
Z á z n am   č. 3 / 2015 

zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 15.04.2015 

 
Prítomní: predseda komisie a 6 členovia, t.j. celkom 7 osôb (podľa prezenčnej listiny). 
Komisia bola uznášaniaschopná. 
Zasadnutia komisie sa okrem jej členov, zúčastnili: 

- Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta 
- Ing. Alžbeta Kramarová, prednostka úradu 
- Zástupca investora stavby: „FTH Bytča“, ST Bratislava, zástupcovia projekčnej kancelárie 

a dodávateľa uvedenej stavby. 
- Ing. Anton Kotešovský, za odd. správy majetku MsÚ Bytča 
- Členovia mestskej rady (podľa prezenčnej listiny). 

 
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. Pracovné stretnutie s investorom stavby: „FTTH Bytča“ – a. s. Slovak Telekom Bratislava – 
rokovanie o možných náhradách za udelenie súhlasu mesta Bytča, ako vlastníka pozemkov, 
potrebných k realizácii optickej siete – materiál odd. VaŽP a odd. RR a SM. 
 
Zástupcovia investora a projekčnej organizácie oboznámili prítomných so zámerom firmy 
a vysvetlili, že sa jedná iba o prvý krok spoločnosti -  vybudovanie optického uzla pre sídlisko, 
a následne spoločnosť plánuje dobudovať túto sieť pre ďalšie časti mesta, ako aj do vzdialenosti 
20 – 30 km pre okolité obce. 
Poslanec J. Kozák upozornil na skutočnosť, že v minulosti mesto porušilo telekomunikačný zákon 
a napojilo sa na vzdušnú sieť. 
Zástupcovia ST, ďalej informovali prítomných, že v prípade novovybudovaných komunikácií, 
vedia zabezpečiť zmenu pôvodnej trasy na inú. Zároveň požiadali o poskytnutie územného plánu 
s predpokladanými novými lokalitami IBV, aby mohli byť aj tieto riešené v zámere na pripojenie. 
V prípade požiadavky na priloženie chráničky pre mesto, toto vedia zabezpečiť, ale s tým že 
záležitosť bude zmluvne ošetrená a ostane v ich majetku. 
Komisia odporučila žiadosti vyhovieť s podmienkou priloženia chráničky pre mesto 
a zabezpečenia zmluvného riešenia  ďalšej etapizácie  pripojenia ďalších častí mesta a mestských 
častí. 

 
2. Správa riaditeľky MŠ na Ul. Hurbanovej v Bytči o riešení havárie vodovodného potrubia, 
v nadväznosti na zmenu rozpočtu č. 1/2015 v časti „Bežné výdavky“ – MŠ Hurbanova – havária 
vody – 3.900,- € - materiál predkladá vedúca MŠ. 
  
Komisia odporučila orgánom mesta žiadosti o navýšenie rozpočtu vyhovieť. 
 



3. Prerokovanie plnenia doterajšieho PHSR Bytča na roky 2014 – 2020. 
     
Komisia vzala na vedomie analýzu splnených, nesplnených cieľov PHSR 2006 - 2013 a tieto 
prerokovala. Zároveň  navrhuje zaradiť nesplnenie ciele týkajúce sa problematiky výstavby a ŽP 
zaradiť do nového PHSR mesta Bytča na roky 2014 – 2020. 
 
4. Žiadosť Ing. Miroslava Kováča a Anny Kováčovej, Ul. Brezová 1015/5, 014 01 Bytča. 
 
Komisia o predmetnom bode hlasovala a na základe výsledkov hlasovania odporučila zaradiť 
uvedený materiál na rokovanie MZ. 
 
5. Prejednanie ceny vodného v m. č. Hrabové – materiál predložil poslanec za m. č. Hrabové p. 
Hrobárik. 
 
Komisia odporučila orgánom mesta schváliť návrh uznesenia podľa bodu 1 v pôvodnom znení 
a bod 2 návrhu uznesenia odporúča schváliť v nasledovnom znení: Vypracovanie projektovej 
dokumentácie na rekonštrukciu  verejného vodovodu prostredníctvom investičného plánu SEVAK. 
 
6. Rozpočet na opravu výtlkov na území mesta Bytča – materiál TSMB 
 
Komisia odporúča orgánom mesta poskytnúť finančné prostriedky v požadovanej výške. 
 
7. Zrušenie živnosti mesta Bytča – materiál odd. finančné. 
 
Komisia odporúča orgánom mesta návrh uznesenia prijať. 
 
8. Iniciatívny poslanecký návrh: Vypracovanie žiadosti o dotáciu na výstavbu viacúčelového 
ihriska z dotácie Úradu vlády SR a projektu, na získanie grantu z programu: Futbal to je hra 2015 
nadácie SLSP – predkladá Michal Filek. 
 
Komisia odporúča orgánom návrh uznesenia prijať. 
 
9. Iniciatívny poslanecký návrh: Osadenie informačných tabúľ v katastri Veľkej Bytče v záujme 
zlepšenia informovanosti občanov o činnosti a akciách mesta, činnosti poslancov 
a informovanosti o kultúrnych, spoločenských a športových akciách, organizovaných občanmi 
mesta – predkladá Mestská rada a skupina poslancov. 
 

Komisia odporúča orgánom mesta návrh uznesenia prijať a doplniť ho o ďalšiu lokalitu na 
osadenie tabúl, m. č. Mikšová – obchod. 
 
10. Iniciatívny poslanecký návrh: Návrh schválenia žiadosti ministrovi vnútra SR Róbertovi 
Kaliňákovi o upustenie zámeru presťahovania ŠOBA z priestorov Bytčianskeho zámku, jeho 
premiestnenie na prízemie tohto objektu a prenajatie priestorov Mestu Bytča za účelom 
zriadenia Thurzovho mestského múzea – predkladá poslanci MZ a Michal Filek. 



 
Komisia vzala materiál na vedomie a odporučila aby riaditeľka ŠOBA p. Kurucárová bližšie 
poinformovala oboznámila s  problematikou MZ v Bytči na jeho zasadnutí dňa 28.4.2015.  
 
11. Iniciatívny poslanecký návrh: Návrh na zámenu/kúpu pozemku pod synagógou v Bytči – 
predkladá Michal Filek, Július Kozák. 
 
Komisia odporúča rokovať s vlastníkmi nehnuteľnosti o ďalšom prípadnom spôsobe spolupráce 
a prípadnom spôsobe využívania objektu, najme v nadväznosti na spôsob opravy objektu, 
udržania zámeru využívania. 
 
12. Návrh VZN č. ..../2015 o poskytovaní sociálnych služieb a určení výšky platieb za poskytované 
sociálne služby v zariadení pre seniorov a Dennom stacionári „Jesienka“ – materiál predložený 
Mgr. Adrianou Tichou. 
 
Komisia odporúča orgánom mesta prijať návrh predmetného VZN. 
 
13. Iniciatívny poslanecký návrh: Dokončenie detského ihriska v Hliníku nad Váhom – materiál 
predkladá Andrea Gajdošíková. 
 
Komisia odporúča orgánom návrh uznesenia prijať. 
 
14. Žiadosť p. Kristíny Bednárovej, Malá Bytča 107 o povolenie trvalého prejazdu cez pozemok 
par č. KNC 10 v k. ú. Malá Bytča vo vlastníctve mesta Bytča, k pozemkom v jej vlastníctve. 
 
Členovia komisie  vykonali dňa 15.4.2015 obhliadku na mieste, na základe ktorej odporúčajú  
orgánom mesta žiadosti o povolenie trvalého prechodu cez pozemok vo vlastníctve mesta 
vyhovieť, ale až po tom, ako bude ukončené napojenie KD na kanalizáciu a po zrušení 
a zabezpečení objektu jestvujúcej žumpy. 
 
 
 
 
Zapísal, dňa 16.4.2015 
  Ing. Dušan Beníček 
 
 

 
 
 


