
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 9/2012 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného   
dňa 13. 12. 2012 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 20,15 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 14 poslancov 
Ospravedlnení: 3 poslanci 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta. 
2/ Rozpo čtové opatrenie č. 12/2012 v zmysle Štatútu Mesta. 
3/ Návrh rozpo čtového opatrenia č. 9/2012. 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 13/2012  
o podmienkach ur čovania a vyberania dane z nehnute ľnosti na území  
Mesta Byt ča. 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 14/2012 
o poplatku, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č.5/2008 v platnom 
znení. 
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 16/2012 
o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN 
č.12/2012. 
7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 17/2012 
o poskytovaní sociálnych služieb a ur čení výšky platieb za 
poskytované sociálne služby v zariadení pre senioro v a dennom 
stacionári „Jesienka“.  
8/ Návrh Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2013 
s výh ľadom na roky 2014 a 2015. 
9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 15/2012 
o ur čení výšky dotácie  na mzdy a prevádzku na žiaka škô l 
a školských zariadení.   
10 / Ponuka Danubia Trading a.s., Bratislava. 
11 / Protokol č. 5/2012 o odovzdaní a prevzatí majetku mesta. 
12 / Žiados ť spolo čnosti BUILDER GROUP s.r.o., Byt ča 
o vyjadrenie k sply ňovacej stanici na výrobu elektrickej  
energie. 
13 / Žiadosti o ubytovanie v sociálnych bytoch na ul. Tresko ňovej 
č.s. 814/5 v Byt či. 
14 / Žiados ť o ubytovanie v bytovom dome pre do časné ubytovanie  
Jesienka. 
15 / Návrh termínov zasadnutia MR a MZ na I. polrok 20 13. 
16 / Návrh na zrušenie uznesení MZ, ktoré neboli zahrn uté do 
rozpo čtu Mesta. 
17 / Rôzne. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 14 zo 17-tich 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. 
     Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci MZ. 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Jozef Raždík a p. 
Ing. Peter Sol čanský. 



     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Pete r Bologa 
ako predseda komisie, p. Ing. Štefan Bu čo a p. Miroslav Frolo ako 
členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
Pán primátor oboznámil prítomných, že po dohovore s o svojim  
zástupcom s ťahuje z rokovania bod č. 16 - návrh na zrušenie 
uznesení MZ, ktoré neboli zahrnuté do rozpo čtu Mesta. 
 
Poslanci návrh zmeny programu, overovate ľov zápisnice, návrhovú 
komisiu a zapisovate ľku schválili.   
 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta: 

-  plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013, 
-  plnenie uznesení z MZ konaného d ňa 14. 11. 2012. 

 
p. Ovseník – chcem požiada ť a doplni ť predložený plán kontrolnej 
činnosti o konkrétne body, navrhujem prija ť uznesenie, v zmysle 
ktorého bude kontrolórke plán kontrolnej činnosti doplnený o tieto  
4 body: 
a/ vykona ť kontrolu dodržiavania platnej legislatívy pri zadá vaní 
a realizácii všetkých stavebných prác súvisiacich s  opravou 
miestnych komunikácii (vrátane sú častí mestských komunikácii – 
chodníkov) a rekonštrukcií a opráv budov v období o d 26. 4. 2012  
do 14. 11. 2012, najmä dodržanie § 5, ods. 12 zákon a č. 25/2006  
Z. z. a zákona č. 502/2002 Z. z. o finan čnej kontrole a vnútornom 
audite, 
b/ vykona ť kontrolu zadania a realizácie služby „Verejné  
obstarávanie –športová hala PD (zmluva Ing. Bariš, Skalka pri  
Tren číne), 
c/ vykona ť kontrolu zadania a realizácie služby „PD-športová hala“ 
(zmluva BM Construction Modra), 
d/ vykona ť kontrolu zadania a realizácie služby, ktorú na zák lade 
mandátnej zmluvy poskytuje PPLA, s.r.o. Bratislava,  
e/ vykona ť kontrolu rozpo čtového opatrenia č. 7 a č. 8/2012  
vykonané v zmysle § 13, písm. b/ Štatútu Mesta Byt ča s dôrazom  
na vyhodnotenie dodržania § 5, ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z.  
a dodržanie Štatútu Mesta Byt ča. 
Na dovysvetlenie chcem uvies ť, že sú to v podstate veci, ktoré 
sa nás dotýkali, sú pochybnosti, či sa správne postupovalo, či 
nie. Máme inštitút kontrolóra, ktorý preverí či bol zvolený  
postup správny. Po stanovisku môžeme tie veci uzatv ori ť, aby 
neboli pochybnosti do budúcna. Dostaneme výsledok b udúci rok 
k polroku. Tento návrh odovzdám predsedovi návrhove j komisie. 
 
Pán primátor – pani kontrolórka predložila svoj náv rh plánu 
kontrolnej činnosti, kde sú zahrnuté aj požiadavky konzulto- 
vané na poradách a čo sa týka môjho postupu a postupu odborne 
spôsobilej osoby je proces, ktorý je v súlade so zá konom, zatia ľ  
len to ľko. 
 
p. Kozák – ak by sme mali nie čo doplni ť kontrolórke do plánu 



kontrolnej činnosti na I. polrok 2013, tak by sme mali z neho 
nie čo da ť pre č, nako ľko som si urobil svoj vlastný poslanecký 
prieskum a viem aká ve ľká je agenda kontrolórky, napr. pri 
kontrole podkladov CCV Č. Tak aby nám to mala kedy pripravi ť. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Pán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 predložený hlavnou 
kontrolórkou Mesta. 
II.Berie na vedomie: 
Plnenie uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 
dňa 14. 11. 2012 predložené hlavnou kontrolórkou Mest a. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 155/2012 
 
2/ Rozpo čtové opatrenie č. 12 č. 13/2012 v zmysle Štatútu  
Mesta Byt ča. 
 
MR doporu čuje MZ zobra ť na vedomie Rozpo čtové opatrenie  
č. 12/2012 v zmysle § 13, písm b/ Štatútu Mesta Byt ča. 
 
Pán primátor vyzval p. Kramarovú, ved. finan čného oddelenia,  
aby podala vysvetlenie. 
 
Ved. FO – sú predložené dve rozpo čtové opatrenia, č. 12 a č.13, ide 
o finan čné prostriedky na zabezpe čenie propagácie činnosti MsÚ 
v médiách a na zabezpe čenie viano čných trhov. 
 
p. Ovseník – takže položka vo výške 2.000,- € - zab ezpe čenie 
propagácie činnosti MsÚ v médiách bola riešená prostredníctvom 
rozpo čtového opatrenia v zmysle Štatútu. V tomto roku na 
propagáciu v médiach bolo schválených 6.500 Eur, ak é konkrétne 
články boli z toho hradené a či sú hradené z toho aj články  
v Žilinskom Echu, ktoré je distribuované zdarma v Ž iline. Pre čo nie 
je nožné nájs ť na internete faktúry a objednávky. 
 
Ved. FO – boli uhradené vo výške 4.500,- €, zatia ľ sa ne čerpala 
položka vo výške 2.000,- €, tento týžde ň sa pripravujú objednávky. 
 
p. Ovseník - nehovorím o tomto poslednom opatrení, ale o tých 
predchádzajúcich opatreniach. Naposledy je na inter nete  
objednávka z 28. 9. 2012 na 866,- €. Echo vyšlo 30.  11. 2012 
a to sme nehradili?  
 
Ved. FO – nie, nevystavili sme objednávku ani sme n ehradili. 
 
p. Ovseník - takže už sa to urobilo a bude sa hradi ť neskôr? 
Pán primátor – pán poslanec prí ďte na úrad a tieto veci si 



vydiskutujete a na finan čnom oddelení si vypýtajte podklady. 
Teraz hovoríme o predložených rozpo čtových opatreniach. 
 
p. Bologa – na komisii som navrhol a FK sa stotožni la s návrhom 
ohľadne rozpo čtových opatrení v zmysle Štatútu, mám návrh – dám d o 
bodu rôzne. Podávam návrh na uznesenie. Ide mi hlav ne o dve 
rozpo čtové opatrenia č. 7 a č. 8, ulice Lombardiniho a Moyzesova. 
Opatrenia boli urobené týžde ň pred zasadnutím MZ, ktoré bolo 13. 9. 
2012 a mohli by ť schva ľované na zasadnutí zastupite ľstva. Ke ď sme 
dávali takúto kompetenciu primátorovi tak s tým, že  budú využívané 
v časovej tiesni, teda ke ď sa nestihne schváli ť v mestskom 
zastupite ľstve, v prípade havárie a v prípade eurofondov. Z 1 2-tich 
rozpo čtových opatrení bola jedna havária a žiadne eurofon dy. Môj 
návrh na uznesenie je, že Dodatkom č. 7 k Štatútu Mesta sa zmení  
§ 13, písm. b Štatútu Mesta Byt ča a bude znie ť: Mestské zastupite ľ- 
stvo v Byt či poveruje primátora mesta vykonáva ť zmeny bežného  
a kapitálového rozpo čtu mesta Byt ča spolu do výšky 10 000,- €  
za celý rok, t. j. sú čet všetkých rozpo čtových opatrení nesmie  
presiahnu ť sumu 10 000,- € za rok.      
Teda kumulovaná suma by mala by ť do 10.000,- € na celý kalendárny  
rok. O tomto návrhu môže by ť hlasované aj v tomto uznesení ako bod 2 
uznesenia č. 156/2012.  
  
Pán primátor – z 12-tich rozpo čtových opatrení sú minimálne 
v polovi čke zahrnuté požiadavky poslancov z mestských častí, takto 
som promptne reagoval na vyskytnutý stav a havarijn ých situácii, 
reagoval som na to, že všetky chodníky sú v havarij nom stave. Ale 
k tomuto sa vrátime v bode rôzne. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 12/2012 v zmysle § 13, písm b/ Štatútu  
Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 156/2012 
  
3/ Návrh rozpo čtového opatrenia č. 9/2012. 
Stanovisko k rozpo čtového opatrenia č. 9/2012. 
FK odporú ča schváli ť predložené „Rozpo čtové opatrenie  
č. 9/2012“ okrem položiek:  

- Propagácia činnosti MsÚ v médiách – 2.000,- €, 
- Verejné obstarávanie – športová hala PD – 1.000,- € , 
-  PD – športová hala – 500,- € 

    
PK, KVaŽP, KSoc   doporu čili schváli ť predložený návrh 
rozpo čtového opatrenia.  
 
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, že roz počtová  
položka propagácia činnosti MsÚ v médiách (2.000,- €) bola 



riešená rozpo čtovým opatrením č. 12/2012 v zmysle Štatútu  Mesta 
Byt ča, rozpo čtová položka Verejné obstarávanie – športová hala P D 
bude zrušená a rozpo čtová položka - PD – športová hala + 500,- €  
je nutné ponecha ť na úhradu prác – polohopis, výškopis. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť predložený návrh RO č. 9/2012 okrem 
položiek:  

- Propagácia činnosti MsÚ v médiách – 2.000,- €, 
- Verejné obstarávanie – športová hala PD – 1.000,- € . 

 
Pán primátor - na zasadnutí MR som s ľúbil, že dovysvetlím. Z návrhu 
rozpo čtového opatrenia sme dali pre č položku verejné obstarávanie – 
športová hala PD – 1.000,- €, lebo ako som povedal,  garantujeme, že 
všetky náklady s tým spojené budú do 20.000,- €. Tý ch 500,- € je na 
zameranie celého športového areálu (tenisový kurt, hokejbalové 
ihrisko – celý areál). 
 
p. Ovseník – na internete bola zverejnená zmluva o dielo na dodávku 
PD na športovú halu k územnému rozhodnutiu a k stav ebnému povoleniu, 
sú to dve zmluvy, celková hodnota 19.610,- €. Viaza lo sa to na 
uznesenie z júna 2011, kde bol primátor (pracovníci  úradu) poverený, 
aby zabezpe čil výber dodávate ľa. Okrem toho bola na web stránke 
zverejnená zmluva, kde firma zabezpe čila aj výber dodávate ľa. Pýtal 
som sa na to na poslednom zasadnutí MZ. Faktúra z o któbra 2012 je na 
2.900,- €, moja otázka je, či táto faktúra zostane v ú čtovníctve, či 
zaplatíme alebo nezaplatíme a z čoho ju zaplatíme, ke ď práve to je 
to verejné obstarávanie, ktoré ideme teraz vylú či ť. 
 
Pán primátor – podpísali sme mandátnu zmluvu s p. I ng. Barišom, kde  
v bode zmluvy je aj samotné verejné obstarávanie, k toré zabezpe čuje 
odborne spôsobilá osoba. Boli vyhotovené podklady v  nadväznosti na 
inžinierske siete a na základe týchto podkladov bol o vybrané odborne 
spôsobilou osobou dodávate ľ PD pre územné rozhodnutie a stavebné 
povolenie. 
 
p. Ovseník – prosím, aby ste mi na toto odpovedali písomne, prvý 
krát som sa na toto pýtal 16. 11. 2012 a nedostal s om odpove ď, ani 
teraz som nedostal odpove ď. Už som pýtal, že 2.900,- € je faktúra od 
firmy - živnostníka, ktorý nemá oprávnenie v zmysle  zákona o verej-
nom obstarávaní a napriek tomu, že je tam klauzula,  nemá na verejné 
obstarávanie živnostenské oprávnenie. Myslím, že mi  to potvrdia aj 
pracovníci MsÚ, boli mi povedané, že ta faktúra neb ude uhradená. 
 
Pán primátor - dali sme si to preveri ť a je to v poriadku. 
 
Pán primátor požiadal, aby bolo v zápise uvedené, ž e písomne  
bude pánovi poslancovi Ovseníkovi odpovedané. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 



Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpo čtovému opatreniu 
Mesta Byt ča č. 9/2012.  
II.Schva ľuje: 
Rozpočtové opatrenie Mesta Byt ča č. 9/2012 okrem položiek:  

- Propagácia činnosti MsÚ v médiách – 2.000,- €, 
- Verejné obstarávanie – športová hala PD – 1.000,- € . 

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 157/2012 
 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 13/2012 
o podmienkach ur čovania a vyberania dane z nehnute ľnosti na území 
Mesta Byt ča. 
 
FK odporú ča schváli ť predložený návrh VZN Mesta Byt ča  
č. 13/2012 s nasledovnými úpravami: 
- Daň z bytov § 5 „Sadzba dane“  písm. c) 1,80 € za neby tové 

priestory využívané alebo ur čené na  podnikate ľské ú čely – zvýši ť 
na úrove ň sadzby dane zo stavieb § 4 ods. 1 písm. f), t. j. 2,17 
€.  

 
PK, KVaŽP, KSoc  odporú čajú schváli ť predložený návrh VZN. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Byt ča č. 13/2012 o podmienkach ur čovania a vyberania dane 
z nehnute ľnosti na území Mesta Byt ča s nasledovnými úpravami: 
- Daň z bytov § 5 „Sadzba dane“  písm. c) 1,80 € za neby tové 

priestory využívané alebo ur čené na podnikate ľské ú čely – zvýši ť 
na úrove ň sadzby dane zo stavieb § 4 ods. 1 písm. f), t. j. 2,17 
€.  

 
Pán primátor – na MR som bol vyzvaný, aby som predl ožil vy číslenie  
zvýšenia sadzby dane z 1,80 € za nebytové priestory  využívané alebo 
ur čené na podnikate ľské ú čely – na úrove ň sadzby dane zo stavieb § 4 
ods. 1 písm. f), t. j. 2,17 €. Pre Mesto je to navý šenie 148,- € je 
to teda minimálna zá ťaž pre ob čanov. Na otázky Vám bude odpoveda ť p. 
Kramarová, vedúca FO. 
 
p. Ovseník – dane a zvyšovanie dane je ťažký problém. Je potrebné si 
prediskutova ť celkovú filozófiu, využil som možnos ť a komunikoval 
s pani referentkou daní z nehnute ľností. Prijatím VZN zvyšujeme 
príjem o 74.000,- €. Sú to či už podnikate ľské subjekty a aj rodinné 
domy a byty. Zvláš ť k legislatívnej zmene, jednozna čne sa musia 
zjednoti ť da ňové pásma pre pre rodinné domy a byty v meste 
a mestských častiach. Z môjho poh ľadu, aby v mesiacoch marec 
a apríl, ke ď budú výmery doru čené do domácnosti, hlavne v mestských 
častiach, dostanú rodiny platobný výmere a bude o 10 ,- či 20,- € 
vyšší. Pri bytoch si možno povieme, tých 5,- € nie je až tak ve ľa. 
Teraz je to na našom zvážení. Zákon povedal, že mám e zjednoti ť 
sadzbu dane. Z 0,08 zdvíhame na 0,15 v mestských častiach a v meste 



z 0,11 na 0,15. To je možno skôr na diskusiu. Možno  návrh neís ť tak 
drasticky, napr. na 0,13. 
 
Pán primátor – len na spresnenie, tento rozdiel je 64.000,- € nie 
74.000,- €. Ur čite zvyšovanie dane nie je jednoduché. Ale pre čo to 
hovoríte teraz, mohli ste da ť tieto alternatívne návrhy v komisiach. 
Všetci ob čania, aj ob čania mestských častí sú ob čania mesta a pokia ľ 
to zákon umož ňoval, mali nižšiu da ň. Dovolím si poveda ť, že za toto 
obdobie dvoch rokov čo som primátor a spolu s Vami poslancami, bolo 
do mestských častí investovaných viac finan čných prostriedkov. Musím 
to poveda ť tak, ako to je. Poslanci v predchádzajúcom období 
nevenovali to ľko pozornosti mestským častiam, tak ako sa im venuje 
teraz. Všetci ob čania však chodia do mesta, ur čité veci sa musia 
budova ť práve tu. Takto sa to zrovnoprávni. To je jedna ve c a druhá 
vec, my musíme taktiež reagova ť zodpovedne a nebá ť sa ís ť do 
opatrení, ktoré nie sú populárne a netvári ť sa alibisticky. Nám ke ď 
štát dá na podielových daniach o 460.000,- € menej,  musíme na toto 
reagova ť. Musíme vysvetli ť svojím ob čanom, že musíme takto 
postupova ť. Budeme o tomto hovori ť pri návrhu rozpo čtu na r. 2013, 
kde sme dali len zopár priorít, potom v priebehu ro ka uvidíme pod ľa 
finan čnej situácie ako budeme postupova ť. Opakujem to stále, 
rozpo čet je ur čitá prognóza. Bol by som nerád, aby sme robili 
paniku, že čo bude. Máme aj rezervný fond, ktorý, pod ľa výberu daní 
môžeme efektívne využi ť aj na investície v mestských častiach. 
 
p. Kozák – na ostatnom zasadnutí MR som na toto upo zornil, bolo mi 
povedené, že nemám materiál naštudovaný. Moji koleg ovia poslanci za 
mestské časti hovoria, že čo ideme robi ť. Na poslednej schôdzi z ob-
čanmi v Hliníku sme hovorili, že nejdeme dvíha ť dane a ideme. Pre 
každú rodinu je to možno 1 euro na mesiac. Ani nie je pravda, že 
Mesto Byt ča investovalo v minulom období menej do mestských časté, 
bolo to ro čne 33.000,- € pre každú mestskú časť. Mesto Byt ča už 
nikdy nebude ma ť to ľko pe ňazí. Rozumiem, že je situácia iná, ale 
tých ľudí bolo treba o tomto informova ť skôr. Štát ke ď pristúpi 
k zvyšovaniu daní konsoliduje. Mesto ak dvíha dane,  tak by malo aj 
ono ušetri ť na tom, na čom sa šetri ť dá. Nerád by som hovoril, že na 
platoch zamestnancov, nie e sú také vysoké, ale za články, ktoré 
platíme médiam. Som za to konsolidova ť len preto, aby sme ľuďom 
ukázali, že im tieto finan čné prostriedky vrátime napr. na údržbe. 
Asi sa tomuto VZN nevyhneme, ale malo sa to mediali zova ť vopred, 
urobi ť tomu osvetu, aby to ľudia pochopili. Ja budem hlasova ť za 
toto. Chcem poprosi ť Mesto, aby sa potom tak správalo. 
 
Pán primátor  - v r. 2011 sme v mestských častiach preinvestovali 
87.500,- € a v r. 2012 je zatia ľ schválených 137.000,- €. Áno je to 
o tom, aby sme ob čanom aj toto vysvet ľovali, ale nám nikto 
nevysvet ľova ť z vlády, že bude o 460.000,- € menej, musíme toto 
rieši ť operatívne, sú to nevyhnutné minimálne veci, aby s me udržali 
vyrovnaný rozpo čet. 
 



Ved. FO - novela zákona o dani z nehnute ľností hovorí aj o tom, že 
násobok medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane mu sí by ť maximálne  
10 násobok, doteraz bol 40 násobok. To znamená, že mi tu najvyššiu 
sadzbu dane (pre podnikate ľské subjekty) 2,17 a tu najnižšiu 0,15 
(za rodinné domy) musíme priblíži ť. Teraz je ten rozdiel 14,46 
násobok pod ľa návrhu. Každoro čne budeme musie ť tieto dve sadzby 
priblíži ť. Nie je zákonom stanovený časovo dokedy, ale musíme ich 
približova ť. 
 
p. Greguš – ja nebudem hlasova ť za tento návrh VZN-ka. Aj 
v nadväznosti na ten článok, že ako sme dobre hospodárili a bác 
ideme dvíha ť dane. Ur čite nie, rezervy sú. Budeme sa stále 
vyhovára ť, štát nám nedá, musíme sa priblíži ť, som momentálne proti 
zvyšovaniu dane. 
 
Pán primátor – v článku konštatujeme o hospodárení v r. 2012 a tu 
ide o rok 2013, na ktorý pripravujeme rozpo čet. Dáva ť do súvislosti 
článok, ktorý konštatuje o roku 2012 s tým, že musím e reagova ť na 
znížené finan čné prostriedky od štátu na r. 2013 a sme viazaní 
zákonmi, to nekomentujem. Musíme sk ĺbi ť všetky veci tak, aby sme 
prijali vyrovnaný rozpo čet, aby sme splnili základné povinnosti, 
ktoré musí Mesto zabezpe či ť. 
 
p. Ovseník – súhlasím s p. Kramarovou, ale mohli by  sme ís ť postupne 
o 0,13 zvýši ť, nie o 0,15. Mali by sme sa správa ť práve zodpovedne 
a pozrie ť sa aj na výdavkovú časť – marketingová komunikácia, kde si 
platíme články - inzeráty  v r. 2012 bola rozpo čtová položka 500,- € 
a po úpravách je 6.550,- € a v návrhu na r. 2013 je  10.000,- €. 
Z roku 2012 z 500,- sme sko čili v r. 2013 na 10.000,-. Ak by som si 
pozrel navýšenie o tých 15%, získame príjmy 7.000,-  RD a byty 
4.000,- €. To znamená 11.000, takže keby sme zrušil i túto položku 
marketingová komunikácia, tak nemusíme vôbec zvyšov ať dane. 
Samozrejme, treba postupne približovali (v zmysle z ákona), ale je to 
aj o tom aká je odozva z Mesta k výdavkom. 
 
Pán primátor – v r. 2011 pripravovalo rozpo čet predchádzajúce MZ 
a ú čelovo poveda ť, že sme z položky 500,- zdvihli. Opakujem zo 
zákona máme povinnos ť poplatok dane zvýši ť. Konštatova ť, ako to 
vyhovuje Vám, sú to tvrdé veci, ktoré musíme denno- denne rieši ť. 
 
Poslanec p. Školek konštatoval, že ob čania sa musia prispôsobi ť 
súčasnej finan čnej situácii a pod ľa ve ľkosti nehnute ľností budú 
musie ť plati ť dane. To je realita. 
 
p. Bologa - zvyšovanie daní je háklivá vec, budem h lasova ť za tento 
návrh. Beriem tento návrh ako mestského úradu a pri mátora, to 
znamená že mi spolu dvíhame dane, iba o toto mi ide . 
 
Pán primátor – samozrejme, vždy to prezentujem ako naše spolo čné 
rozhodnutie. 



p. Chúpek – aby sme to už ukon čili, zvyšovanie dane je nepopulárne, 
ale je to nutnos ť. Je to navýšenie nie tak v ro čnej sume, ale 
percentuálne. Taktiež zo strany Mesta k výdavkom za  články. Tu sú 
jasne veci jasne povedané. 
 
Týmto bola diskusia ukon čená. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 13/2012 o podmienkach 
ur čovania a vyberania dane z nehnute ľnosti na území Mesta Byt ča 
s nasledovnými úpravami: 

- Daň z bytov § 5 „Sadzba dane“  písm. c) 1,80 € za 
  nebytové priestory využívané alebo ur čené na 
  podnikate ľské ú čely – zvýši ť na úrove ň sadzby dane zo 
  stavieb § 4 ods. 1 písm. f), t. j. 2,17 €.  

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 158/2012 
 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 14/2012  
o poplatku, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č.5/2008 v znení VZN 
č. 13/2011 zo d ňa 15. 12. 2011 o miestnom poplatku za komunálne 
a drobné stavebné odpady. 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť predložený návrh VZN. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Byt ča č. 14/2012 o poplatku, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č.5/2008 
v znení VZN č. 13/2011 zo d ňa 15. 12. 2011 o miestnom poplatku za 
komunálne a drobné stavebné odpady. 
 
Pán primátor konštatoval, že VZN je nutné schváli ť v zmysle zákona. 
Poslanci nemali pripomienky k návrhu. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 14/2012 o poplatku, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č.5/2008 v znení VZN č. 13/2011 zo d ňa 
15. 12. 2011 o miestnom poplatku za komunálne a dro bné stavebné 
odpady. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 159/2012 
 
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 16/2012 
o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN 
č.12/2012. 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť predložený návrh VZN. 
 



MR doporu čuje MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Byt ča č. 16/2012 o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 12/2012. 
 
Poslanci nemali pripomienky k návrhu. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 16/2012 
o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN 
č. 12/2012 o ostatných miestnych daniach. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 160/2012 
 
7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 17/2012 
o poskytovaní sociálnych služieb a ur čení výšky platieb za 
poskytované sociálne služby v zariadení pre senioro v a dennom 
stacionári „Jesienka“.  
   
Komisie  odporú čajú schváli ť predložený návrh VZN. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Byt ča č. 17/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a ur čení výšky 
platieb za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov 
a dennom stacionári „Jesienka“.  
 
Poslanci nemali pripomienky k návrhu. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 17/2012 o poskytovaní 
sociálnych služieb a ur čení výšky platieb za poskytované sociálne 
služby v zariadení pre seniorov a dennom stacionári  „Jesienka“, Ul. 
Tresko ňova č. 813/4, Byt ča.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 161/2012 
 
8/ Návrh Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2013 
s výh ľadom na roky 2014 a 2015. 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Pro gramového  
rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2013 a viacro čného 2014 
a 2015. 
 
FK odporú ča schváli ť predložený návrh programového rozpo čtu na rok 
2013 s výh ľadom na roky 2014 a 2015, s nasledovnými výhradami 
a doplnením: 

- Projekt „Cesta do stredozeme“ – príjem zo ŠR na uve dený projekt 
vo výške 52.820,- € vzh ľadom na časový harmonogram 
implementácie projektov cezhrani čnej spolupráce sa predpokladá 



až v r. 2014. Uvedené treba zoh ľadni ť v návrhu príjmovej 
a výdavkovej časti rozpo čtu na r. 2013 a prípadný príjem 
zapoji ť rozpo čtovým opatrením až v reálnom období refundácie 
výdavkov  

- Projekt Byt čiansko-javornícky infoportál – príjem zo ŠR na 
uvedený projekt vo výške 27.100,- € vzh ľadom na časový 
harmonogram implementácie projektov cezhrani čnej spolupráce sa 
predpokladá až v roku 2014. Uvedené treba zoh ľadni ť v návrhu 
príjmovej a výdavkovej časti rozpo čtu na r. 2013 a prípadný 
príjem zapoji ť rozpo čtovým opatrením až v reálnom období 
refundácie výdavkov 

- Kapitálové výdavky: Podprogram 8.2 – výstavba novéh o parkoviska 
na ulici 1. mája vo výške 40.500,- € - uvedené fina nčné 
prostriedky presunú ť do „Podprogramu 8.2 – výstavba MK“ 

- FK žiada v Podprograme  1.1 Riadenie mesta – Prvok 1.1.1 Výkon 
funkcie primátora zníži ť položku „reprezenta čné“ a položku 
„fond primátora“ na úrove ň r. 2011, z dôvodu nedostatku 
finan čných prostriedkov 

- FK žiada v Podprograme  2.2 Marketingová komunikáci a zníži ť 
položku 637 služby (propagácia činnosti MsÚ v médiách, 
informátor) na úrove ň r. 2011, z dôvodu nedostatku finan čných 
prostriedkov 

- FK žiada v Podprograme 13.4 Podpora kultúrnych a sp olo čenských 
aktivít zníži ť položku 637002 „Akcie mesta“ z výšky 21.510,- € 
na 10.000,- €. 

- FK žiada v Podprograme 13.4 Podpora kultúrnych a sp olo čenských 
aktivít zvýši ť položku 640 Bežné transfery „Grantový systém“ 
z 5.000,- € na 10.000,- €. 

- Finan čná komisia odporú ča aby bola vypracovaná analýza 
hospodárenia „Program 11. Vzdelávanie a mládež“, pr edovšetkým 
s oh ľadom na hospodárenie materských škôl 

- Finan čná komisia žiada predloži ť podrobnú správu k návrhu 
rozpo čtu RO „Jesienka – zariadenie pre seniorov a denný 
stacionár“. 

 
PK doporu čuje schválenie v navrhovanom znení, s nasledovnými 
pripomienkami - v návrhu rozpo čtu mesta zvýši ť výdavok na grantový 
systém mesta v roku 2013 o 2.000 € a zárove ň doporu čuje zníži ť 
o túto sumu výdavky v časti – propagácia mesta. 
KVaŽP odporú ča: 
Program 13: kultúra a spolo čenské aktivity 
Podprogram 13.4: Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít  
08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 
642002 Grantový systém – 5 000 €  
na úrove ň roku 2012, t.j. vo výške 7.300,- €, presunom čiastky 
2.300,- € z výdavkov navrhovaných v programe 2: pro pagácia  
a prezentácia. Takto upravený návrh „Programového r ozpo čtu mesta 
Byt ča pre rok 2013“ KVaŽP odporú ča schváli ť. 
KSoc akceptuje predložený návrh, má však k nemu nasledo vné  
pripomienky, ktorými sa požaduje zaobera ť v procese jeho 



schva ľovania: 
-  Zníženie výdavkov pre technické služby na zele ň vo výške 19700 

eur, 
-  Zníženie dotácií ur čených pre grantový systém o 2300 eur, 
-  V rozpo čte nie sú zahrnuté finan čné prostriedky na realizáciu 

uznesenia MZ č.91/2012 odvedenie povrchovej vody 
a zaasfaltovanie MK Záhumnie – Hliník n/V – predpok ladaný 
výdavok cca 75000 eur, 

-  V rozpo čte nie sú zahrnuté finan čné prostriedky na 
rekonštrukciu križovatiek: 
a)  Ul. Okružná, Malobyt čianska, 1. Mája 
b)  Ul. SNP, Rázusova, Tresko ňova, Komenského, Thurzova, 

-  V rozpo čte sa neuvažuje s výstavbou športovej haly. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že projekty „Cesta do  stredozeme“ a 
Byt čiansko-javornícky infoportál sa budú pod ľa poskytnutých 
informácii riadiaceho orgánu realizova ť v r. 2013, preto MR 
nedoporu čila návrh FK schváli ť.  
MR doporu čuje MZ schváli ť: 
1/ Kapitálové výdavky: Podprogram 8.1 – výstavba no vého parkoviska 
na ulici 1. mája vo výške 40.500,- € - uvedené fina nčné prostriedky 
presunú ť do „Podprogramu 8.2 – výstavba MK“. 
2/ v Podprograme  1.1 Riadenie mesta – Prvok 1.1.1 Výkon funkcie 
primátora zníži ť položku „reprezenta čné“ a položku „fond primátora“ 
na 4.000,- Eur. 
3/ v Podprograme  2.2 Marketingová komunikácia zníž i ť položku 637 
služby (propagácia činnosti MsÚ v médiách, informátor) na 2.000,- 
Eur. 
4/ v Podprograme 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
zníži ť položku 637002 „Akcie mesta“ z výšky 21.510,- € na  20.000,- 
€. 
5/ v Podprograme 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
zvýši ť položku 640 Bežné transfery „Grantový systém“ z 5. 000,- € na 
10.000,- €. 
MR odporu čila, aby bola vypracovaná analýza hospodárenia „Pro gram 
11. Vzdelávanie a mládež“, predovšetkým s oh ľadom na hospodárenie 
materských škôl. 
MR odporu čila predloženie podrobnej správy k návrhu rozpo čtu RO 
„Jesienka – zariadenie pre seniorov a denný stacion ár“. 
 
MR doporu čuje MZ zobra ť na vedomie odborné stanovisko hlavnej 
kontrolórky k návrhu Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2013. 
MR doporu čuje MZ schváli ť Programový rozpo čet Mesta Byt ča na r. 2013 
v súlade s § 9 a §10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, pod ľa predloženého návrhu so zapracovanými pripomienkam i: 
1/ Kapitálové výdavky: Podprogram 8.1 – výstavba no vého parkoviska 
na ulici 1. mája vo výške 40.500,- € - uvedené fina nčné prostriedky 
presunú ť do „Podprogramu 8.2 – výstavba MK“. 



2/ v Podprograme  1.1 Riadenie mesta – Prvok 1.1.1 Výkon funkcie 
primátora zníži ť položku „reprezenta čné“ a položku „fond primátora“ 
na 4.000,- Eur. 
3/ v Podprograme  2.2 Marketingová komunikácia zníž i ť položku 637 
služby (propagácia činnosti MsÚ v médiách, informátor) na 2.000,- 
Eur. 
4/ v Podprograme 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
zníži ť položku 637002 „Akcie mesta“ z výšky 21.510,- € na  20.000,- 
€. 
5/ v Podprograme 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
zvýši ť položku 640 Bežné transfery „Grantový systém“ z 5. 000,- € na 
10.000,- €. 
 
Pán primátor spolu s vedúcou FO podrobne vysvetlili  návrh, ktorý bol 
zapracovaný do návrhu programového rozpo čtu na r. 2013. 
 
p. Hrobárik – TJ Tatran Hrabové má nedoplatok za el . energiu vo 
výške 700,- € a o túto položku mi to znížite, pod ľa tohto návrhu 
zníženej položky má by ť chod futbalu zabezpe čený za 1.800,- €, tak 
to v žiadnom prípade. Nerozumiem, že ten mera č je dobrý a najviac 
vykazoval spotrebu v zimných mesiacoch, ke ď sme nesvietili. 
 
pán primátor – dali sme to preveri ť a máme písomné stanovisko SEZ, 
že z ich strany nedošlo k pochybeniu a budú nedopla tok od nás 
vymáhať. Chcel by som, aby sme zníženie položiek nebrali t ragicky, 
že ideme zlikvidova ť šport, na rezervnom fonde máme ešte financie. 
Museli sme takto reagova ť na informáciu z ministerstva financií 
o znížení finan čných prostriedkov. 
 
p. Kozák – mali sme problémy s mera čmi v celej Malej Byt či a podal 
som s ťažnos ť, na ktorú som dostal odpove ď, že všetko je poriadku. 
Ale na toto som sa odvolal a zobrali mi mera č a testovali bezplatne 
a ak by bol dobrý uhradím náklady, ale v prípade je ho poruchy 
reklamáciu uznajú. 
 
Poslanec p. Ovseník  požiadal kolegov poslancov, ab y upriamili svoju 
pozornos ť na správu hlavnej kontrolórky k rozpo čtovému opatreniu č. 
9 a k tomu, že je nutné reálne posúdi ť príjmovú časť rozpo čtu. 
Upozornil, že taktiež je nutné venova ť pozornos ť výdavkovej časti, 
doteraz TS MB nezverej ňujú faktúry, nie je centralizácia verejného 
obstarávania prostredníctvom elektronických aukcií.  Mesto bolo 
úspešné v projekte verejného osvetlenia, dostaneme 250.000,- € tieto 
peniaze sú ur čené na rekonštrukciu verejného osvetlenia a adekvát ne 
by sa to malo odrazi ť vo výdavkoch za energiu na verejné osvetlenie. 
Mesto robilo ve ľké množstvá investícií smerujúcich na zateplenie 
budov čo by sa malo odrazi ť v úsporách za energie. Podotkol aj, že 
sa zvýšili výdavky na mzdy.  
Poslanec p. Ovseník predložil návrh: 
1/ V programe 12 Šport, oddych a relax v podprogram e 12.2 Tribúna –  
3.000,- € a presunú ť do podprogramu:1.5 Manažment investícií na  
projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu križovatky  Ul. Komenského,  



SNP, Rázusova, Tresko ňova +3.000,- €. 
2/ V programe 13 Kultúra a spolo čenské aktivity podprogram 13.4  
zníži ť položku 637002-Konkurzy a sú ťaže-akcie mesta -3.000,- €  
a presunú ť do podprogramu:1.5 Manažment investícií na vypraco vanie  
projektovej dokumentácie na výstavbu (vrátane urban istickej  
a architektonickej štúdie) trhového miesta „Byt čiansky rínek“ 
+3.000,- €. 
3/ V programe 8 Miestne komunikácie v podprograme 8 .1 údržba 
Miestnych komunikácii ú čelovo viaza ť rozpo čtovú sumu 42.000,- 
€ na rekonštrukciu križovatky Ul. Komenského, SNP, Rázusova, 
Tresko ňova a parkovisko Javorová, Okružná a Lú čna. 
4/ V podprograme 13.4 FK 8.2.0.9 zvýši ť položku 637004 mestský klub 
Glória Byt ča +750,- € a zníži ť položku 637002-Konkurzy a sú ťaže-
akcie mesta -750,- €. 
Návrh odovzdal predsedovi návrhovej komisie. 
 
p. Kozák – dôverujem zamestnancom Mesta, sú tam ur čité veci kde 
môžeme šetri ť, ale myslím, že tých 6.000,- na športe sa dá nájs ť 
inde, lebo to prestanú robi ť tí, ktorí to robia z presved čenia. 
V budúcom roku sa pod ľa mňa ni č nestane, ke ď budeme rozpo čtovými 
opatreniami reagova ť na danú situáciu. 
 
Pám primátor - budeme musie ť rieši ť CVČ, všetky veci nás ešte 
čakajú. Rozpo čet je ur čitá prognóza a nedá sa to podrobne 
vyšpecifikova ť. Všetko záleží ko ľko dostaneme, máme ďalšie MZ na 
konci februára a uvidíme pod ľa financií. Využívam tiež prítomnos ť p. 
Luka čku, predsedu klubu Glória a chcem podotknú ť, že klub je nový 
klub mesta, majú k dispozícii primeranú miestnos ť na stretnutia 
klubu a podporujeme ich tiež materiálne. 
Pán primátor v závere diskusie požiadal poslancov o  podporu 
predloženého návrhu programového rozpo čtu s tým, že je nutné 
zabezpe či ť chod úradu a chod Mesta. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Pro gramového  
rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2013 a viacro čného 2014 a 2015. 
 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na r. 2013 v súlade s § 9 a §10 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  pod ľa 
predloženého návrhu so zapracovanými zmenami: 
A/ Kapitálové výdavky: Podprogram 8.1 – výstavba no vého parkoviska 
na ulici 1. mája vo výške 40.500,- € - uvedené fina nčné prostriedky 
presunú ť do „Podprogramu 8.2 – výstavba MK“. 
B/ v Podprograme  1.1 Riadenie mesta – Prvok 1.1.1 Výkon funkcie 
primátora zníži ť položku „reprezenta čné“ a položku „fond primátora“ 
na 4.000,- Eur. 



C/ v Podprograme  2.2 Marketingová komunikácia zníž i ť položku 637 
služby (propagácia činnosti MsÚ v médiách, informátor) na 2.000,- 
Eur. 
D/ v Podprograme 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
zníži ť položku 637002 „Akcie mesta“ z výšky 21.510,- € na  20.000,- 
€. 
E/ v Podprograme 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
zvýši ť položku 640 Bežné transfery „Grantový systém“ z 5. 000,- € na 
10.000,- €. 
F/ Bežný príjem 
Výnos dane poukázaný územnej samospráve               -32.880,-  

Bežný transfer na projekt (Cezhrani čná spolupráca MHZ)+93.140,-                        

Kapitálový príjem 

Kapitálový transfer na projekt (Cezhrani čná spolupráca MHZ) 

                                                      -93.140,- 

1.  Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola – bežné  výdavky 

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty 
Doplnenie bežných výdavkov na projekt „Spolo čne za bezpe čnos ť  
obyvate ľov a ochranu krajiny bez hraníc“ (Cezhrani čná spolupráca 
MHZ) 
Položka 637 Projekt „Spolo čne....“ – verejné  

obstarávanie (EÚ+ŠR)                                    +3.130,- 

Položka 637 Projekt „Spolo čne....“ – verejné obstarávanie (5% 
spolufin.)                                             +170,- 

Položka 637 Projekt „Spolo čne....“ – ostatné služby (EÚ+ŠR)             
                                                    +21.940,- 

Položka 637 Projekt „Spolo čne....“ – ostatné služby (5% spolufin.)   
                                                     +1.160,- 

Položka 633 Projekt „Spolo čne....“ – materiál (EÚ+ŠR)  + 68.070,- 

Položka 633 Projekt „Spolo čne....“ – materiál  

(5% spolufin.)                                            +3.590,- 

 SPOLU                                                  +98.060,-  
2.  Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola – kapit álové 

výdavky 

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty 
Rozpísanie kapitálových výdavkov na projekt „Spolo čne za bezpe čnos ť  
obyvate ľov a ochranu krajiny bez hraníc“ (Cezhrani čná spolupráca 
MHZ) 
Položka 713005 Projekt „Spolo čne....“                  -204.000,- 



Položka 713005 Projekt „Spolo čne....“                   -10.740,- 

Položka 713005 Projekt „Spolo čne....“                  +110.840,- 

Položka 713005 Projekt „Spolo čne....“                    +5.840,- 

 SPOLU                                                  -98.060,- 
3.  Program 3: Interné služby pre mesto 

Podprogram 3.2: Ostatné služby a poradenská činnos ť 
Služby – odborný posudok KTR s. r. o.                   +11 980,- 

4.  Program 11: Vzdelávanie a mládež 

Podprogram 11.1: Materské školy 
MŠ Dostojevského - položka 635006 – oprava  

a údržba budov                                          -8.000,- 

MŠ Hurbanova – položka 635006 – oprava a údržba bud ov   -6.000,- 

MŠ Hliník n./V.– položka 635006 – oprava a údržba b udov -3.000,- 

MŠ Pšurnovice – položka 635006 – oprava a údržba bu dov  -3.000,- 

 SPOLU                                                 -20.000,- 
Podprogram 11.3: Školské stravovanie 

ŠJ Ul. mieru - položka 635006 – oprava a údržba bud ov   -2.000,- 

ŠJ Ul.E.Lániho- položka 635006 – oprava a údržba bu dov   -6.000,- 

SPOLU                                                   -8.000,- 
5.  Program 12: Šport, oddych a relax 

Podprogram 12. 1 : Dotácie na šport 
FO Byt ča                                                -4 .150,- 

FO Hliník n/V                                             -280,-            

FO Hrabové                                                -280,-         

TJ Pšurnovice                                             -280,- 

TZOB hádzaná                                            -2.760,- 

TZOB stolní tenis                                         -280,-   

TZOB šach                                                  -60,- 

DIRECT Byt ča – horolezecký klub                            -60 ,- 

Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča       -100,-            

Benet, tenisový klu Byt ča                                 -100,-    

 SPOLU                                                  -8.350,- 
6.  Program 13 Kultúra a spolo čenské aktivity 



Podprogram 13.1 Organizovanie a podpora kultúrnych a filmových 
podujatí 
Kultúrne akcie                                           -2.000, - 

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 162/2012 
Pán primátor po ďakoval poslancom za schválenie. 
  
9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 15/2012 
o ur čení výšky dotácie  na mzdy a prevádzku na žiaka škô l 
a školských zariadení.   
 
Komisie  odporú čajú schváli ť predložený návrh VZN. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Byt ča č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka 
škôl a školských zariadení.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 15/2012 o ur čení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školský ch zariadení.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 163/2012 
 
10 / Cenová ponuka Danubia Trading a.s., Bratislava na  odpredaj 
používaného súboru zariadení slúžiacich ako chladen ie 
a technologický systém k prevádzkovaniu ľadovej plochy. 
 
FK odporú ča vybudovanie klziska, v súlade s platnými zákonmi.  
PK nedoporu čuje, vzh ľadom na vývoj finan čnej situácie mesta 
Byt ča, schváli ť prijatie predmetnej cenovej ponuky, resp. 
s oh ľadom na vyššie uvedené nedoporu čuje v sú časnosti 
realizovanie tejto akcie mestom.  
KVaŽP odporú ča zriadenie ľadovej plochy s tým, že je potrebné 
vyrieši ť náležitosti jej zhotovenia vrátane dodávky chladen ia 
a technologického systému k prevádzkovaniu v zmysle  zákona 
o verejnom obstarávaní. Je tiež potrebné zoh ľadni ť náklady na jej 
prípravu a prevádzkovanie. 
KSoc vzh ľadom na zníženie podielových daní pre Mesto Byt ča 
nedoporu čuje zakúpenie uvedeného zariadenia, ktorého  
ponúkaná cena je 20.000,- eur. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť neprijatie ponuky spolo čnosti Danubia 
Trading a.s. Bratislava na zakúpenie súboru zariade ní slúžiacich ako 
chladenie a technologický systém k prevádzkovaniu ľadovej plochy 
vzh ľadom na nepriaznivú finan čnú situáciu Mesta. 



 
Poslanci v diskusii upozornili hlavne na prevádzkov é náklady spojené 
s prevádzkovaním ľadovej plochy ako je výška spotrebovaných energii 
a obslužný personál. Podotkli tiež, že multifunk čné ihrisko pri 
škole na Ul. mieru malo sp ĺňať aj tieto požiadavky na prevádzkovanie 
zimných športov.    
Po skon čení diskusie dal pán primátor hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky spolo čnosti Danubia Trading a.s. Bratislava na 
zakúpenie súboru zariadení slúžiacich ako chladenie  a technologický 
systém k prevádzkovaniu ľadovej plochy vzh ľadom na nepriaznivú 
finan čnú situáciu Mesta. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 164/2012 
 
11 / Protokol č. 5/2012 o odovzdaní a prevzatí majetku mesta 
Byt ča, preberajúci ZŠ E. Lániho Byt ča (zrekonštruované soc.  
zariadenie vo výške 45.909,49 €).  
 
Komisie  odporú čajú schváli ť zverenie majetku Mesta Byt ča do správy 
rozpo čtovej organizácie, ZŠ na Ul. E. Lániho v Byt či, v zmysle § 8 a 
§ 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mest a Byt ča (VZN 
Mesta Byt ča č. 5/2010). Ur čenie zvereného majetku, ú čel zverenia, 
hodnota a ostatné práva a záväzky sú uvedené v prot okole č. 5/2012.  
 
MR doporu čuje MZ schváli ť Protokol č. 5/2012 o odovzdaní 
a prevzatí majetku Mesta Byt ča, preberajúci ZŠ E. Lániho  
Byt ča. 
  
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Protokol č. 5/2012 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Byt ča, 
preberajúci ZŠ E. Lániho Byt ča - zrekonštruované sociálne  
zariadenie vo výške 45.909,49 €.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 165/2012 
  
12 / Žiados ť spolo čnosti BUILDER GROUP s.r.o., Byt ča 
o vyjadrenie k sply ňovacej stanici na výrobu elektrickej  
energie o výkone 999 kWe z odpadovej biomasy, resp.  cielene 
pestovaných energetických plodín, v existujúcej výr obnej hale 
na parcele č. 578/8 v k.ú. Hrabové. 
        
Ide o opätovné prerokúvanie na žiados ť a za ú časti zástupcov 
žiadate ľa tvoriacich pracovnú skupinu na prípravu 
a uskuto čnenie zámeru zriadenia zariadenia. 
      



Členovia KVaŽP si vypo čuli informácie a odborné vysvetlenie 
o technológii sply ňovacej elektrárne, ktorú na k ľúč zabezpe ču- 
je JDP Slovakia, s.r.o., E.B. Luká ča 1995/16, Senec.  
Informácie poskytol v mene pracovnej skupiny Ing. D aniel Čelko, 
generálny manažér JDP Slovakia. Informácie doplnili  tiež ostatní 
členovia skupiny, o.i. Ing. Vnuk, Ing. Kojš a p. Sak ala. Pod ľa 
poskytnutých informácií zásobovanie zariadenia bude  uskuto čňované 
dovozom suroviny v množstve jedno nákladné vozidlo/ deň, v zimnom 
období dve až tri nákladné vozidla/de ň. Surovinou na spa ľovanie bude 
prevažne drevný odpad (štiepka).  
Technológia zariadenia využíva metódu tzv. „pyrolýz y“, pri ktorej 
vplyv na životné prostredie je minimálny. Ide o čisté spa ľovanie 
s vysokou ú činnos ťou. Zariadenie bude vyrába ť elektrickú energiu 
a dodáva ť túto energiu do verejnej siete. Podnik má priestor y vhodné 
na zriadenie zariadenia a skladovanie suroviny bez vplyvu na okolie 
a ŽP.  
Zástupcovia podniku PREFA Byt ča-Hrabové požiadali tiež členov  
komisie o podporu podnikania a zamestnanosti. 
 
Nakoľko KVaŽP bola žiadate ľom podrobne oboznámená so zámerom 
zriadenia sply ňovacej stanici na výrobu elektrickej energie 
v existujúcej výrobnej hale Prefy Byt ča-Hrabové a tento zámer  
nebude ma ť negatívny vplyv na životné prostredie, okolie  
a obyvate ľstvo mesta, KVaŽP odporú ča orgánom mesta predmetnej 
žiadosti vyhovie ť a vyda ť kladné záväzné stanovisko mesta pre 
BUILDER GROUP s.r.o., Byt ča- Hrabové 1, k umiestneniu 
a prevádzke  sply ňovacej stanice na výrobu elektrickej energie 
o výkone 999 kWe z odpadovej biomasy resp. cielene pestovaných 
energetických plodín, vo výrobnej hale na parcele č. 578/8 
v k.ú. Hrabové. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť vydanie kladného záväzného 
stanoviska Mesta k umiestneniu a prevádzke sply ňovacej 
stanice na výrobu elektrickej energie o výkone 999 kWe 
z odpadovej biomasy resp. cielene pestovaných energ etických 
plodín, vo výrobnej hale na parcele č. 578/8 v k.ú. Hrabové  
spolo čnosti BUILDER GROUP s.r.o., Hrabové 1, Byt ča. 
                  
Na zasadnutí boli prítomní zástupcovia spolo čnosti, ktorí odpovedali 
poslancom na otázky oh ľadne prevádzkovania sply ňovacej stanice, 
ktorej technológia bude dovezená z Nemecka, je cert ifikovaná a sp ĺňa 
podmienky v zmysle ktorých nemá negatívny vplyv na životné 
prostredie (bude predložená v zmysle zákona na stav ebnom konaní). 
V stávajúcej výrobnej hale sú protihlukové steny, e lektrická energia 
sa bude vyrába ť z biomasy – drevnej štiepky, žiadneho „hnoja“. 
V sú časnosti má Prefa Hrabové nenaplnené výrobné kapacit y, preto 
hľadala cestu ďalšieho rozvoja a zamestnanosti. Prevádzkovaním 
sply ňovacej stanice nebudú zvýšené nároky na využívanie miestnej 
komunikácie obce Predmier. 
Zástupcovia spolo čnosti diskutovali aj so starostom obce Predmier, 
ktorý bol tiež prítomný na rokovaní MZ. 



 
Pán primátor konštatoval, že predložený zámer nemá vplyv na kvalitu 
života ob čanov, je v súlade s územným plánom a poslanci sa vy jadrujú 
k zámeru. V stavebnom konaní, ktorého ú častníkom bude aj Obec 
Predmier, budú predložené a dohodnuté ďalšie podmienky.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného záväzného stanoviska Mesta k umies tneniu  
a prevádzke sply ňovacej stanice na výrobu elektrickej energie 
o výkone 999 kWe z odpadovej biomasy resp. cielene pestovaných 
energetických plodín, vo výrobnej hale na parcele č. 578/8 
v k.ú. Hrabové spolo čnosti BUILDER GROUP s.r.o., Hrabové 1, 
Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 166/2012 
 
13 / Žiadosti o ubytovanie v sociálnych bytoch na ul. 
Tresko ňovej č.s. 814/5  
Voľné byty: 1 izbový byt č.10 – rozloha 41,60 m2 
            Garsónka byt č. 9 – rozloha 27,60 m2 
   
KSoc doporu čuje schváli ť pridelenie bytu č.9 pre 
žiadate ľa p. Petra Maceka na dobu ur čitú 12 mesiacov od 
dátumu podpísania nájomnej zmluvy. 
Byt č. 10 komisia doporu čuje neprideli ť, zatia ľ ponecha ť  
voľný pre prípad náhlej núdze a pod. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť ubytovanie p. Petra Maceka  
v sociálnom byte č. 9 na Ul. Tresko ňovej č.s. 814/5, Byt ča 
na dobu ur čitú ur čitú 12 mesiacov od dátumu podpísania 
nájomnej zmluvy. 
 
Poslanci nemali k návrhu pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Ubytovanie p. Petra Maceka v sociálnom byte č. 9 na Ul. 
Tresko ňovej č.s. 814/5, Byt ča na dobu ur čitú 12 mesiacov od 
dátumu podpísania nájomnej zmluvy. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 167/2012 
 
14 / Žiados ť o ubytovanie v bytovom dome pre do časné ubytovanie  
Jesienka. 
V bytovom dome sa uvo ľnil jeden 1-izbový byt. O pridelenie 
tohto bytu požiadala p. Sidónia Fu čeková, ktorá býva  
v sú časnosti v do časnom provizóriu, ktoré vzniklo z dôvodu 



rekonštrukcie zariadenia pre seniorov, v 4-izbovom byte 
spolu s p. Minárikovou a p. Begá ňovou. 
 
KSoc doporu čuje pridelenie bytu č.44 p. Sidónii Fu čekovej  
na dobu neur čitú (ako mala uzatvorenú nájomnú zmluvu pred 
nutným pres ťahovaním). 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť pres ťahovanie p. Sidónie Fu čekovej  
do bytu č. 44 v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka 
na dobu neur čitú (ako mala uzatvorenú nájomnú zmluvu pred 
nutným pres ťahovaním). 
 
Poslanci nemali k návrhu pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pres ťahovanie p. Sidónie Fu čekovej do bytu č. 44 v bytovom 
dome pre do časné ubytovanie Jesienka na dobu neur čitú (ako 
mala uzatvorenú nájomnú zmluvu pred nutným pres ťahovaním). 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 168/2012 
 
15 / Návrh termínov zasadnutia MR a MZ na I. polrok 20 13 
Mestská rada: 18. 2. 2013, 15. 4. 2013, 17. 6. 2013  
Mestské zastupite ľstvo: 27. 2. 2013, 24. 4. 2013, 26. 6. 2013  
 
MR doporu čuje MZ zobra ť na vedomie návrh termínov zasadnutia 
MR a MZ na I. polrok 2013. 
 
Poslanci nemali k návrhu pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínov zasadnutia MR a MZ na I. polrok 2013  
Mestská rada: 18. 2. 2013, 15. 4. 2013, 17. 6. 2013  
Mestské zastupite ľstvo: 27. 2. 2013, 24. 4. 2013, 26. 6. 2013.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 169/2012 
 
 
--------------------------------------------------- --------- 
Na vedomie: 
 
1/ Správa o pôsobení Mestskej polície Byt ča na území iných  
obcí predložená ná čelníkom MsP. 
  
Komisie  vzali na vedomie správu bez zásadných pripomienok.  
 
2/ Žiados ť p. Juraja Gajdošíka, Bottova 1149/6, Byt ča o zmenu 



otváracích hodín v prevádzke Vináre ň S.P.A., nachádzajúcej sa 
na Hlinkovej ul. č. 151/11 v Byt či. 
Ide o nasledovný čas predaja: PO-ŠTV: od 19,00 hod. do  
02,00 hod., PIA-SO: od 19,00 hod. do 04,00 hod. a N E: od 19,00  
hod. do 02,00 hod.. Doterajší čas predaja: PO-ŠTV: od 13,00  
hod. do 01,00 hod., PIA-SO: od 13,00 hod. do 02,00 hod. a NE:  
od 13,00 hod. do 01,00 hod. 
 
PK doporu čuje schváli ť žiadate ľovi navrhnutý čas predaja. Tento 
predajný čas v zmysle VZN mesta Byt če č. 4/2005, schváli ť na dobu 
ur čitú 2 mesiace s tým, že po jej uplynutí 
v prípade bezproblémového chodu prevádzky sa povole nie zmení 
na dobu neur čitú. 
 
MR schválila doporu čenie PK. 
 
3/ Žiados ť p. Radovana Bayera, Gymnázium, Ve ľká Okružná, 
Žilina o schválenie času predaja v prevádzke Her ňa – Gáter,  
nachádzajúcej sa na ul. Hollého 1245 v Byt či. 
Ide o nasledovný čas predaja: PO-NE: od 06,00 hod. do 06,00 
hod. (nonstop). Doterajší čas predaja u bývalého nájomcu bol: 
PO-ŠTV: od 07,00 hod. do 24,00 hod., PIA: od 07,00 hod.  
do 04,00 hod., SO: od 08,00 hod. do 03,00 hod. a NE : od 08,00 
hod. do 24,00 hod. 
 
PK doporu čuje schváli ť žiadate ľovi navrhnutý čas predaja. 
Tento predajný čas v zmysle VZN mesta Byt če č. 4/2005,  
doporu čuje schváli ť na dobu ur čitú 2 mesiace s tým, že po  
uplynutí v prípade bezproblémového chodu prevádzky sa  
povolenie zmení na dobu neur čitú. 
 
MR neschválila doporu čenie PK. 
MR schválila žiadate ľovi prevádzkový čas tak, ako u bývalého 
nájomcu  maximálne do 04,00 hodiny, t.z. PO-NE: od 06,00 hod. 
do 04,00 hod.. Dôvodom je, že všetky prevádzky na ú zemí mesta 
majú maximálny prevádzkový čas do 04,00 hodiny (aj herne, 
ktoré žiadali nonstop prevádzkový čas) čo je z h ľadiska 
zabezpe čenia poriadku mestskou políciou optimálne ( čas kedy 
poslední klienti opúš ťajú zariadenie).  
 
4/ Žiados ť p. Stanislava Balážika, Hlinkova 736/76, Byt ča 
o schválenie času predaja v prevádzke Stanleys Cafe  
nachádzajúcej sa na ul. S. Sakalovej 150 v Byt či. 
Ide o nasledovný čas predaja: PO-ŠT: od 06,30 hod. do 22,00 
hod., PIA: od 08,30 hod. do 01,00 hod., SO: od 15,0 0 hod. do 
01,00 hod.a NE: od 16,00 hod. do 22,00 hod. 
 
MR schválila žiadate ľovi navrhnutý čas predaja. 
Tento predajný čas v zmysle VZN mesta Byt če č. 4/2005,  
doporu čuje schváli ť na dobu ur čitú 2 mesiace s tým, že po  
uplynutí v prípade bezproblémového chodu prevádzky sa  



povolenie zmení na dobu neur čitú. 
 
5/ PK, FK vzali na vedomie informáciu o organizovan í 
príležitostného trhu – Viano čné trhy 2012 bez zásadných 
pripomienok. 
 
6/ Žiados ť p. Anny Pánikovej, Malá Byt ča č. 85, Byt ča 
o pridelenie sociálneho bytu. 
 
MR odporu čila žiados ť p. Pánikovej prerokova ť najskôr v KSoc 
s ostatnými žiados ťami ob čanov.  
--------------------------------------------------- ------------- 
 
 
R ô z n e :  

 
1/ MR vzala na vedomie informáciu primátora o pochyb ení Mesta pri 
ostatnej zmene a doplnku ÚP mesta, keby pozemky vho dné na IBV  
(v časti Ul. Družstevná) boli zmenené na pozemky vhodné  na rekreáciu 
a Mesto ani Pozemkový úrad uvedené neoznámilo vlast níkom pozemkov. 
MR poverila primátora rokovaním so spolo čnos ťou Hanibal a Pozemkovým 
úradom o možnosti výstavby rodinných domov a násled ne zapracovanie 
do územného plánu. 
 
Na zasadnutí bola prítomná zástupky ňa vlastníkov p. Mária Keblovská, 
ktorá oboznámila prítomných, že ich pozemky boli v územnom pláne   
ako pozemky na IBV a nevie z akých dôvodov boli zme nené bez vedomia 
ich vlastníkov na pozemky vhodné na rekreáciu – je tu plánovaný 
penzión. Podotkla, že ke ď chce niekto podnika ť, nech uvedené 
realizuje na svojom vlastníctve. O zmene ÚP ani na Pozemkový úrad 
neboli prizvaní, ani oboznámení, preto sa nemohli v lastníci 
k uvedenému vyjadri ť. V závere poprosila poslancov a primátora 
o pomoc pri riešení uvedeného stavu, kedy sa dovolá va svojich 
vlastníckych práv.  
 
Pán primátor deklaroval, že vykoná rokovanie s Kraj ským pozemkovým 
úradom a následne aj s Krajským stavebným úradom o zmene ÚP v časti 
na Ul. Družstevnej za po ľnohospodárskym družstvom. Chyba sa stala  
zo strany Mesta. Do komisii bude predložené stanovi sko týchto 
úradov. 
 
2/ Žiados ť p. JUDr. Miloša Gera, Thurzova 971/23, Byt ča 
o vydanie potvrdenia k zámeru výstavby IBV na nehnu te ľnostiach 
vedených v Katastrálnom úrade v Žiline  Správa kata stra  Byt ča, 
v zmysle geometrického plánu č. 44/2012, kde boli z pozemku registra 
E KN parcelné číslo 3020/238, orná pôda o výmere 7 079 m2 
a z pozemku registra E KN parcelné číslo 3020/239, ostatné plochy 
o výmere 482 m2 vytvorené pozemok registra C KN par celné číslo 
3020/238, orná pôda o výmere  540 m2, pozemok regis tra C KN parcelné 
číslo 3020/261, orná pôda o výmere  1 074 m2, pozemo k registra C KN 
parcelné číslo 3020/262, orná pôda o výmere 683 m2, pozemok r egistra 



C KN parcelné číslo 3020/263, orná pôda o výmere 683 m2, pozemok 
registra C KN parcelné číslo 3020/264, orná pôda o výmere 684 m2, 
pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/265, orná pôda o výmere 
684 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/266, orná pôda 
o výmere 684 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/267, orná 
pôda o výmere 684 m2, pozemok registra C KN parceln é číslo 3020/268, 
orná pôda o výmere  684 m2, pozemok registra C KN p arcelné číslo 
3020/269, orná pôda o výmere 679 m2, pozemok regist ra C KN parcelné 
číslo 3020/239, ostatné plochy o výmere  408 m2, poz emok registra C 
KN parcelné číslo 3020/260, ostatné plochy  o výmere  74 m2, 
nehnute ľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Ve ľká Byt ča a  sú 
zapísané v Katastrálnom úrade v Žiline Správa katas tra Byt ča na LV 
č. 1424 a sú totožné s uznesením č. 100/2012  MZ. Potvrdenie vyžaduje 
Katastrálny úrad Žilina Sprava katastra v Byt či na uskuto čnenie 
zápisu geometrického plánu č. 4 4/2012.  
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že žiados ť bola prerokovaná na 
zasadnutí MZ d ňa 14. 11. 2012 a bola poslancami uznesením č. 
100/2012 schválená. Pozemky sú rozdelené geometrick ým plánom, na 
zavkladovanie do Katastra nehnute ľností je nutné predloži ť toto 
uznesenie. 
 
Pán Ovseník pripomenul, že by malo by ť predchádzajúce uznesenie 
najskôr zrušené a prijaté navrhované. 
Poslanci pripomienku schválili. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva č. 100/2012 zo 14. 11. 2012.  
              
II.Schva ľuje: 
Zámer výstavby IBV na nehnute ľnostiach vedených v Katastrálnom úrade 
Žilina,  Správa katastra  Byt ča, v zmysle geometrického plánu č. 
44/2012, kde boli z pozemku registra E KN parcelné číslo 3020/238, 
orná pôda o výmere 7 079 m2 a z pozemku registra E KN parcelné číslo 
3020/239, ostatné plochy o výmere 482 m2 vytvorené pozemky registra 
C KN parcelné číslo 3020/238, orná pôda o výmere  540 m2, pozemok 
registra C KN parcelné číslo 3020/261, orná pôda o výmere  1 074 m2, 
pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/262, orná pôda o výmere 
683 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/263, orná pôda 
o výmere 683 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/264, orná 
pôda o výmere 684 m2, pozemok registra C KN parceln é číslo 3020/265, 
orná pôda o výmere 684 m2, pozemok registra C KN pa rcelné číslo 
3020/266, orná pôda o výmere 684 m2, pozemok regist ra C KN parcelné 
číslo 3020/267, orná pôda o výmere 684 m2, pozemok r egistra C KN 
parcelné číslo 3020/268, orná pôda o výmere  684 m2, pozemok 
registra C KN parcelné číslo 3020/269, orná pôda o výmere 679 m2, 
pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/239, ostatné plochy 
o výmere  408 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/260, 
ostatné plochy  o výmere  74 m2, nehnute ľnosti sa nachádzajú 



v katastrálnom území Ve ľká Byt ča a  sú zapísané v Katastrálnom úrade 
v Žiline Správa katastra Byt ča na LV č. 1424. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 170/2012 
 
3/ Žiados ť p. Petra Pivodu, Mierová č. 986/10, Byt ča o pomoc Mesta 
pri riešení jeho do časne zlej bytovej situácie pridelením 
sociálneho bytu na dobu ur čitú. 
Po rozvode žiadate ľa a vysporiadaní podielového vlastníctva medzi 
manželmi Pivodovými, byt zostáva bývalej manželke, ktorá má 
povinnos ť do 120 dní – t.z. do 20. 2. 2013 vyplati ť pomernú časť z 
hodnoty bytu. Momentálne žiadate ľ musí opusti ť byt, aby sa mohol 
zrealizova ť odpredaj. 
Po vyplatení finan čných prostriedkov si môže vyrieši ť bytovú 
situáciu napr. kúpou vhodného bytu. 
Žiadate ľ sp ĺňa podmienky (má dostato čný mesa čný príjem), jeho 
žiados ť bola prerokovaná s predsedom komisie p. Petrusom, ktorý 
doporu čil žiadosti vyhovie ť a schváli ť prenájom bytu č. 10 na dobu 
ur čitú po zaplatení zábezpeky - do 31.3.2013. 
 
Poslanci nemali pripomienky k návrhu. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie. 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Ubytovanie p. Petra Pivodu v sociálnom byte č. 10 na Ul. Tresko ňo- 
vej č.s. 814/5, Byt ča na dobu ur čitú od dátumu podpísania nájomnej 
zmluvy 3 mesiace. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 171/2012 
 
4/ Pán primátor vyzval predsedu návrhovej komisie p.  Bologu, aby  
predložil návrhy poslancov. 
 
Poslanec p. Bologa predložil: 
Návrh poslanca p. Ovseníka na doplnenie uznesenia č. 155/2012,           
do plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta na I. polrok 
2013: 
Mestské zastupite ľstvo 
II. Ukladá: 
hlavnej kontrolórke: 
a/ vykona ť kontrolu dodržiavania platnej legislatívy pri zadá vaní 
a realizácii všetkých stavebných prác súvisiacich s  opravou  
miestnych komunikácii (vrátane sú častí mestských komunikácii – 
chodníkov) a rekonštrukcií a opráv budov v období o d 26. 4. 2012 do  
14. 11. 2012, najmä dodržanie § 5, ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. 
a zákona č. 502/2002 Z. z.o finan čnej kontrole a vnútornom audite, 
b/ vykona ť kontrolu zadania a realizácie služby „Verejné obst ará- 
vanie –športová hala PD (zmluva Ing. Bariš, Skalka pri Tren číne), 
c/ vykona ť kontrolu zadania a realizácie služby „PD-športová hala“ 



(zmluva BM Construction Modra), 
d/ vykona ť kontrolu zadania a realizácie služby, ktorú na zák lade 
mandátnej zmluvy poskytuje PPLA, s.r.o. Bratislava,  
e/ vykona ť kontrolu rozpo čtového opatrenia č. 7 a č. 8/2012 vykonané  
v zmysle § 13, písm. b/ Štatútu Mesta Byt ča s dôrazom na vyhodno- 
tenie dodržania § 5, ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. a dodržanie 
Štatútu Mesta Byt ča. 
 
Poslanec p. Ovseník požiadal kolegov poslancov, aby  ho podporili. 
Poslanci s pánom primátorom si ozrejmili, že hlavný  kontrolór Mesta 
je ich spolo čným kontrolným orgánom.  
Hlavná kontrolórka deklarovala, že nemá problém vyk onať kontrolu, 
je na zvážení poslancov či nie čo z jej predloženého plánu kontrol na 
I. polrok vypustia, nako ľko je toho ve ľa. 
Poslanec p. Bologa nechal na zvážení kontrolórky, ž e prípadne nie čo 
z plánu kontroly na I. polrok ( čo netreba v zmysle zákona) vypustí. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
II. Ukladá: 
hlavnej kontrolórke: 
a/ vykona ť kontrolu dodržiavania platnej legislatívy pri zadá vaní 
a realizácii všetkých stavebných prác súvisiacich s  opravou  
miestnych komunikácii (vrátane sú častí mestských komunikácii – 
chodníkov) a rekonštrukcií a opráv budov v období o d 26. 4. 2012 do  
14. 11. 2012, najmä dodržanie § 5, ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. 
a zákona č. 502/2002 Z. z.o finan čnej kontrole a vnútornom audite, 
b/ vykona ť kontrolu zadania a realizácie služby „Verejné obst ará- 
vanie –športová hala PD (zmluva Ing. Bariš, Skalka pri Tren číne), 
c/ vykona ť kontrolu zadania a realizácie služby „PD-športová hala“ 
(zmluva BM Construction Modra), 
d/ vykona ť kontrolu zadania a realizácie služby, ktorú na zák lade 
mandátnej zmluvy poskytuje PPLA, s.r.o. Bratislava,  
e/ vykona ť kontrolu rozpo čtového opatrenia č. 7 a č. 8/2012 vykonané  
v zmysle § 13, písm. b/ Štatútu Mesta Byt ča s dôrazom na vyhodno- 
tenie dodržania § 5, ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. a dodržanie 
Štatútu Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
 
5/ Poslanec p. Bologa predložil návrh, ktorý prednie sol v bode 2/ 
rokovania zastupite ľstva:  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č. 7 k Štatútu Mesta Byt ča, ktorým sa zmení § 13, písm. b 
Štatútu Mesta Byt ča a bude znie ť: Mestské zastupite ľstvo v Byt či 
poveruje primátora mesta vykonáva ť zmeny bežného a kapitálového 
rozpo čtu mesta Byt ča spolu do výšky 10 000,- € za celý rok, t. j. 
súčet všetkých rozpo čtových opatrení nesmie presiahnu ť sumu 10 000,- 
€ za rok.      
 



Prednosta úradu oboznámil prítomných, že zmeny Štat útu Mesta sa 
riadia ako návrhy a zmeny Všeobecne záväzných naria dení Mesta a teda 
musia by ť zverejnené minimálne 15 dní pred ich schva ľovaním 
v mestskom zastupite ľstve na možné pripomienkovanie verejnos ťou. 
 
Poslanec p. Bologa akceptoval pripomienku. 
 
6/ Poslanec p. Bologa predložil návrh poslanca p. Ov seníka  
do Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2013: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ V programe 12 Šport, oddych a relax v podprogram e 12.2 Tribúna –  
3.000,- € a presunú ť do podprogramu:1.5 Manažment investícií na  
projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu križovatky  Ul. Komenského,  
SNP, Rázusova, Tresko ňova +3.000,- €. 
2/ V programe 13 Kultúra a spolo čenské aktivity podprogram 13.4  
zníži ť položku 637002-Konkurzy a sú ťaže-akcie mesta -3.000,- €  
a presunú ť do podprogramu:1.5 Manažment investícií na vypraco vanie  
projektovej dokumentácie na výstavbu (vrátane urban istickej  
a architektonickej štúdie) trhového miesta „Byt čiansky rínek“ 
+3.000,- €. 
3/ V programe 8 Miestne komunikácie v podprograme 8 .1 údržba 
Miestnych komunikácii ú čelovo viaza ť rozpo čtovú sumu 42.000,- 
€ na rekonštrukciu križovatky Ul. Komenského, SNP, Rázusova, 
Tresko ňova a parkovisko Javorová, Okružná a Lú čna. 
4/ V podprograme 13.4 FK 8.2.0.9 zvýši ť položku 637004 mestský klub 
Glória Byt ča +750,- € a zníži ť položku 637002-Konkurzy a sú ťaže-
akcie mesta -750,- €. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ V programe 12 Šport, oddych a relax v podprogram e 12.2 Tribúna –  
3.000,- € a presunú ť do podprogramu:1.5 Manažment investícií na  
projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu križovatky  Ul. Komenského,  
SNP, Rázusova, Tresko ňova +3.000,- €. 
2/ V programe 13 Kultúra a spolo čenské aktivity podprogram 13.4  
zníži ť položku 637002-Konkurzy a sú ťaže-akcie mesta -3.000,- €  
a presunú ť do podprogramu:1.5 Manažment investícií na vypraco vanie  
projektovej dokumentácie na výstavbu (vrátane urban istickej  
a architektonickej štúdie) trhového miesta „Byt čiansky rínek“ 
+3.000,- €. 
3/ V programe 8 Miestne komunikácie v podprograme 8 .1 údržba 
Miestnych komunikácii ú čelovo viaza ť rozpo čtovú sumu 42.000,- 
€ na rekonštrukciu križovatky Ul. Komenského, SNP, Rázusova, 
Tresko ňova a parkovisko Javorová, Okružná a Lú čna. 
4/ V podprograme 13.4 FK 8.2.0.9 zvýši ť položku 637004 mestský klub 
Glória Byt ča +750,- € a zníži ť položku 637002-Konkurzy a sú ťaže-
akcie mesta -750,- €. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 



 
7/ Poslanci podrobne rokovali o možnosti využívania multifunk čného 
ihriska pri ZŠ na Ul. mieru na kor čuľovanie.  
Pán primátor pripomenul, že aj v ďaka poslancom, ktorí schválili 
vybudovanie hokejabalového ihriska je aj osvetlené)  v športovom 
areáli majú možnos ť sa ob čania kor čuľova ť. 
 
Poslanci pripomenuli, že pri realizácii multifunk čného ihriska 
dodávate ľská firma deklarovala jeho možnos ť využívania aj na zimné 
športy a ak takáto možnos ť je, treba uvedené zisti ť a v spolupráci 
s riadite ľom školy (správcom) kapacitne zabezpe či ť jeho 
prevádzkovanie a využívanie na vo ľnočasové aktivity detí po čas 
zimného obdobia. 
 
Poslanec p. Bologa predniesol návrh poslanca p. Ovs eníka na 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uloženie povinnosti primátorovi mesta - h ľadať možnosti vybudovania 
ľadovej plochy na multifunk čnom ihrisku na ZŠ na Ul. mieru v Byt či. 
  
Poslanci uznesenie neschválili. 
 
8/ p. Ovseník – chcel by som poprosi ť pána primátora – zmenil sa 
grafikon železníc, vlaky z Bratislavy aj do Bratisl avy nezastavujú  
v Byt či, či by bolo možné podpori ť žiados ť ob čanov verejnou 
petíciou. Dali sme ve ľa pe ňazí do železníc a musíme deti vozi ť do 
Žiliny alebo Považskej Bystrice, dos ť ve ľa de ťom aj ostatnej 
verejnosti to zhoršilo cestovanie. Prosím o interve nciu v tejto 
veci, prípadne to rieši ť verejnou petíciou. 
 
Pán primátor - reagovali sme písomne, ur čite je aj jeden z „tlakov“ 
petícia. Hovoril som o tomto s p. Krškom, je to pro blém. Snažíme sa 
rokova ť a ak bude nutné aj petíciou. 
 
p. Ovseník - mal by som otázku k obstarávaniu vývoz u tuhého 
komunálneho odpadu, pod ľa zverejnenia nám obstarávanie zabezpe čuje 
firma PPLA Bratislava, ko ľko nás to bude stá ť.  
 
Pán primátor – nestojí nás to ni č, pani inžinierka konzultuje s p. 
Bení čkom. 
 
p. Ovseník - pod ľa zverejnenej výzvy na internete je uvedené, že 
každé obstarávanie, ktoré bude realizované sa bude musie ť dopredu 
objedna ť a objednávate ľ si zárove ň odsúhlasí cenu za predmet 
obstarania. 
 
Pán primátor – je to mandantná zmluva, ako k predch ádzajúcemu, aj 
k uvedenému Vám zašlem písomné vyjadrenie. Je to na  základe toho, že 
keď si objednáme konkrétnu službu, bude to za finan čnú odmenu. 



V tomto prípade konzultuje to firma s p. Bení čkom, upravovali sa 
veci bez finan čných záležitostí. 
 
p. Ovseník – pod ľa zverejnenej výzvy je uvedené, že za obstarávate ľa 
koná firma PPLH, z tohto poh ľadu sa mi zdá, že v zmysle uzatvorenej 
mandantnej zmluvy poskytuje poradenstvo, takže sme si to objednali 
lebo poskytuje službu konzultovanie. 
 
Pán primátor - toto sme riešili konzultáciu bez fin ančných nárokov, 
povedal mi p. Bení ček, že sa takto sa dohodli a ja o finan čnej 
náhrade neviem. Je to vecou dohody, pracuje pre nás , poprosil som 
ju, aby pomohla p. Bení čkovi pri tak dôležitej veci ako je toto 
obstaranie. Ni č som nepodpísal, žiadna objednávka nie je.  
Tiež nám firma T+T vyšla v ústrety, ak bude nutné o  mesiac dlhšie 
bude vykonáva ť zber a vývoz odpadu v meste.  
 
p. Bologa – v podnikaní s komunálnym odpadom som ab solútny laik, zdá 
sa mi to zložité, vyhlásenie obstarávania bolo 7. 1 2. 2012,  
takže všetky firmy, ktoré sa chceli zú častni ť sa dozvedeli až vtedy, 
že sa môžu zú častni ť, mne sa to zdá málo času. Ako ekonóm si myslím, 
že firma musí vedie ť či má kapacity a pripravi ť sa.  
 
primátor – je to zverejnené na tých stránkach, na k torých to zo 
zákona má by ť, či sa chce firma prihlási ť v marci alebo v decembri 
je to úplne jedno, lebo firma ktorá zabezpe čuje vývoz odpadu musí 
vychádza ť z podkladov, ktoré sme pripravovali. Je zo zákona ur čené 
čo majú podklady obsahova ť a nechápem pointu. Postupujeme v zmysle 
zákona a firma ktorá sa chce zú častni ť sa zú častní a je elektronická 
súťaž.  
 
p. Ovseník – Vestník zo 7. 12. 2012, oznámenie o vy hlásení verejného 
obstarávania, obstarávate ľ Mesto Byt ča, kontaktná osoba je p. 
Veronika Mihálová, kontaktné miesto PPLA Bratislava , takže  
p. Bení ček chodí teraz konzultova ť do Bratislavy. 
 
Pán primátor – pani inžinierka Mihálová chodí do By t če. 
 
p. Školek – ja mám kde býva ť, ale chcem sa spýta ť či by sme 
zabezpe čili stan pre bezdomovcov. To je otázka či by to bolo možné. 
 
Pán primátor – mali sme poradu, požiadal som ná čelníka MsP, aby mi 
podal správu, nech sa pá či pán ná čelník. 
 
Náčelník MsP p. Smetana - bezdomovci v Byt či sú štyria, bývajú nad 
čisti čkou v lesíku, oni nie sú ochotní ís ť do podnájmu tak, ako im 
to Mesto v spolupráci s farským úradom minulý rok z abezpe čilo. 
Budeme ich monitorova ť. 
 
Pán primátor - hovoril som s nimi, nemajú záujem o ubytovanie.  
Budeme ich monitorova ť. 
 



p. Hrobárik – ak by sa dalo v budúcnosti rieši ť vo ľné priestory 
v Hrabovom, sú to pekné ve ľké priestory a nevyužité. Bu ď na škôlku 
alebo jasle. 
 
Pán primátor – pod ľa mňa áno, tak ako v Hrabovom aj v Hliníku sú to 
pekné priestory, mohli by sme to uvies ť „do života“. Neviem ako to 
príjmu rodi čia, že by vozili deti z Byt če tam. 
  
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 9/2012 v Byt či 
vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť a zasadnutie 
ukon čil. 
 
 
Mgr. Andrej Gallo, MBA              Miroslav Minár čik 
prednosta úradu                     primátor mesta    
 
 
          
Jozef Raždík                        Ing. Peter Sol čanský 
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
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