Z á z n am č. 2 / 2016
zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 13.04.2016
Prítomní zasadnutia: Ing. Juraj Babušík – predseda komisie a poslanec MZ a 6 členovia:
Ing. Ján Melocík – poslanec MZ, PhDr. Martin Gácik – poslanec MZ, Pavol Hrabovský –
poslanec MZ, Július Kozák – poslanec MZ, Mgr. Peter Koiš, Milan Behrík.
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)
16,00 hod.
Komisia bola schopná uznášania, pretože na jej zasadnutí boli prítomní všetci jej členovia, v
počte 7 osôb.
Na predmetnom zasadnutí komisia VaŽP, vedená jej predsedom, prerokúvala nasledovné
záležitostí:
1. Záverečný účet mesta za rok 2015 a s týmto materiálom súvisiace podklady a prílohy.
Komisia sa s predloženým materiálom oboznámila a „Záverečný účet mesta za rok 2015“
odporúča orgánom mesta schváliť bez výhrad.
2. Zmena rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2016 k 30.04.2016 – návrh.
Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila. Po vypočutí informácie o výsledku jeho
prerokovania vo finančnej komisii zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči a
uskutočnenej diskusii, jej členovia hlasovali vo veci vyhovenia žiadosti DHZ Hrabové
o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2016, na zakúpenie hasičskej mašiny pre
najmladších hasičov, ako príspevku vo výške 2 500 €.
Pretože za vyhovenie predmetnej žiadosti hlasovali 2 členovia, proti – 1 člen, zdržali sa – 4
členovia, komisia odporúča orgánom mesta žiadosti DHZ Hrabové o pridelenie finančného
príspevku vo výške 2 500 €, na zakúpenie hasičskej mašiny pre najmladších hasičov,
nevyhovieť.
Komisia odporúča orgánom mesta návrh Zmeny rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením
č. 2/2016 k 30.04.2016, schváliť s výnimkou kapitálového výdavku v položke Program 5:
Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi, 03.2.0 Ochrana
pred požiarmi, 713 Nákup strojov, prístrojov a zariad., techniky …46, vo výške 2 500 €.
3. Dobrovoľný hasičský zbor, Hliník nad Váhom – žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov na prístavbu garáže k objektu hasičskej zbrojnice.
Komisia odporúča orgánom mesta žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru /DHZ/ Hliník
nad Váhom, o poskytnutie finančných prostriedkov na prístavbu garáže k objektu hasičskej
zbrojnice, nevyhovieť.
Komisia odporúča, aby DHZ Hliník nad Váhom, využil pre svoje potreby jestvujúcu garáž
vo vlastníctve mesta, umiestnenú na pozemku (v areáli) bývalej pobočky Základnej školy.

4. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bytča, Námestie SR 2, 014 01 Bytča – žiadosť o dotáciu
na opravu kostola sv. Barbory v Bytči – vyhotovenie náteru a opravy strechy, v hodnote
10 000 €.
Komisia sa s predloženou žiadosťou oboznámila a vzhľadom na jej predmet, ktorým je
dotácia na opravu kostola sv. Barbory na cintoríne v Bytči, ktorý je kultúrnou pamiatkou,
odporúča orgánom mesta tejto žiadosti vyhovieť a schváliť poskytnutie žiadateľovi dotácie
vo výške 5 000 €.
5. Nakladanie s majetkom mesta Bytča, návrh na odpredaj pozemkov parc. CKN č. 62/1, 64,
65 a 67 k.ú. Veľká Bytča tretím osobám, na účel výstavby polyfunkčného objektu
a rozšírenia Mestskej tržnice Bytča – materiál predkladá odd. SM a RR MsÚ Bytča.
Po oboznámení sa s predmetným materiálom a informáciou o výsledku jej prerokovania vo
finančnej a podnikateľskej komisii zriadenej pri MZ v Bytči, komisia sa hlasovaním
stotožnila s názorom finančnej komisie a rozhodla odporučiť orgánom mesta postupovať
pri riešení predmetnej záležitosti, v zmysle odporúčania prijatého finančnou komisiou.
(Výsledok hlasovania členov komisie: za – 6 členovia, proti – 1 člen).
Vo veci zámeru Mesta Bytče týkajúceho sa výstavby nájomných bytových domov na území
mesta, na Okružnej ulici v Bytči, komisia hlasovaním sa rozhodla tento zámer orgánom
mesta odporučiť.
(Výsledok hlasovania členov komisie: za – 4 členovia, proti – 3 členovia).
Okrem záležitostí uvedených v zaslanom členom komisie predpokladanom programe
zasadnutia, komisia prerokovala ešte návrhy a žiadosti, ktoré boli predložené po termíne
odoslania podkladov na jej zasadnutie:
6. Ing. Ján Melocík, Popoliška 839/19, 014 01 Bytča – poslanecký návrh predložený dňa
11.04.2016, na realizáciu úpravy križovatky ulíc SNP, Mieru a Popolišky, podľa
priloženého návrhu.
Na základe výsledku hlásovania, komisia odporúča orgánom mesta návrhu stavebných
úprav križovatky ulíc SNP, Mieru a Popolišky, predloženému Ing. Jánom Melocíkom,
vyhovieť.
(Výsledok hlasovania členov komisie: za – 6 členovia, zdržal sa – 1 člen).
Komisia vyjadrila názor, že takéto stavebné úpravy je možné uskutočniť prostredníctvom
Technických služieb mesta Bytča.
7. Michal Filek – návrh na úpravu rozpočtu predložený dňa 11.04.2016, vzťahujúci sa na:
- navýšenie Podprogramu 13.1: Organizácia a podpora kultúrnych a filmových podujatí –
Obstarávanie kapitálových aktív + 30 000 €
- navýšenie rozpočtu v Programe 7: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá + 5 000 €
na vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie zelene na sídlisku v Bytči
- informácia vo veci uznesenia MZ v Bytči č. 258/2015 zo dňa 18.11.2015 a uznesenia MZ
v Bytči č. 9/2016 zo dňa 10.3.2016 a návrh ďalšieho postupu vo veci záchrany bytčianskej
synagógy.

Po oboznámení s predmetom a obsahom predmetného návrhu a výsledkom jeho
prerokovania vo finančnej komisii zriadenej pri MZ v Bytči, komisia vo veciach týkajúcich
sa synagógy v Bytči:
- navýšenie Podprogramu 13.1: Organizácia a podpora kultúrnych a filmových podujatí –
Obstarávanie kapitálových aktív + 30 000 € a
- informácie vo veci uznesenia MZ v Bytči č. 258/2015 zo dňa 18.11.2015 a uznesenia MZ
v Bytči č. 9/2016 zo dňa 10.3.2016 a návrh ďalšieho postupu vo veci záchrany bytčianskej
synagógy,
sa hlasovaním stotožnila s názorom a odporúčaním finančnej komisie.
(Výsledok hlasovania členov komisie: za – 4 členovia, zdržali sa – 2 členia, nehlasoval –
1 člen).
Preto vo veci synagógy v Bytči, komisia odporúča orgánom mesta postupovať v zmysle
odporúčania finančnej komisie.
Komisia odporúča orgánom mesta, návrhu vo veci navýšenia rozpočtu v Programe 7:
Miestne komunikácie a verejné priestranstvá vo výške 5 000 €, vyhovieť, s tým, že
výdavok bude použitý na vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie zelene na
celom území mesta.
8. Peter Putirka, Krag. Martýrov 806, Bytča – žiadosť predložená dňa 11.04.2016 o
prehodnotenie a následné rozšírenie parkovacích kapacít za Jesienkou, s návrhom na
čiastočnú úpravu parku (šikmé parkovanie od Jesienky smerom do parku) alebo úplne
zrušenie parku za Jesienkou.
Komisia odporúča orgánom mesta predmetnej žiadosti nevyhovieť a park zriadený za
ZPSaDSS Jesienka naďalej zachovať pre oddych klientov tohto sociálneho zariadenia,
občanov a návštevníkov mesta.
Na záver zasadnutia komisie, Juliús Kozák, ako poslanec MZ za mestskú časť Malá Bytča,
požiadal komisiu o to, aby Mesto Bytča rokovalo so zhotoviteľom stavby kanalizácie v Malej
Bytči a podieľalo sa na dofinancovaní konečných úprav miestnych komunikácií /MK/,
uskutočňovaných po ukončení stavebných prác, vrátanie nevyhnutných úprav MK, s použitím
prostriedkov z rezervného fondu Mesta Bytča.
Komisia sa návrhom menovaného poslanca stotožnila a tomuto návrhu odporúča orgánom
mesta vyhovieť.

Bytča, 13.04.2016
Vyhotovil: Ing. Waldemar Oszczęda

