehnuteľností na území mesta Bytča. 
Komisia odporúča schváliť predložený návrh VZN.  
 
4. Návrh programového rozpočtu mesta Bytča na rok 2016. 
Komisia odporúča schváliť návrh programového rozpočtu v predloženej podobe, ale s 
nasledujúcimi zmenami a doplnkami: 
Program 3 : Interné služby mesta – komisia odporúča zvýšiť celkový rozpočet programu na 
496 240 € . 
Účel zvýšenia:  
- Zaobstaranie (vypracovanie , alebo odkúpenie) projektovej dokumentácie na výmenu 
sekundárnych rozvodov na tepelnom okruhu Úvažie a na výstavbu teplovodného prepoja 
kotolní. 
Program 6: Odpadové a vodné hospodárstvo – komisia odporúča v časti kapitálové výdavky, 
kde je rozpočtovaných 8 000€ v podprograme 6.1 na výdavky súvisiace so zabezpečením 
dokumentu  „Integrovaný systém odpadového hospodárstva, doplniť účel: Aktualizácia 
projektovej dokumentácie na vybudovanie zberného dvora. Zatiaľ bez navýšenia finančných 
prostriedkov. 
 
5. Návrh VZN mesta Bytča č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných 
priestranstvách počas volebnej kampane. 
Komisia odporúča schváliť predložený návrh VZN.  
 
6. Návrh VZN mesta Bytča č. 10/2015 , 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 odporúča schváliť predložený návrh VZN.  
 
7. Petícia občanov proti zmene územného plánu mesta Bytča v mestskej časti Malá Bytča. 
Komisia zobrala uvedenú petíciu na vedomie.  
 
 
 



 
8. Žiadosť firmy Eucal + Tezar o súhlasné stanovisko. 
Komisia: 
a.) neodporúča uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena : medzi 
Budúcim povinným z vecného bremena – Mestom Bytča a Budúcim oprávneným z vecného 
bremena: Tezar s.r.o. na zaťaženie mestských pozemkov v rámci plánovej stavby: 
Optimalizácia výroby tepla v častiach – sídlisko Centrum.  
b.) neodporúča schváliť udelenie súhlasu nájomcovi Tezar, s.r.o na realizáciu investície na 
prenajatom mestskom majetku vo výške 155 000€ : Výmena sekundárnych rozvodov na 
tepelnom okruhu Úvažie.  
c.) odporúča MZ schváliť vypracovanie žiadosti o dotáciu na výstavbu, rekonštrukciu a 
modernizáciu rozvodov z Operačného programu Kvalita životného prostredia, opatrenia 4.5.1. 
Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po 
využiteľnom teple. 
d.) odporúča MZ schváliť vypracovanie žiadosti o dotáciu na vypracovanie a implementáciu 
nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane 
aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti teplenej energetiky. 
e.) odporúča MZ , aby uznesením požiadalo primátora mesta, aby kontaktoval príslušný 
riadiaci orgán so žiadosťou o informácie , či je mesto Bytča oprávenené žiadať o dotáciu na 
výmenu rozvodov, za akých podmienok a kedy bude výzva vyhlásená.  
 
9. Assassin Gym – Žiadosť o zaradenie do klubov pôsobiacich na území mesta Bytča. 
Komisia odporúča žiadosti vyhovieť.  
 
10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2014/2015. 
Komisia zobrala predmetnú správu na vedomie.  
 
11. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015 – návrh. 
Komisia odporúča schváliť rozpočtové opatrenie č. 5/2015. 
 
12. Komisia predkladá návrh, aby do výboru mestského hádzanárskeho klubu Bytča boli 
vzhľadom na výšku poskytovanej dotácie delegovaní dvaja poslanci mestského zastupiteľstva 
v Bytči a to p. Andrea Gajdošíková a Ing. Peter Weber. 
 
13. Návrh výstavby mestskej športovej haly. 
Komisia odporúča predložený návrh schváliť. V ďalších jednaniach sa má doriešiť jej 
samotné umiestnenie vzhľadom na možnosti parkovania a obslužné priestory okolo haly.  
 
14. Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Jesienka – žiadosť o vykonanie rozpočtového 
opatrenia č. 5/2015. 
Komisia odporúča žiadosti vyhovieť.  
 
15. Žiadosť Viery Rabarovej o predĺženie nájomnej zmluvy v 1 – izbovom byte č. 27 v 
bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, ul. Treskoňova 813/4. 
Komisia odporúča predĺženie nájomnej zmluvy o 1 rok. 
 
16. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch ul. Treskoňova 814/5: 
a.) Oľga Ďurcová a František Hujo – 1 – izbový byt č. 2 – Komisia neodporúča predĺženie 
nájomnej zmluvy.  



b.) Ľubica Kypúsová s rodinou – 2 -izbový byt č. 24 – Komisia odporúča predĺženie nájomnej 
zmluvy o 1 rok.  
 
17. Žiadosti o pridelenie voľných bytov na ul. Treskoňova 814/5: 
a.) Komisia odporúča prideliť voľný 1 – izbový byt č. 6 na dobu určitú 1 rok Ivane 
Kučavíkovej.  
Prílohou tohto zápisu je zoznam všetkých žiadateľov o pridelenie nájomných bytov.  
 
18. Komisia žiada primátora mesta , aby zabezpečil na najbližšie zasadnutie komisie 
predloženie zoznamu dlžníkov , ktorí bývajú v mestských bytoch. 
 
19. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2015. 
Komisia zobrala predmetnú správu na vedomie. Komisia žiada primátora mesta, aby 
zabezpečil na najbližšie zasadnutie komisie účasť všetkých členov mestskej polície a to v 
nadväznosti na predloženú správu o činnosti MP.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso  


