Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bytči,
konaného dňa 27. 10. 2011 o 15,00 hodine v Dome kultúry
v Bytči

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 17 poslancov
Program:
1/ Predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci OP SR-ČR
2007-2013.
2/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
Mesta.
3/ Žiadosť Arkádia Dca, s.r.o. Dubnica nad Váhom o vydanie
záväzného stanoviska k navrhovanému riešeniu umiestnenia
obchodného strediska TESCO.
4/ Návrh kúpnej zmluvy pozemkov pre stavbu - ŽSR, Modernizácia
železničnej trate Púchov – Žilina.
5/ R ô z n e .
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta
p. Miroslav Minárčik a konštatoval, že je prítomných 17 zo 17tich poslancov, čím je zasadnutie uznášaniaschopné.
Zasadanie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci MZ.
Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Ing. Alžbeta
Kramarová a Július Lovás.
Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Mgr. Martin
Petrus ako predseda komisie, p. Ing. Ján Peter Solčanský
a Stanislav Struhal ako členovia.
Za zapisovateľku bola určená p. Mgr. Mária Klučiarová.
Poslanci program, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu
a zapisovateľku schválili.

1/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 118/2011
zo dňa 30. 6. 2011 bola schválená účasť Mesta Bytča ako
vedúceho partnera projektu v budúcom spoločnom projekte miest
– Bytča, Karolinka, Púchov a obce Vysoká nad Kysucou s cieľom
podania žiadosti o NFP v rámci Operačného programu
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 až 2013, Oblasť podpory
1.2 – Spolupráca a sieťovanie.
Názov spoločného projektu, resp. žiadosti o NFP je „Spoločne
za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“.
Predmetom projektu je budúca spolupráca dobrovoľných
hasičských zborov partnerov projektu pri operatívnych
zásahoch, spoločné cvičenia a dovybavovanie týchto zborov
technikou a zariadením.
Nakoľko je nutné do 31. 10. 2011 zaslať projekt,
MR doporučuje MZ schváliť:

a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 za účelom realizácie
projekt projektu „Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu
krajiny bez hraníc“, ktorého ciele sú v súlade s platným
Územným plánom Mesta Bytča a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP.
c/ Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt, t.z. vo výške 10.736,53 €.
Pán primátor pripomenul prítomným, že Mesto Bytča je vedúcim
partnerom projektu. Naše požiadavky sú na materiálne
dovybavenie, nie na stavebné práce. Projekt podávame spoločne
s mestami Karolinka a Púchov a obcou Vysoká nad Kysucou.
Termín podania projektu je 31. 10. 2011, preto najdôležitejším
bodom tohto mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
je tento bod.
p. Ovseník – mám jednu otázku a jedno konštatovanie. Otázka či
je formulácia uznesenia správna, len pre istotu skontrolovať,
aby nebol formálny problém. A konštatovanie aké dôležité je
mať také dokumenty ako je Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta. Časť kolegov poslancov p. Melocík a p. Bologa
boli v minulom zastupiteľstve členmi komisie, ktorá prispela
k tvorbe tohto dokumentu, kde v časti VII. je podpora hasičských zborov a na základe toho je možné, aby Mesto Bytča sa
mohlo uchádzať o takúto podporu. Tento typ komisie by bol
potrebný zriadiť, aby sme PHSR v rokoch 2012 a 2013 novelizovali a zanechali sme dobrý pre budúce mestské zastupiteľstvo.
p. Školek – prečo by sme mali prispievať takému mestu ako je
Púchov a Karolinka.
Pán primátor - čo sa týka formulácie uznesenia, predmetom je
síce technické vybavenie, ale podľa kolegu a podľa koordinátora projektu má byť takáto formulácia uznesenia, radšej to
tam nechajme.
Určite sa stotožňujem s tým, že Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta je dôležitý, máme čo povedať do
toho, ako sa mesto bude ďalej rozvíjať a už v r. 2012 je treba
plánovať aktivity. Správna poznámka, určite to bude aj
v zápise a každá prezentácia poslancov bude aj na našich web
stránkach.
Pánovi poslancovi Školkovi na vysvetlenie - každé mesto má
svoj limit, partneri projektu si stanovili priority, ktoré sme
do projektu zapracovali. U nás je najdôležitejšia časť –
motorové vozidlá, ktorými sa budú dobrovoľní hasiči dopravovať
na súťaže a dovybavenie jednotlivých hasičských zborov. Mesto

sa bude podieľať na spolufinancovaní a ostatné prostriedky,
pokiaľ budeme úspešný, budú preplatené prostredníctvom
ministerstva. Každé mesto a obec si stanovili svoje priority,
to sme museli vypočítať a všetky veci boli prekonzultované
s predsedami mestských dobrovoľných hasičských zborov v meste
a mestských častiach a poslancami mestských častí, toto je
posledná verzia.
p. Kramarová – ja k otázke financovania, či máme na to peniaze
a odkiaľ vezmeme peniaze, či to dáme až do rozpočtu na budúci
rok?
Pán primátor - otázka čo sa týka financií je v návrhu
uznesenia č. 154/2011, tieto financie na spoluúčasť budú
presunuté z rezervného fondu. V tomto roku nebude o projekte
rozhodnuté, ale musíme naplniť literu zákona a mať
rozpočtované finančné prostreriedky na spoluúčasť. Je dôležité
pripomenúť, že pri čerpaní na projekty bezhraničnej spolupráce
sa najprv vyčerpajú finančné prostriedky žiadateľa a potom až
budú poskytnuté.
p. Melocík – ideme teraz schvaľovať predaj pozemkov železnici,
nedalo by sa z toho financovať.
Pán primátor – prostriedky na spolufinancovanie je nutné
z formálneho hľadiska rozpočtovať, ale nemôžeme dať do položky
príjmu prostriedky, na ktoré ešte nemáme uzatvorenú zmluvu so
železnicami. Je to nutné v tomto roku dať do rozpočtu
z formálneho hľadiska, musíme toto prijať, ale prostriedky
musíme zahrnúť do rozpočtu aj na r. 2012.
Po ukončení diskusie dal primátor hlasovať o uznesení:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 za účelom realizácie
projekt projektu „Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu
krajiny bez hraníc“, ktorého ciele sú v súlade s platným
Územným plánom Mesta Bytča a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP.
c/ Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt, t.z. vo výške 10.736,53 €.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e

č. 150/2011

2/ Žiadosti o prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
Mesta:
Žiadosť p. Marty Šopákovej, Ul. Švecova č. 542/71, Bytča
o predĺženie nájomnej zmluvy s Mestom Bytča na prenájom
nebytových priestorov o výmere 18,5 m2 v objekte č.s. 814/5 na
Ul. Treskoňovej v Bytči za účelom pokračovania prevádzkovania
holičstva. V zmysle čl. III. predmetnej zmluvy bola doba nájmu
uzatvorená na dobu určitú od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2011
s možnosťou jej ďalšieho predĺženia.
Žiadateľka uvádza, že doba nájmu bola stanovená v súlade
s vtedy platným zákonom o veku odchodu do starobného dôchodku.
Vzhľadom k tomu, že jej vek odchodu do starobného dôchodku je
z dôvodu zmeny zákona až o 2,5 roka, žiada o predĺženie
nájomnej zmluvy.
Žiadosť p. Vincencie Novotnej, Ul. F. kráľa č. 881/14, Bytča
o prenájom nebytových priestorov o výmere 18,5 m2 v objekte
č.s. 814/5 na Ul. Treskoňovej v Bytči za účelom prevádzkovania
pánskeho holičstva.
Žiadateľka by chcela v prevádzke pracovať spolu s vnučkou,
ktorá je nezamestnaná.
MR doporučuje MZ schváliť v súlade s § 9a, ods.9, zák. č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Bytča č.
5/2010, zverejnenie zámeru prenajatia mestského nebytového
priestoru o výmere 18,5 m2, nachádzajúceho sa v objekte č.s.
814/5 na Ul. Treskoňovej v Bytči za účelom prevádzkovania
holičstva – kaderníctva a to formou priameho prenájmu za
minimálnu cenu nájmu vo výške 25,- €/m2/rok a s 20-dňovou
lehotou na doručenie ponúk záujemcov s tým, že nájomná zmluva
bude uzatvorená na dobu neurčitú, s 3-mesačnou výpovednou
lehotou.
Pán primátor vysvetlil, že v zmysle zákona je nutné takto
postupovať, nie je možné, aby bola nájomná zmluva predĺžená
bez zverejnenia zámeru prenájmu týchto nebytových priestorov.
Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, jej platnosť
končí termínom 31. 12. 2011, preto boli žiadosti predložené na
dnešné rokovanie Mestského zastupiteľstva.
Primátor dal hlasovať za doporučenie MR a návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov a VZN Mesta Bytča č. 5/2010, zverejnenie
zámeru prenajatia mestského nebytového priestoru o výmere 18,5
m2, nachádzajúceho sa v objekte č.s. 814/5 na Ul. Treskoňovej
v Bytči za účelom prevádzkovania holičstva – kaderníctva a to
formou priameho prenájmu za minimálnu cenu nájmu vo výške 25,€/m2/rok a s 20-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov

s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú, s
3-mesačnou výpovednou lehotou.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e

č. 151/2011

3/ Žiadosť Arkádia Dca, s.r.o. Dubnica nad Váhom o vydanie
záväzného stanoviska k navrhovanému riešeniu umiestnenia
obchodného strediska TESCO.
Za TESCOm vznikne obchodné centrum s približne siedmymi
predajnými jednotkami, pričom sa zmení orientácia budovy
TESCO.
MR doporučuje MZ schváliť:
1/ Vydanie kladného záväzného stanoviska Mesta k umiestneniu
obchodného strediska TESCO na parc. KNE 1596 a 1597 a parc.
KNC 1633/13 a 1633/23 v k.ú. Veľká Bytča spoločnosti Arkádia
Dca, s.r.o. Dubnica nad Váhom s tým, že súčasťou stavby bude
aj križovatka.
2/ Vydanie kladného záväzného stanoviska Mesta k umiestneniu
predajných jednotiek za obchodné stredisko TESCO na parc. KNE
1596 a 1597 a parc. KNC 1633/13 a 1633/23 v k.ú. Veľká Bytča
spoločnosti Arkádia Dca, s.r.o. Dubnica nad Váhom s tým, že
súčasťou stavby bude aj križovatka.
Pán primátor – tam bola stavebná zmena, pôvodne bolo najprv
navrhované parkovisko a potom obchodný dom, teraz už je uvádzaný spoločnosťou Arkádia Dca, s.r.o. Dubnica nad Váhom, že
Ide o obchodný dom Tesco. Zmenili osadenie stavby s tým, že
najprv bude Tesco a potom prízemné stavby obchodných jednotiek
a parkovisko. Vlastníci pozemkov trvali na odkúpení pozemkov
až do konca. Je potrebné vydanie stanoviska Mesta, aby mohla
zástupkyňa spoločnosti Arkádia p. Pekarková ďalej konať na
inštitúciach, ako aj SSC. Navrhol som, aby aj súčasťou stavby
bola križovatka. Ja si dovolím tvrdiť, urobili sme všetko
preto. Územný plán stál nemalé finančné prostriedky, Mesto by
križovatku nemalo financovať. Na budúci týždeň idem spolu s p.
Pekarkovou na jednanie s riaditeľom SSC, ale všetko si vybavia
sami. Vyvolané investície zaplatí tento investor.
p. Ovseník – musím reagovať, pretože budem hlasovať proti, to
je môj postoj k nadnárodným spoločnostiam a ku globalizácií
celkom. Sú to obchody, ktoré predávajú len dovezený tavar.
Nebudem nikdy proti vytvoreniu pracovných miest vo výrobných
sférach, ale nikdy nie na obchodné prevádzky, ktoré predávajú
tovar dovezený odniekaľ.
Poslanci prejavili názor, že občania mesta a regiónu chodia
nakupovať do obchodných reťazcov Tesco, preto bude dobré jeho

vybudovanie na území mesta aj pre vytvorenie pracovných miest
aj na nákup tovarov, ktoré sa v meste nepredávajú.
Primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vydanie kladného záväzného stanoviska Mesta k umiestneniu
obchodného strediska TESCO na parc. KNE 1596 a 1597 a parc.
KNC 1633/13 a 1633/23 v k.ú. Veľká Bytča spoločnosti Arkádia
Dca, s.r.o. Dubnica nad Váhom s tým, že súčasťou stavby bude
aj križovatka.
2/ Vydanie kladného záväzného stanoviska Mesta k umiestneniu
predajných jednotiek za obchodné stredisko TESCO na parc. KNE
1596 a 1597 a parc. KNC 1633/13 a 1633/23 v k.ú. Veľká Bytča
spoločnosti Arkádia Dca, s.r.o. Dubnica nad Váhom s tým, že
súčasťou stavby bude aj križovatka.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e

č. 152/2011

4/ Návrh kúpnej zmluvy pozemkov pre stavbu „ŽSR, Modernizácia
železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160
km/hod., II. etapa“.
Primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Bytča, častí
pozemkov
nachádzajúcich
sa
v k.ú.
Hrabové,
v podiele
11968819200/44192563200, zameraných geometrickým plánom č.
117.17.1/2009, vypracovaným Ing. V. Hrončekom – GEOREAL dňa
11.1.2011, ocenených znaleckým posudkom č. 95/2011 zo dňa
12.7.2011,
vypracovaným
Ing.
Luciou
Masárovou,
ÚEOS
–
Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava 26, kupujúcemu–
Železnice
Slovenskej
republiky,
Klemensova
8,
813
61
Bratislava, IČO: 31364501 a to za znaleckú cenu určenú
znaleckým posudkom č. 95/2011, t.j. za kúpnu cenu spolu vo
výške 13 298,61 Eur, slovom: trinásťtisícdvestodeväťdesiatosem
Eur a šesťdesiatjeden centov.
Predmet predaja:
1. časť parc. EKN č. 259/4, TTP o výmere 123 m2, v podiele
11968819200/44192563200
2. časť parc. EKN č. 259/3, ostatná plocha o výmere 184 m2,
v podiele 11968819200/44192563200
3. časti parc. EKN č. 259/2, TTP o výmere 3436 m2 spolu,
v podiele 11968819200/44192563200
4. časti parc. EKN č. 259/1, TTP o výmere 2601 m2 spolu
v podiele 11968819200/44192563200
Predaj
predmetných
častí
pozemkov
v podiele
11968819200/44192563200
za
znaleckú
cenu
kupujúcemu
sa
schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a,

ods.8, písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov. Dôvodom osobitného zreteľa pre
prevod vlastníctva týchto pozemkov je realizácia stavby –
„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre
traťovú rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa“, resp. majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod touto stavbou. Náklady
spojené s predajom pozemkov uhradí kupujúci.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e

č. 153/2011

5/ Pán primátor informoval prítomných o návrhu rozpočtového
opatrenia č. 6 k 31. 10. 2011 nasledovne:
- spolufinancovanie projektu „Spoločne za bezpečnosť
obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“ vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.z. vo
výške 10.736,53 €,
- oprava a dobudovanie mestskej komunikácie v m.č. Hliník
nad Váhom vo výške 11.900,- €.
Prvá časť rozpočtového opatrenia, ako som Vás už informoval,
sa týka spolufinancovania projektu a druhá časť opravy
mestskej komunikácie v Hliníku nad Váhom. Ide o vyasfaltovanie
časti vedúcej k novopostaveným rodinným domom, kde nie je
efektívne dávať drť, je ten povrch tak zhutnený. Navrhujem,
aby sme z rezervného fondu po tento posledný rodinný dom,
vykonali opravu. Je to havarijná situácia. Ide zima a títo
mladí ľudia si to zaslúžia. Šírka komunikácie je 3 metre a po
krajnici zostane po jednom metri. Nie je tam zavedená ešte
voda, káblová televízia, rozvody by mohli byť umiestnené
v krajnici. Bol som tam, aj vo večerných hodinách, už im
svieti verejné osvetlenie aj vďaka Vašej podpore. Navrhujem
nevyhnutnú časť vyasfaltovať s ukončením po posledný rodinný
dom. K ďalších domom sa bude riešiť prístup pri stavebnom
konaní.
Primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 6, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/ zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 10. 2011
nasledovne:
- spolufinancovanie projektu „Spoločne za bezpečnosť
obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“ vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.z. vo
výške 10.736,53 €,
- oprava a dobudovanie mestskej komunikácie v m.č. Hliník
nad Váhom vo výške 11.900,- €.
Poslanci uznesenie schválili.

MZ prijíma

u z n e s e n i e

č. 154/2011

6/ Pán primátor oboznámil prítomných s návrhom uznesenia,
v zmysle ktorého by Mesto malo možnosť uzatvárania zmlúv
s inými obcami v okrese Bytča, na základe ktorých bude Mestská
polícia Bytča v súlade s § 2a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícií vykonávať úlohy stanovené zákonom č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícií aj na území iných obcí v okrese Bytča.
Pán prednosta doplnil, že uznesením MZ č. 87/2011 bola schválená novelizácia VZN č. 1/1992 o zriadení Mestskej polície
Bytča, v zmysle ktorej bude môcť Mestská polícia Bytča
vykonávať činnosť a zasahovať v okolitých obciach. Pri predbežných dohovoroch so starostami obcí, títo prejavili záujem
o spoluprácu. Je potrebné prijať navrhované uznesenie, na
základe ktorého bude schválená zmluva aj s ekonomickými podkladmi, aby aj starostovia na svojich obecných zastupiteľstvách oboznámili o uzatvorení zmluvy o spolupráci. Samozrejme návrh zmluvy, ktorý už má prednosta k dispozícií aj
s ekonomickými podkladmi, bude prerokovaný na riadnom zasadnutí zastupiteľstva dňa 23. 11. 2011 po doporučení komisiami
a mestskou radou. Ide o doplnenie VZN o mestskej polícií.
p. Melocík – prosím náčelníka MsP p. Poslúcha, aby nám bližšie
predstavil ako by fungovala spolupráca s obcami.
Náčelník MsP p. Poslúch oboznámil prítomných, že príslušníci
MsP Bytča by v zmysle uzatvorenej zmluvy s konkrétnou obcou na
jej území vykonávali činnosť v zmysle zákona o obecnej polícií
v nadčasoch. V žiadnom prípade by neboli znížené hliadky MsP
v meste Bytča, činnosť by bola zabezpečená na území mesta tak
ako doposiaľ. Zatiaľ nie je dôvod na zvyšovanie počtu príslušníkov MsP, podľa vyjadrenia príslušníkov MsP, majú záujem pracovať v nadčasoch. Obce by si vopred službu objednali.
Pán primátor – ja by som bol prvý proti tomu, aby sme na úkor
bezpečnosti našich občanov toto riešili. Myslím si, že činnosť
a prínos MsP sa diametrálne zmenila. Preventívne akcie a projekty, ktoré boli vykonané v materských školách aj v základných školách mali pozitívny ohlas a účinok. Práce naviac budú
riešené tým, že p. náčelník rozhodne kto bude mať službu. Bolo
to prekonzultované aj s členmi MsP. Vďaka náčelníkovi
spoločnosť KIA Slovakia nám zapožičia motorové vozidlo, bude
to pre spoločnosť reklama, ale nás to bude stáť len pohonné
hmoty, je to vďaka nemu. Pán náčelník urobí všetky opatrenia,
aby bola s nimi spokojnosť v obciach a Mesto nebolo ukrátené.
p. Školek – podľa mňa MsP má zasahovať na území zriaďovateľa,
keď sa niečo stane, kto bude hradiť takéto zvýšené náklady, to
treba právne doriešiť.

Pán primátor – pán poslanec, dovolím si Ti pripomenúť, tento
proces sme už schvaľovali na predchádzajúcom MZ. Všetko je to
právne doriešené.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Možnosť uzatvárania zmlúv s inými obcami v okrese Bytča, na
základe ktorých bude Mestská polícia Bytča v súlade s § 2a
zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií vykonávať úlohy
stanovené zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií aj na
území iných obcí v okrese Bytča.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e

č. 155/2011

R ô z n e :
1/ Pán primátor - chcem Vás informovať o zámeroch a cieľoch –
je to radová zástavba - návrh geometrického plánu (bývalé
letné kino) a návrh výstavby bytového domu, je tu žiadosť na
odkúpenie pozemku, ale to je proces, ktorý treba z hľadiska
zákonnosti preveriť. Ja si predstavujem, že bytový dom by mal
byť vo vlastníctve Mesta, približne 24 dvojizbových nájomných
bytov, nie sociálnych bytov. Teda navrhnúť možnosť výstavby
bytového domu na pozemkov vytvorených novým geometrickým
plánom cestou Fondu rozvoja bývania tak, aby byty zostali vo
vlastníctve Mesta a nájomníci by v nájomnom Mestu splácali
úver poskytnutý na výstavbu bytov z FRB. Podklady Vám budú
dané na rokovanie do komisií.
Bývalá materská škola - do minulého týždňa, do štvrtku sa na
súťaž nikto neprihlásiť, je to na našom spoločnom jednaní čo
ideme s týmto prebytočným majetkom robiť. Neviem si predstaviť, ísť s cenou dole, dohodneme sa čo ďalej, či zmeníme
podmienky. Túto stavebnú preluku, tak to nazvem, by sme celé
toto územie zastavali individuálnou zástavbou.
Súčasťou komisii bude aj prerokovanie a návrh čo s našou
káblovkou. Tiež pripravujeme rozpočet, nie je to jednoduché,
rozpočet Mesta je nadväzný na prijatie štátneho rozpočtu.
Budete sa tomuto tiež venovať v orgánoch Mesta.
p. Kramarová – ak sme v bode rôzne, poprosím, či by bolo možné
zakomponovať do letáčika informujúcom o zbere triedeného
odpadu aj informáciu, kedy budeme tieto veľkokapacitné
kontajnery rozmiestňovať po meste. Napríklad, že 26. apríla
alebo aj ulice, na ktorých budú kontajnery umiestnené. Ak by
sa to dalo, aby sme sa vyhli problémom, ktoré pri zbere
vznikli. Tieto plagátiky čo sa dostanú v januári boli by
konkretizované dátumy a na ktorej ulici budú a ľudia si to
mohli zariadiť.

Pán primátor - som rád, že ste to otvorili, mal som aj ja veľa
telefonátov. Boli plánované dve takéto akcie na jar a na
jeseň, tak aby si občania ako v minulých rokoch mali možnosť
takto zlikvidovať odpad. Nám sa stalo to, že sme mali
vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte na rok a na jar sme
boli nútení pridať kontajnery, ďalších 30 ešte navyše a zaplatiť. Preto sme už na jeseň nechceli zbytočne navyšovať. Možno
sa to niekomu zdá nedostačujúce. Nájdeme cestu na budúci rok.
Prosím aj Vás, aby ste to občanom vysvetlili, že zber na jeseň
a na jar je niečo navyše. Čo sa týka zverejňovania, rozvoz sme
aj vyhlasovali v mestskom rozhlase. Súhlasím s návrhom, môžeme
toto zakomponovať do letáčika.
2/ p. Kozák – uznesením mestského zastupiteľstva č. 33/2011 zo
dňa 14. 4. 2011 bolo schválené vybudovanie hokejbalového
ihriska na „Rajčuli“ na parc. KN č. 385/2 v k.ú. Veľká Bytča.
Hovorili sme o tom s hokejbalistami, aj s pánom farárom, ktorý
má v CCVČ krúžok hokejbalu, že toto umiestnenie ihriska nie je
dobré riešenie, už aj z tohto pohľadu, že deti sa tam nebudú
mať kde prezliecť. Na Rajčuli nie je potrebná vybavenosť.
Preto navrhujeme umiestnenie ihriska na hádzanárskom ihrisku.
Je to aj z hľadiska stavebného lepšie riešenie, rovný povrch.
Takýto návrh by som chcel podať.
Pán primátor – počúvam, že už ihrisko malo byť, ale sú predsa
aj súrnejšie veci na riešenie. Viete, že máme zakúpené
mantinely na vybudovanie ihriska. Je to dobrý nápad, jeho
umiestnenie na hádzanárske ihrisko, sú tam kabíny, lavičky a
v spolupráci s CCVČ ich môžeme opraviť. V neposlednom rade je
dôležité, že areál ihriska má svojho správcu, ktorý dohliada
na jeho prevádzkovanie. Aj so stavebného hľadiska je to lepšie
riešenie. Súhlasím s týmto návrhom.
p. Greguš – tento tretí návrh na umiestnenie ihriska je
najlepší, len apelujem na to, aby sme vybudovali ihrisko,
ktoré bude spĺňať aj nejaké súťažné požiadavky.
Pán primátor – hokejbalisti sú za to, že si sami dokúpia diely
na zväčšenie ihriska, aby spĺňali súťažné požiadavky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. Ruší:
Bod II. uznesenia č. 33/2011 zo dňa 14. 4. 2011, ktorým bolo
schválené vybudovanie hokejbalového ihriska na „Rajčuli“ na
parc. KN č. 385/2 v k.ú. Veľká Bytča.
II. Schvaľuje:
Vybudovanie hokejbalového ihriska na spevnenej ploche
hádzanárskeho ihriska v Bytči.
Poslanci uznesenie schválili.

MZ prijíma

u z n e s e n i e

č. 156/2011

Týmto bol program mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Bytči vyčerpaný, pán primátor poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
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