
                     Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 8/2012 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 14. 11. 2012 o 14,00 hodine v Dome kultúry  
                          v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: l9,00 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 16 poslancov 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou mesta. 
2/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.09.2012.  
3/ Návrh na udelenie verejného uznania pamätná tabu ľa. 
4/ Rozpo čtové opatrenie č. 7/2012 – NÁVRH. 
5/ Rozpo čtové opatrenia v zmysle Štatútu mesta č. 7,8,9,10 
a 11/2012. 
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. 10/2012 o správnych 
poplatkoch. 
7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 
11/2012, ktorým sa mení VZN č. 4/2009 o ur čení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zaria dení na 
území mesta Byt ča – zmena príloh č. 1 a 2. 
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. 12/2012 o ostatných 
miestnych daniach. 
9/ Žiados ť spolo čnosti GAS s. r. o., Žilina o poskytnutie 
finan čnej protihodnoty za vykonané investície do prenajat ej 
veci. 
10 / Žiados ť o odkúpenie mestského pozemku v k.ú. Hrabové. 
11 / Žiados ť o odkúpenie mestského pozemku v k.ú. Hrabové. 
12 /  Žiados ť o odkúpenie mestského pozemku v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
13 /  Žiados ť o odkúpenie mestského pozemku v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
14 / Žiados ť spolo čnosti BUILDER GROUP s.r.o., Byt ča o vydanie 
povolenia k sply ňovacej stanici na výrobu elektrickej energie. 
15 /  Zmluva o nájme nehnute ľností medzi ZŠ ul. Mieru č.s. 1235  
v Byt či a CV Č ul. Mieru. 
16 /  Žiados ť o povolenie k podnájmu prenajatého pozemku. 
17 /  Žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča o schválenie 
prenájmu uvo ľnených nebytových priestorov v administratívnej 
budove TSMB. 
18 / Žiados ť o zriadenie vecného bremena, práva prechodu 
k nehnute ľnosti žiadate ľov.  
19 / Žiadosti p. Ing. Milana Ovseníka, poslanca za m. č. Ve ľká 
Byt ča. 
20 / Opakovaná žiados ť o vybudovanie kanalizácie na Miksovej 
 ul. v Byt či. 
21 / Žiados ť o opravu chodníkov na Ul. Okružnej. 
22 / Žiados ť ob čanov m. č. Hliník nad Váhom o zapísanie parciel 
do IBV. 
23 / Žiados ť o vyjadrenie k výstavbe predajne centrum. 
24 / Žiados ť o vydanie záväzného stanoviska mesta k výstavbe 
IBV. 
25 / Návrh na ustanovenie finan čnej zábezpeky. 
26 / Žiadosti o ubytovanie v sociálnych bytoch. 



27 / Návrh na doplnenie prísediacich na Okresnom súde v Žiline. 
28 / Návrh na pred ĺženie zmluvy o spolupráci medzi Mestom Byt ča 
a obcami. 
29 / Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2011/2012. 

30 / Rôzne. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 16 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. Milan Ovseník 
a p. Stanislav Struhal.    
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Jozef 
Raždík ako predseda komisie, p. Stanislav Struhal a  p. Michal 
Školek. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
Pán primátor informoval, že v bode rôzne budú prero kované ...  
Pokia ľ budú navrhované uznesenia zastupite ľstvom schválené ich 
plnenie bude rozpo čtovým opatrením č. 8. 
 
Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili. 
 
1/ Preh ľad plnenia uznesení MZ zo d ňa 13. 9. 2012 predložený 
hlavnou kontrolórkou mesta. 
MZ berie na vedomie preh ľad plnenia uznesení MZ zo d ňa 13. 9. 
2012 predložený hlavnou kontrolórkou mesta. 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k predloženým 
materiálom pripomienky. 
 
p. Ovseník – jedna otázka na pani hlavnú kontrolórk u, na minu- 
lom zasadnutí MZ nám predložila správu z následnej finan čnej 
kontroly na meste Byt ča, aké boli prijaté opatrenia boli 
prijaté opatrenia a aj čo sa týka pochybenia vo verejnom 
obstarávaní tribúny na námestí a ako sa tie opatren ia plnia. 
A druhá otázka na mestskú radu, prijali sme uznesen ie č. 84 
a 27, hlavne to 84 je rozsiahle, chcem sa spýta ť aké opatrenia  
prijala čo sa týka prija ť racionaliza čné opatrenia na úseku 
materských škôl, centralizova ť nákupy za všetky organizácie 
v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta a to použitie rezervného 
fondu na bežné výdavky. 
 
Hl. kontrolórka – boli prijaté opatrenia ZUŠ, CV Č, ZŠ Lániho 
a aj na meste, ak by ste chceli podrobne Vám môžem predloži ť. 
 
p. Ovseník – pýtam sa konkrétne na verejné obstaráv anie  
Tribúny na námestí kde bol rozdelený predmet zákazk y a aj  



odporú čanie bolo, aby sa dodržiaval zákon o verejnom obsta rá-
vaní a nerozde ľoval sa predmet zákazky. 
 
Hl. kontrolórka - opatrenie bolo prijaté s odporú čením, aby sa 
§ 5 dodržiaval, zatia ľ som ešte nekontrolovala dodržiavanie, 
budem kontrolova ť dodržiavanie opatrení prijatých v r. 2011. 
 
   
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Preh ľad plnenia uznesení MZ zo d ňa 13. 9. 2012.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 123/2012 
 
2/ Plnenie rozpo čtu k 30. 09. 2012.  
 
FK berie na vedomie „Plnenie programového rozpo čtu k 30. 09. 
2012“ a upozor ňuje na  fakt, že zatia ľ neboli zrealizované 
rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií, kt oré boli 
v havarijnom stave a boli schválené Rozpo čtovým opatrením č. 
2/2012 zo d ňa 26. 04. 2012 ako bežný výdaj použitím 
prostriedkov rezervného fondu.  
PK, KVaŽP, KSoc  doporu čujú zobra ť predložené plnenie rozpo čtu 
na vedomie bez zásadných pripomienok. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie plnenie programového rozpo čtu 
Mesta Byt ča k 30.09.2012.  
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k predloženým 
materiálom pripomienky. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.09.2012.  
 
p. Ovseník – vzh ľadom k tomu, že som nedostal odpove ď na dru-
hú otázku aké boli prijaté racionaliza čné opatrenia na úseku 
materských škôl, centralizovanie nákupov za všetky organizácie 
v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta a použitie rezervného fondu 
na bežné výdavky. Je to vlastne aj v súvislosti s p lnením 
rozpo čtu, týka sa to aj prípravy budúcoro čného rozpo čtu. 
 
primátor – pripravuje sa rozpo čet na r. 2013, vieme čo nás 
čaká v školstve, aj v nadväznosti na požiadavky peda gogických 
a nepedagogických pracovníkov, chceme zefektívni ť aj túto 
činnosti, tak ako navrhol pán prednosta, ktorý ma na  starosti 



riadenie úradu, chceme to zosúladi ť a urobíme výbery 
niektorých komodít centrálne, chceme to pripravi ť na r. 2013. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.09.2012.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 124/2012 
 
3/ Návrh na udelenie verejného uznania pamätná tabu ľa. 
 
Mestský klub Hlasy a ohlasy byt čianska v Byt či doru čil d ňa 
31.10.2012 na MsÚ v Byt či opätovnú žiados ť o udelenie 
verejného uznania pamätná tabu ľa pre pána Rudolfa Kamasa. 
Pôvodný návrh bol doru čený v r. 2011. 
Súčasný návrh je podaný v zmysle schváleného VZN Mesta  Byt ča 
č. 1/2012 Zásady ude ľovania verejných uznaní Mesta Byt ča. 
Predložený návrh obsahuje zdôvodnenie návrhu, grafi cký návrh 
realizácie pamätnej tabule, návrh umiestnenia pamät nej tabule 
na budovu bývalej židovskej školy na ul. Hurbanovej  č. 243/1, 
súhlas vlastníka budov (Ústredný zväz židovských ná boženských 
obcí v Slovenskej republike) s umiestnením pamätnej  tabule na 
uvedenú budovu. Súhlas nie je úradne overený. 
Návrh rozpo čtu na zhotovenie pamätnej tabule je 500-700 eur. 
Návrh na udelenie verejného uznania pamätná tabu ľa pre p. 
Rudolfa Kamasa je zverejnený v zmysle čl. II písm.7 VZN č. 
1/2012 na úradnej tabuli, webovom sídle Mesta, aby sa k nemu 
mohli vyjadri ť obyvatelia Byt če. 
Poradným orgánom na posúdenie predloženého návrhu j e MR. 
Na zhotovenie pamätnej tabule nie sú v rozpo čte na r.2012 
schválené finan čné prostriedky. Mestský klub Hlasy a ohlasy 
byt čianska v Byt či má zostatok finan čných prostriedkov 
k 31.10.2012 vo výške 82,- Eur. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť navýšenie rozpo čtovej položky 
Mestskému klubu Hlasy a ohlasy byt čianska v Byt či na 600,- Eur 
(80,- zostatok k 31. 10. 2012 v rozpo čtovej položke klubu + 
520,- Eur) na grafický návrh a realizáciu pamätnej tabule pána 
Rudolfa Kamasa v rámci rozpo čtového opatrenia č. 7. 
 
Pán primátor pripomenul, že už žiados ť klubu bola prerokovaná, 
išlo o návrh financovania a vyzval prítomných posla ncov či 
majú k prerokovanému bodu pripomienky. 
 
Poslanci nemali žiadne pripomienky, pán primátor da l hlasova ť 
za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



1/ V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta By t ča č. 
1/2012 Zásady ude ľovania verejných uznaní Mesta Byt ča udelenie 
verejného uznania – Pamätná tabu ľa pre p. Rudolfa Kamasa. 
2/ Miesto umiestnenia pamätnej tabule je budova býv alej školy 
na ul. Hurbanovej č. 243/1 v Byt či pod ľa grafického návrhu 
vypracovaného p. Bohuslavom Behríkom. 
3/ Návrh rozpo čtu na zhotovenie a osadenie pamätnej tabule 
vo výške 600,- € ((80,- € z rozp. klubu + 520,- € v  RO č. 7). 
  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 125/2012 
 
4/ Rozpo čtové opatrenie č. 7/2012 – NÁVRH 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k RO č. 7/2012. 
 
FK odporú ča schváli ť predložené „Rozpo čtové opatrenie č. 
7/2012“ okrem položiek: 

- Červe ňanského ulica vo výške 31.930,- € 
FK  konštatovala, že položka „Ulica Červe ňanského“ - oprava 
chodníkov (vo výške 31.930,-)  bola zrealizovaná be z 
schválenia MZ. FK je toho názoru, že mohlo v tomto prípade 
dôjs ť k nedodržiavaniu všeobecne záväzných právnych pred pisov 
pri hospodárení s verejnými prostriedkami , najmä p orušeniu 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a zákona 502/2002 Z. z. o finan čnej kontrole a 
vnútornom audite.   FK v žiadnom prípade neodporú ča schváli ť 
uvedenú položku. V tejto súvislosti nebolo dodržané  uznesenie 
MZ č. 120/2012 a FK žiada predloženie  stanoviska hlavn ej 
kontrolórky. 

- Ulica Fra ňa Krá ľa vo výške 6.550,-  
FK konštatovala, že položka „Ulica Fra ňa Krá ľa“ - oprava 
chodníka (vo výške 6.550,-)  je zrealizovaná bez sc hválenia 
MZ. Táto ulica bola síce schválená RO č. 2/2012, ale len 
v rozsahu jedna strana, vo výške 9.500,- €. 
FK je toho názoru, že aj v tomto prípade mohlo dôjs ť 
k nedodržiavaniu všeobecne záväzných právnych predp isov pri 
hospodárení s verejnými prostriedkami, najmä poruše niu zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy 
a zákona 502/2002 Z. z. o finan čnej kontrole a vnútornom 
audite.  FK v žiadnom prípade neodporú ča schváli ť uvedenú 
položku. V tejto súvislosti nebolo dodržané uznesen ie MZ č. 
120/2012 a FK žiada predloženie  stanoviska hlavnej  
kontrolórky.  
FK opätovne upozor ňuje na príliš ve ľkú nezrovnalos ť medzi 
kvalifikovaným odhadom, ktorý predkladá odd. výstav by 
Mestského úradu  a vysú ťaženou sumou (rozdiel viac ako 57 %). 
Žiada dôsledne pripravova ť investi čné zámery vrátane 
rozpo čtov.  

- TS Mesta Byt ča–kapitálový transfer na zakúpenie sypa ča 
s pluhom vo výške 15.000,- € 



FK neodporú ča schváli ť uvedenú položku z dôvodu nedostato čných 
informácií o stave hospodárenia TS a prípadnej  možnosti 
financovania nákupu z vlastných zdrojov z podnikate ľskej časti 
(vysoký základ dane dosiahnutý najmä činnos ťami pre mesto 
Byt ča – stavebné činnosti a vývoz odpadu). FK opätovne žiada 
vedúceho TS o predloženie podnikate ľského zámeru spolu 
s požiadavkami na obnovu strojového parku. 
Pripomienky k RO č. 7/2012: 
Jesienka, ZPS a DS – FK upozor ňuje  na finan čné straty Mesta 
Byt ča (finan čné prostriedky ktoré mohli by ť použité pre 
klientov sa musia vráti ť do ŠR), ktoré vyplývajú z nenaplnenia 
kapacity zariadenia. Zariadenie je už trištvrte rok a dokon čené 
(okrem vybavenia jedálne).  
K celému procesu prijímania rozpo čtových opatrení v roku 2012 
FK žiada, aby sa pri rozpo čtových opatreniach prednostne 
riešili požiadavky poslancov, klubov a spolo čenských 
organizácií, v zmysle uznesenia MZ č. 191/2011 bod II. odst. 
2, zo d ňa 15. 12. 2011 a získané úspory, resp. presuny boli  
použité na tieto požadované ú čely.  
PK doporu čuje schválenie RO č. 7 v navrhovanom znení okrem 
položky: bežný výdaj prostriedkov rezervného fondu (46) - §10, 
ods.8, zák. č. 583/2004 Z.z., kde komisia žiada bližšie 
vysvetlenie navrhnutých opatrení vo výške spolu – 9 0.460 €. 
KVaŽP odporú ča schváli ť. 
KSoc doporu čuje schváli ť predložený návrh rozpo čtového 
opatrenia okrem časti „bežný výdaj – použitie prostriedkov 
rezervného fondu (46) - §10 ods.8 zák. č.583/2004“. 
K tejto časti rozpo čtového opatrenia komisia žiada vysvetli ť: 

-  Pre čo sa nerealizovali opravy chodníkov na schválených 
uliciach (Bírošova, Dostojevského...) 

-  Pre čo sú navrhnuté opravy chodníkov na uliciach, ktoré 
neboli pôvodne navrhnuté v rozpo čte mesta ( Červe ňanského, 
Fr. Krá ľa ...) 

-  Pre čo sa schva ľujú dodato čne finan čné prostriedky na 
opravy chodníkov, ktoré už sú zrealizované. 

 
MR odporú ča MZ schváli ť Rozpo čtové opatrenie Mesta Byt ča č. 
7/2012 pod ľa predloženého návrhu s nasledovným doplnením: 

-  MsÚ – tla čivá a poštové poukážky                - 520,-  € 
-  Mestský klub Hlasy a ohlasy byt čianska v Byt či  + 520,-  € 

 
Pán primátor vyzval prítomných či majú pripomienky k predlože-
nému rozpo čtovému opatreniu. 
 
p. Bologa – FK skonštatovala, že oprava chodníkov n a Ul. 
Červe ňanského bola zrealizovaná bez schválenia MZ, ke ďže aj 
ostatné komisie vyjadrili nejakú pochybnos ť, bolo by možno 
dobré objasni ť celú situáciu. 
 
Pán primátor vysvetlil, že na aprílovom zasadnutí M Z bolo 
schválené rozpo čtové opatrenie, kde z rezervného fondu bola 



zahrnutá oprava ulíc pod ľa zoznamu s tým, že samotná 
realizácia bola až v auguste a septembri. Po zvážen í stavu 
ulíc a v dobrej viere, aby bol riešený havarijný st av 
niektorých ulíc, prerokoval s predsedom komisie výs tavby, 
ktorý je aj jeho zástupca, že budú sa radšej realiz ova ť obidve 
strany ulíc, aj ulica Červe ňanského a J. Krá ľa. Tak sa dohod- 
li. Z h ľadiska finan čnej disciplíny chápe p. Bologu, že ako 
predseda FK mohlo sa toto prerokova ť na komisiach, považoval 
však za potrebné rieši ť tento havarijný stav. Ni č sa neurobilo 
nad rámec rozpo čtu. Tento zoznam ulíc z h ľadiska schválenia 
mohol by ť predložený na aj minulom zastupite ľstve, ale využil 
aj svoj mandát primátora a predkladajúci bol komisi a výstavby. 
 
p. Greguš – zareagujem len na drobnosti a to je to,  že čo sa 
týka chodníkov mali sme podstatne horšie chodníky. Myslím si, 
že má máme aj iné havarijné situácie. Aj tak na týc hto 
uliciach všetci chodia po ceste, mohli sme tie peni aze využi ť 
efektívnejšie. 
 
Pán primátor – v zmysle dohovoru s komisiou výstavb y sme 
vyhlásili všetky chodníky za havarijné. Keby boli f inancie 
urobíme všetky ulice.  
 
p. Ovseník – my teraz hovoríme o tom, že ideme doda to čne 
odobri ť nie čo, čo nebolo schválené. Je tu vážny problém 
s porušovaním finan čnej disciplíny. Pod ľa § 10, ods. 8 sa 
rezervný fond využíva na odstránenie havarijného st avu alebo 
na likvidáciu škôd  spôsobenú mimoriadnou okolnos ťou. Teda 
mesto použilo možnos ť č. 2 oprava miestnych komunikácii - 
mimoriadna okolnos ť. Teda na čo využívame tento rezervný fond, 
či na odstránenie havarijného stavu alebo na odstrán enie 
mimoriadnej okolnosti. My by sme tu mali ma ť zdokumentované 
ulice, ako vyzerajú a schváli ť ich a až následne procedúra, že 
sa to za čne opravova ť. Pán primátor vraví , že to bolo 
schválené komisiou výstavby, ktorá je gestorom toht o, ale 
objednávky boli podpísané na základe obhliadky 28. 8. 2012 
v týždni v ktorom zasadali komisie, kde sa pripravo vali na 
zasadnutie MZ 13. 9. 2012 a 4. 9. 2012 bolo zasadnu tie MR. Rád 
by som sa opýtal predsedu komisie, kedy bol na obhl iadke ulíc, 
kedy dal pokyn na ich opravu. 
 
Pán primátor - komisia nie len, že riešila tento st av, ale 
samotnou obhliadkou posúdila tento stav, že je hava rijný, na 
základe toho záznamu. Či to riešime mimoriadnou okolnos ťou, to 
si presne nepamätám, ale všetci hovoríme o havarijn om stave. 
 
Ved. FO - mimoriadna okolnos ť nie je nikde špecifikovaná, 
mimoriadnou okolnos ťou je, čo ur čí mestské zastupite ľstvo a to 
ur čilo, že havária chodníkov spôsobená zimou – výmole,  výtlky. 
 



p. Melocík – boli sme tam celá komisia v apríli, pr ešli sme 
všetko a ďalšie obhliadky robím každý týžde ň, lebo cez ulice 
Červe ňanského a Švecovú chodím k mame. Vyhlásili sme za 
havarijný stav chodníkov, ktoré neboli zrekonštruov ané. 
Zdalo sa mi logické, aby sme uzatvorili ulice celko vo, preto 
sme v komisii skonštatovali, že na budúci rok dorob íme severnú 
časť – ulice Švecova, Rázusova, Popoliška a Okružná sme rom 
k Záhradnej. Ak to MZ schváli ešte tento rok a ušet rilo cca 
80.000,- Eur dorobili by sme ulicu J. Krá ľa. V ďalšom období 
by sme sa pustili do ostatnej časti smerom k Makyte. 
 
p. Greguš – ideme robi ť chodníky, ktoré sú využívané na 10%, 
skúsme si spomenú ť, hovorili sme, že našou prioritou je býva-
nie a bezpe čnos ť. Mali by sme rieši ť chodníky, ktoré sú 
najviac využívané. Ak sú všetky chodníky havarijné,  robme 
prioritne tie čo sú najviac využívané. 
 
Pán primátor – je to subjektívny názor, v akom stav e sú chod- 
níky vedia hlavne ob čania čo tam bývajú. 
 
p. Školek – chodníky sú v dezolátnom stave, preto p o nich 
ľudia nechodia. 
 
p. Ovseník – je mi to ľúto, že my sme o tom nediskutovali a to 
zahmlievanie. Pýtal som sa p. Melocíka, či bola obhliadka 
vykonaná 28. 8. 2012. Boli podpísané objednávky, da li ste 
súhlas pred tým, alebo potom. Pre čo sme o uliciach nediskuto- 
vali 13. 9. 2012 a 4. 9. 2012 na MR.  
 
p. Melocík – 28. 8. 2012 som tam nebol. 
 
Diskusia pokra čovala, pán primátor a páni poslanci si vypo čuli 
aj názory ob čanov, ktorí žiadali, aby opravy ulíc pod ľa 
možností pokra čovali aj v budúcom roku tak aby sa nerobili tam 
kde v tom čase býva primátor, alebo nejakí známi, ale pod ľa 
skuto čnej potreby.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zme ny rozpo čtu 
a programovému rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2012 – Rozpo čtové 
opatrenie č. 7.  
II.Schva ľuje: 
1/ Navýšenie rozpo čtovej položky Mestskému klubu Hlasy 
a ohlasy byt čianska v Byt či o 520,- € na grafický návrh a 
realizáciu a osadenie pamätnej tabule pána Rudolfa Kamasa.  
2/ Rozpo čtové opatrenie č. 7, vrátane zmeny programov, roz- 
počtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/  zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 11. 2 012 pod ľa 



priloženej tabu ľky s nasledovným doplnením:  
-  MsÚ – tla čivá a poštové poukážky                - 520,-  € 
-  Mestský klub Hlasy a ohlasy byt čianska v Byt či  + 520,-  € 

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 126/2012 
 
5/ Rozpo čtové opatrenia v zmysle Štatútu mesta č. 7,8,9,10 
a 11/2012. 
 
FK berie na vedomie „Rozpo čtové opatrenia v zmysle štatútu č. 
7, 8, 9, 10 a 11/2012. FK upozor ňuje na vysoký po čet 
rozpo čtových opatrení a na vysokú sumu. Súhrnná suma RO 
v zmysle štatútu č. 1 – 11/2012 je 22.610,- €.  
Zárove ň upozor ňuje na nedodržane schváleného štatútu Mesta 
Byt ča v prípade RO č. 7 a 8/2012 ktoré boli realizované 06. 
09. a 07. 09. 2012, pri čom neboli predložené na   najbližšie 
zasadnutie MZ, ktoré sa konalo d ňa 13. 09. 2012, čím si 
primátor nesplnil svoju povinnos ť.  
RO č. 7 a 8/2012 boli práce rovnakej povahy – oprava ch odníkov 
na uliciach Lombardiniho a ulici Moyzesovej – reali zované tým 
istým dodávate ľom. Súhrnná suma je 11.180,- €, čiže presahuje 
10.000,- €. Tým že boli tieto opatrenia realizované  krátko 
pred zasadaním MZ sa členovia FK domnievajú, že mali by ť 
predložené na rokovanie MZ, čiže  nemali by ť realizované ako 
RO primátora v zmysle štatútu.  
FK preto odporú ča  zmeni ť § 13 písm. b) štatútu Mesta Byt ča 
nasledovne : „...... mestské zastupite ľstvo poveruje primátora 
mesta vykonáva ť zmeny bežného a kapitálového rozpo čtu mesta 
Byt ča v súhrnnej výške do 10.000,- Eur za príslušný roz počtový 
rok, pri čom rozpo čtovým opatrením nie je možné meni ť celkový 
objem rozpo čtovaných príjmov.....“ 
PK, KVaŽP, KSoc  tieto rozpo čtové opatrenia vzali na vedomie 
bez zásadných výhrad. 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie Rozpo čtové opatrenia v zmysle 
Štatútu č. 7,8,9,10 a 11/2012. 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova- 
nému bodu pripomienky. 
 
 
Pán Bologa konštatoval, rozpo čtové opatrenie v zmysle Štatútu 
bolo dôvodené, že sa použije len vo výnimo čných prípadoch. 
Nerozumiem pre čo č. 7 a č. 8 boli urobené týžde ň pred 
zasadnutím MZ, ktoré bolo 13. 9. a na zasadnutí mes tskej rady  
povedal pán primátor, že preverí ich nutnos ť. Pán Bologa sa  
spýtal či opatrenia č. 7 a 8 zostávajú. 
 
Pán primátor oboznámil, že s kolegami s oddelenia v ýstavby 
a finan čného oddelenia to preveril, áno zostávajú tieto 



opatrenia s tým, že sa s kolegami dohodli, že budúc na sa toto  
nebude opakova ť. 
 
Pán Ovseník konštatoval, že v rozpo čtovom opatrení sú zahrnuté 
ulice, ktoré boli obhliadnuté 28. 8. 2012 a aj fina nčná 
komisia na to poukázala, že ide o jeden druh práce,  jedného 
dodávate ľa a objednávka je rozdelená na dve časti, jedna je za 
10.000,- Eur a druhá na 7.500,- Eur. Bolo zasadnuti e MZ 13. 9. 
2012, mohli to ma ť poslanci predložené v rozpo čtovom  opatrení 
č. 6. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenia v zmysle Štatútu Mesta Byt ča č. 7,8,9,10 
a 11/2012. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 127/2012 
 
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. 10/2012 o správnych 
poplatkoch. 
 
Komisie  odporu čili schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Byt ča č. 10/2012 o správnych poplatkoch. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie č. 
10/2012 o správnych poplatkoch. 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova- 
nému bodu pripomienky. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 10/2012 
o správnych poplatkoch. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 128/2012 
 
7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 
11/2012, ktorým sa mení VZN č. 4/2009 o ur čení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zaria dení na 
území mesta Byt ča – zmena príloh č. 1 a 2. 
 
Komisie  odporu čili schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Byt ča č. 11/2012, ktorým sa mení VZN č. 4/2009 o ur čení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školský ch 
zariadení na území Mesta Byt ča – zmena príloh č. 1 a 2. 
 



MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Byt ča č. 11/2012, ktorým sa mení VZN č. 4/2009 o ur čení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školský ch 
zariadení na území mesta Byt ča – zmena príloh č. 1 a 2. 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova- 
nému bodu pripomienky. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 11/2012, ktorým sa  
mení VZN č. 4/2009 o ur čení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  
na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Byt ča –  
zmena príloh č. 1 a 2.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 129/2012 
 
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. 12/2012 o ostatných 
miestnych daniach. 
 
Komisie  odporu čili schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Byt ča č. 10/2012 o ostatných miestnych daniach. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 12/2012 o ostatných miestnych daniach. 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova- 
nému bodu pripomienky. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 12/2012  
o ostatných miestnych daniach. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 130/2012 
 
9/ Žiados ť spolo čnosti GAS s. r. o., Žilina o poskytnutie 
finan čnej protihodnoty za vykonané investície do prenajat ej 
veci. 
 
FK konštatovala, že firma GAS s. r. o., Žilina, nepre dložila 
hodnoverné ú čtovné a ostatné doklady, na základe ktorých by 
mohla finan čná komisia zauja ť stanovisko. FK žiada k žiadosti 
GAS s.r.o., predloženie oficiálneho stanoviska práv nika mesta, 
spolu s návrhom právneho riešenia, po ktorom môže z auja ť 
stanovisko k prípadnému finan čnému plneniu. 



PK doporu čuje schváli ť odkúpenie plynovej prípojky, resp. 
plynofikácie domu smútku V. Byt ča č.s. 392, do majetku mesta 
Byt ča od spol. G.A.S, s.r.o., Komenského 38, Žilina a t o za 
kúpnu cenu vo výške 2.446,- €. 
 
MR vzala na vedomie stanovisko právneho zástupcu Mesta : 
Nakoľko Mesto vydalo súhlas na zmenu vykurovania (na vyb udo-
vanie miestnosti pre obliekanie zosnulých nevydalo)  v zmysle  
zákona vznikol nárok na zaplatenie protihodnoty toh o, o čo sa 
zvýšila hodnota veci.  
Spolo čnos ť G.A.S., s.r.o. nepredložila doklady v zmysle zákon a 
o ú čtovníctve, MR preto odporú ča MZ schváli ť odkúpenie 
plynovej prípojky, resp. plynofikácie domu smútku z a cenu  
vo výške 2.446,- € (cena stanovená znaleckým posudk om).  
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova- 
nému bodu pripomienky. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odkúpenie plynovej prípojky, resp. plynofikácie Dom u smútku 
č.s. 392 v Byt či za kúpnu cenu vo výške 2.446,- € (výpo čet 
technickej hodnoty prípojky v zmysle vyhlášky MS SR  č. 
492/2004 Z. z.) od spolo čnosti G.A.S., s.r.o.,  Komenského 38, 
Žilina. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 131/2012 
 
10/ Žiados ť p. Zuzany Praženicovej, Hrabové 240, Byt ča a p.  
Márie Zekl, rod. Ga ňovej, Ostermunchen, Nemecko o odkúpenie 
mestského pozemku parc. CKN č. 690/3, k.ú. Hrabové, zastavaná 
plocha o výmere 138 m 2. Pozemok sa nachádza vo dvore  
žiadate ľov. 
 
PK doporu čuje schváli ť priamy predaj pozemku parc. CKN č. 
690/3, zast. plocha o výmere 138 m 2, v k.ú. Hrabové, 
žiadate ľom, do podielového spoluvlastníctva každému v podie le 
½ a to za kúpnu cenu 15 €/m 2 s tým, že žiadatelia uhradia 
i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Te nto predaj 
doporu čuje schváli ť v súlade s §9a, ods.8, písm.b), zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 



MR odporú ča MZ schváli ť priamy predaj pozemku parc. CKN č. 
690/3, zast. plocha o výmere 138 m 2, v k.ú. Hrabové, 
žiadate ľom, do podielového spoluvlastníctva každému v podie le 
½ a to za kúpnu cenu 15,- €/m 2 s tým, že žiadatelia uhradia 
i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Te nto predaj 
doporu čuje schváli ť v súlade s §9a, ods.8, písm.b), zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN č. 690/3, zastavaná plocha  
o výmere 138 m 2, v k.ú. Hrabové  p. Zuzane Praženicovej, Hrabové  
č. 240, Byt ča a p. Márii Zekl, rod. Ga ňovej, Ostermunchen, 
Nemecko do podielového spoluvlastníctva každej v po diele ½ za 
kúpnu cenu 15,- €/m 2 s tým, že žiadate ľky uhradia i náklady  
spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Predaj schva ľuje  
v súlade s §9a, ods.8, písm.b), zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 132/2012 
 
11/ Žiados ť p. Andrey Kajabovej a p. Jozefa Ga ňu, Hrabové 239, 
Byt ča o odkúpenie mestských pozemkov parc. CKN č. 690/2  
záhrada o výmere 84 m 2 a parc. CKN č. 690/4,zastavaná plocha  
o výmere 47 m 2, k.ú. Hrabové. Pozemky sa nachádzajú vo dvore 
žiadate ľov. 
 
PK doporu čuje schváli ť priamy predaj pozemkov parc. CKN č. 
690/2, záhrada o výmere 84 m 2 a parc. CKN č. 690/4,zastavaná 
plocha o výmere 47 m 2, k.ú. Hrabové, žiadate ľom, do podielového 
spoluvlastníctva každému v podiele ½ a to za kúpnu cenu 15,- 
€/m 2 s tým, že žiadatelia uhradia i náklady spojené 
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Tento predaj doporu čuje 
schváli ť v súlade s §9a, ods.8, písm.b), zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť priamy predaj pozemkov parc. CKN č. 
690/2, záhrada o výmere 84 m 2 a parc. CKN č. 690/4,zastavaná 
plocha o výmere 47 m 2, k.ú. Hrabové, žiadate ľom, do podielového 
spoluvlastníctva každému v podiele ½ a to za kúpnu cenu 15,- 
€/m 2 s tým, že žiadatelia uhradia i náklady spojené 
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Tento predaj doporu čuje 
schváli ť v súlade s §9a, ods.8, písm.b), zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí. 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  



nému bodu pripomienky. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemkov parc. CKN č. 690/2, záhrada o výmere 84  
m2 a parc. CKN č. 690/4,zastavaná plocha o výmere 47 m 2, k.ú.  
Hrabové  p. Andrey Kajabovej a p. Jozefovi Ga ňovi, Hrabové 239,  
Byt ča do podielového spoluvlastníctva každému v podiele  ½ za  
kúpnu cenu 15,- €/m 2 s tým, že žiadatelia uhradia i náklady    
spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Predaj schva ľuje v sú- 
lade s § 9a, ods.8, písm. b), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  
obcí. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 133/2012 
 
12/  Žiados ť p. Márie Justrovej, Thurzova 963/4, Byt ča 
o odkúpenie mestského pozemku parc. CKN č. 62/2, k.ú. Ve ľká 
Byt ča. 
 
PK doporu čuje schváli ť priamy predaj pozemku parc. CKN č. 
62/2, zastavaná plocha o výmere 34 m 2, k.ú. V. Byt ča, 
žiadate ľovi, a to za kúpnu cenu 50 €/m 2 s tým, že žiadate ľ 
uhradí i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zml uvy. Tento 
predaj doporu čuje schváli ť v súlade s §9a, ods.8, písm.b), 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť priamy predaj pozemku parc. CKN č. 
62/2, zastavaná plocha o výmere 34 m 2, k.ú. V. Byt ča,  
žiadate ľovi, a to za kúpnu cenu 50 €/m 2 s tým, že žiadate ľ  
uhradí i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zml uvy. Tento  
predaj doporu čuje schváli ť v súlade s §9a, ods.8, písm.b),  
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
 
Pán Ovseník konštatoval, že p. Justra na zasadnutí zastupi- 
te ľstva deklaroval, že je ochotný zaplati ť aj vyššiu kúpnu  
cenu, 100,- Eur/m2. 
 
Pán primátor pripomenul, že to bola kúpna cena stan ovená pánom  
Gežom. Pán Justra vtedy vysvetlil, že ide o prístup  do časti  
jeho nehnute ľností a bude musie ť pristúpi ť na túto cenu. Je to  
dlhodobo prihradený pozemok. 
 
Pán Chúpek ako predseda podnikate ľskej komisie vysvetlil, že  
časť odpredávaného pozemku nemá cenu 100,- Eur/m2, komi sia pri  
návrhu ceny vychádzala z obvyklých cien v meste.  



 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN č. 62/2, zastavaná plocha 
o výmere 34 m 2, k.ú. V. Byt ča, p. Márii Justrovej, Thurzova 
963/4, Byt ča za kúpnu cenu 50,- €/m 2 s tým, že žiadate ľka  
uhradí i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zml uvy. 
Predaj schva ľuje v súlade s §9a, ods.8, písm.b), zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 134/2012 
 
13/ Žiados ť p. Štefana Hôreckého s manž. Renátou, Gaštanová 
982/5, Byt ča o odkúpenie časti z mestského pozemku, z parc. 
CKN č. 140/24, k.ú. V. Byt ča. 
 
PK nedoporu čuje odpredaj predmetnej časti pozemku žiadate ľom, 
ale doporu čuje ponechanie pozemku, resp. tejto verejnej zelene  
naďalej v majetku mesta Byt ča.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie opätovnej žiadosti  
o odkúpenie časti pozemku, ktorý tvorí verejné priestranstvo 
(žiadate ľom ni č nebráni využíva ť verejnú zele ň 
za ú čelom vstupu na svoj pozemok. 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti  p. Štefana Hôreckého s manž. Renátou 
o odkúpenie časti pozemku, ktorý tvorí verejné priestranstvo 
(žiadate ľom ni č nebráni využíva ť verejnú zele ň za ú čelom 
vstupu na svoj pozemok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 135/2012 
 
14/ Žiados ť spolo čnosti BUILDER GROUP s.r.o., Byt ča – Hrabové 
1 o vydanie povolenia k sply ňovacej stanici na výrobu 
elektrickej energie o výkone 900 kWe. Sply ňovacia elektráre ň 
bude vyrába ť elektrickú energiu z odpadovej biomasy (drevná 
štiepka, drevné piliny, slama pšeni čná, repková, at ď.) resp. 
cielene pestovaných energetických plodín pri čom el. energia 
bude dodávaná do distribu čnej energetickej siete Stredo-
slovenskej energetiky, a.s.. Jedným z ved ľajších produktov 
sply ňovacej elektrárne je odpadové teplo cca 1.200 kWt. Teplo 



bude využívané na dosušenie vstupnej suroviny a na vykurovanie 
vlastných a blízkych objektov. Sply ňovacia stanica bude 
umiestnená v existujúcej výrobnej hale postavenej n a parc. č. 
578/8 v k.ú. Hrabové – v priemyselnom areáli Prefa Hrabové. 
Z poh ľadu vplyvu na životné prostredie je spomínaná 
technológia (ako uzavretý cyklus) CO2 neutrálna a n emá žiadny 
negatívny vplyv na životné prostredie. 
 
PK doporu čuje vydanie kladného stanoviska k predmetnému 
podnikate ľskému zámeru za predpokladu, že táto stavba, resp. 
jej budúca výstavba nie je v rozpore s územným plán om mesta 
Byt ča a ostatnými zákonnými predpismi, predovšetkým z o blasti 
životného prostredia. 
 
KVaŽP odporú ča predmetný zámer umiestnenia a prevádzky 
sply ňovacej stanice na výrobu elektrickej energie rieši ť 
verejnou diskusiou, prerokovaním s verejnos ťou, najmä ob čanmi 
dotknutých mestských časti (Hrabové, Malá Byt ča, Ve ľká Byt ča) 
a susedných obci.   
 
MR odporú ča MZ predmetný zámer umiestnenia a prevádzky 
sply ňovacej stanice na výrobu elektrickej energie rieši ť 
verejnou diskusiou, prerokovaním s verejnos ťou, najmä ob čanmi 
dotknutých mestských časti (Hrabové, Malá Byt ča, Ve ľká Byt ča) 
a susedných obci s predložením stanoviska obce Pred mier .   
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
 
Poslanci vyjadrili názor, že ide o ve ľmi dôležité rozhodnutie, 
preto je nutné ma ť viacej informácii a to napr. aké množstvo 
odpadu sa bude dováža ť. Názory ob čanov m. č. Hrabové - sú proti 
tomuto zámeru.  
Pán primátor ani do konania zasadnutia nedostal vyj adrenie 
starostu obce Predmier. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Doporu čuje: 
Zámer spolo čnosti BUILDER GROUP s.r.o., Byt ča – Hrabové 
na umiestnenie a prevádzku sply ňovacej stanice na výrobu 
elektrickej energie rieši ť verejnou diskusiou, prerokovaním 
s verejnos ťou, najmä ob čanmi dotknutých mestských častí 
(Hrabové, Malá Byt ča, Ve ľká Byt ča) a susedných obci   
s predložením stanoviska obce Predmier. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 136/2012 
 
15/  Zmluva o nájme nehnute ľností medzi ZŠ ul. Mieru č.s. 1235  
v Byt či a CV Č ul. Mieru č.s. 1357 v Byt či o prenájme časti  



nebytových priestorov objektov č.s. 993, 1234 a 1336 v areáli  
ZŠ Mieru pre mestské CV Č, na I. polrok 2013 – ZŠ Mieru. 
 
PK doporu čuje schváli ť prenájom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v areáli ZŠ Mieru v Byt či – objekty č.s. 
993, 1234 a 1336, prenajímate ľ ZŠ Mieru, nájomca CV Č Byt ča, za 
účelom záujmovej činnosti detí CV Č Byt ča, s výškou nájmu spolu 
so službami 3.300 € za dobu nájmu, doba nájmu od 2. 1.2013 do 
30.6.2013 a to ako prenájom nebytových priestorov p odľa § 9a, 
ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov – osobitný zrete ľ, dôvod osobitného 
zrete ľa je podpora mimoškolských aktivít detí a mládeže. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť prenájom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v areáli ZŠ Mieru v Byt či – objekty č.s. 
993, 1234 a 1336, prenajímate ľ ZŠ Mieru, nájomca CV Č Byt ča, za 
účelom záujmovej činnosti detí CV Č Byt ča, s výškou nájmu spolu 
so službami 3.300,- € za dobu nájmu, doba nájmu od 2.1.2013 do 
30.6.2013 a to ako prenájom nebytových priestorov p odľa § 9a, 
ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov – osobitný zrete ľ, dôvod osobitného 
zrete ľa je podpora mimoškolských aktivít detí a mládeže. 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli ZŠ 
Mieru v Byt či – objekty č.s. 993, 1234 a 1336, prenajímate ľ ZŠ 
Mieru, nájomca CV Č Byt ča, za ú čelom záujmovej činnosti detí 
CVČ Byt ča, s výškou nájmu spolu so službami 3.300,- € za do bu 
nájmu, doba nájmu od 2.1.2013 do 30.6.2013 a to ako  prenájom 
nebytových priestorov pod ľa § 9a, ods.9, písm.c zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred pisov – 
osobitný zrete ľ, dôvod osobitného zrete ľa je podpora 
mimoškolských aktivít detí a mládeže.  
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 137/2012 
 
16/  Žiados ť p. Jozefa Pekaríka, Bottova 1208/28, Byt ča  
o povolenie k podnájmu prenajatého pozemku, na ihri sku  
pri hádzanárskom ihrisku v Byt či. Ide o cvi čisko autoškoly  
p. Jána Gombára, Bottova 1208/30, Byt ča. 
Doterajší nájomca pozemku p. Gombár nemá námietky, aby pozemok 
využíval i p. Pekarík. 
 
PK doporu čuje schváli ť nájomcovi p. Jánovi Gombárovi, Bottova 
1208/30, Byt ča, v súlade s Čl. IV, náj. zmluvy zo d ňa 



1.1.1995, povolenie k podnájmu časti pozemku parc. CKN č. 
978/1 v k.ú. V. Byt ča pre p. Jozefa Pekaríka, Bottova 1208/28, 
Byt ča na rovnaký ú čel a za podmienok stanovených v náj. zmluve 
zo d ňa 1.1.1995 a zárove ň PK doporu čuje zvýšenie nájomného 
v predmetnej náj. zmluve p. Jánovi Gombárovi na sum u vo výške 
300 €/rok (doterajšie nájomné 166 €/rok). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nájomcovi p. Jánovi Gombárovi, Bottova 
1208/30, Byt ča, v súlade s Čl. IV, náj. zmluvy zo d ňa 
1.1.1995, povolenie k podnájmu časti pozemku parc. CKN č. 
978/1 v k.ú. V. Byt ča pre p. Jozefa Pekaríka, Bottova 1208/28, 
Byt ča na rovnaký ú čel a za podmienok stanovených v náj. zmluve 
zo d ňa 1.1.1995 a zárove ň PK doporu čuje zvýšenie nájomného 
v predmetnej náj. zmluve p. Jánovi Gombárovi na sum u vo výške 
300 €/rok (doterajšie nájomné 166 €/rok). 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nájomcovi p. Jánovi Gombárovi v súlade s Čl. IV, nájomnej 
zmluvy zo d ňa 1.1.1995, povolenie k podnájmu časti pozemku 
parc. CKN č. 978/1 v k.ú. V. Byt ča pre p. Jozefa Pekaríka 
Bottova 1208/28, Byt ča na rovnaký ú čel a za podmienok 
stanovených v nájomnej zmluve zo d ňa 1.1.1995 a zárove ň 
schva ľuje zvýšenie nájomného v predmetnej nájomnej zmluve   
p. Jánovi Gombárovi, Bottova 1208/30, Byt ča na sumu vo výške  
300,- €/rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 138/2012 
 
17/  Žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča o schválenie 
prenájmu uvo ľnených nebytových priestorov v administratívnej 
budove TSMB od 1.12.2012 (bývalý nájomca - Hasi čský zbor). 
 
PK doporu čuje schváli ť povolenie, resp. súhlas pre TSMB 
k zverejneniu zámeru priameho prenájmu nebytových p riestorov 
o výmere 455 m 2 v objekte administratívnej budovy TSMB, č.s. 
403 na Hliníckej ul. v Byt či (tabu ľa mesta, web a regionálna 
tla č), nájomnou zmluvou na dobu neur čitú s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu – skladové, kancelárske 
a obchodné priestory, s min. výškou nájomného: obch odné 
priestory – 20,- €/m 2/rok, kancelárske priestory – 13,- 
€/m 2/rok, skladové priestory – 10 €/m 2/rok, ostatné priestory – 
3,- €/m 2/rok a s 20-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk 
záujemcov. 
 
 



MR odporú ča MZ schváli ť vydanie súhlasu Technickým službám 
Mesta Byt ča na zverejneniu zámeru priameho prenájmu nebytovýc h 
priestorov o výmere 455 m 2 v objekte administratívnej budovy 
TSMB, č.s. 403 na Hliníckej ul. v Byt či (tabu ľa mesta, web 
a regionálna tla č), nájomnou zmluvou na dobu neur čitú s 3-
mesačnou výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu – skladové, 
kancelárske a obchodné priestory, s min. výškou náj omného: 
obchodné priestory – 20,- €/m 2/rok, kancelárske priestory – 
13,- €/m 2/rok, skladové priestory – 10,- €/m 2/rok, ostatné 
priestory – 3 €/m 2/rok a s 20-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk 
záujemcov. 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča - nebytový 
priestor o výmere 455 m 2 v objekte administratívnej budovy 
TSMB, č.s. 403 na Hliníckej ul. v Byt či za prebyto čný majetok 
Mesta. 
2/ Vydanie súhlasu Technickým službám Mesta Byt ča 
na zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytových vyššie 
uvedených nebytových priestorov v súlade s § 9a, od s. 9 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov 
a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 (tabu ľa mesta, web a regionálna 
tla č), nájomnou zmluvou na dobu neur čitú s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu – skladové, kancelárske 
a obchodné priestory, s min. výškou nájomného: obch odné 
priestory – 20,- €/m 2/rok, kancelárske priestory – 13,- 
€/m 2/rok, skladové priestory – 10,- €/m 2/rok, ostatné priestory 
– 3 €/m 2/rok a s 20-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk 
záujemcov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 139/2012 
 
18/ Žiados ť pp. JUDr. Jozefa Kaduru, MUDr. Martina Talafu, 
Ladislava Diža a Ondreja Ciesarika o zriadenie vecn ého  
bremena, práva prechodu k nehnute ľnosti žiadate ľov.  
Ide o vjazd z ul. Tresko ňova do dvora medzi domom č.s. 11 na 
Námestí SR v Byt či a objektom mesta č.s. 813 (Jesienka). 
  
PK nedoporu čuje schváli ť zriadenie požadovaného vecného 
bremena žiadate ľom (i s oh ľadom na realizovaný europrojekt DSS 
a súvisiace pravidlá spojené s jeho užívaním), ale doporu čuje 
hľadať vhodné riešenie pre zabezpe čenie regulovaného prístupu 
žiadate ľov k tejto časti pozemku, resp. k ich nehnute ľnostiam, 
nie však za ú čelom parkovania. Zárove ň PK doporu čuje 



zabezpe či ť k tejto problematike, resp. požiadavke stanovisko 
právnika mesta.  
 
MR vzala na vedomie informáciu z rokovania primátora mesta so 
žiadate ľmi, na ktorom sa dohodli, že vjazd budú využíva ť pre 
svoje potreby (s výnimkou parkovania motorových voz idiel) aj 
na nutné zásobovanie prevádzky p. Ciesarikovej a ob služných 
vozidiel (vyberanie odpadovej jamy) s tým, že bránk a bude 
uzamykate ľná (k ľúč bude k dispozícii aj pre potreby DSS). 
MR odporú ča MZ schváli ť nezriadenie vecného bremena. 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Informáciu o uzatvorenej dohode medzi Mestom Byt ča a pp. JUDr. 
Jozefom Kadurom, MUDr. Martinom Talafom, Ladislavom  Dižom  
a Ondrejom Ciesarikom o spolo čnom využívaní vjazdu z ul. 
Tresko ňovej do dvora medzi domom č.s. 11 na Námestí SR 
v Byt či. 
II.Schva ľuje: 
Nezriadenie požadovaného vecného bremena žiadate ľom. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 140/2012 
 
19/ Žiadosti p. Ing. Milana Ovseníka, poslanca za m . č. Ve ľká 
Byt ča: 
a/ o schválenie finan čných prostriedkov na vypracovanie 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu križovatk y ulíc 
Okružná, 1. mája, Malobyt čianska cesta na základe dopravno-
bezpe čnostného projektu v súlade s platnou legislatívou, 
b/ o schválenie finan čných prostriedkov na vypracovanie 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu príjazdov ej cesty 
z Okružnej na ulice Lú čna, Brezová v súlade s platnou 
legislatívou, 
c/ o schválenie finan čných prostriedkov na vypracovanie 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu križovatk y 
Komenského, SNP, Rázusova, Tresko ňova na základe dopravno-
bezpe čnostného projektu v súlade s platnou legislatívou, 
d/ o vyasfaltovanie verejného priestranstva a vyzna čenie 
parkovacích miest Okružná, Lú čna, Javorová. 
 
KVaŽP konštatovala, že tri z predložených návrhov poslan com MZ 
(body a,b,c), boli už predmetom prerokúvania, hlaso vania 
a uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či na zasadnutí d ňa 
13.9.2012 /uznesenie č. 121/2012/.  



KVaŽP sa podrobne oboznámila s návrhmi predloženými na 
prerokúvanie a odporú ča orgánom mesta návrh úpravy (projekt 
a realizácia): 
- križovatky ul.Okružná, 1. mája, Malobyt čianska cesta, 
- križovatky Komenského, SNP, Rázusova, Tresko ňova 
zahrnú ť do rozpo čtu mesta pre rok 2013. 
Ostatné dva návrhy komisia odporú ča rieši ť neskôr, pod ľa 
priorít a finan čných možnosti mesta. 
 
PK nedoporu čuje ich schválenie z dôvodu nedostatku fin. 
prostriedkov v tomto roku, ale doporu čuje sa týmito 
požiadavkami zaobera ť pri tvorbe rozpo čtu mesta Byt če pre rok 
2013. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh úpravy (projekt a realizácia): 
- križovatky ul. Okružná, 1. mája, Malobyt čianska cesta, 
- križovatky ul. Komenského, SNP, Rázusova, Tresko ňova 
so zahrnutím do rozpo čtu mesta pre rok 2013. 
 
Poslanci diskutovali o nutnosti realizácie aj týcht o investi č- 
ných akcií v budúcom roku a ich zaradenie do návrhu  rozpo čtu. 
 
p. Ovseník ukázal fotografie dezolátneho stavu vere jného 
priestranstva Okružná, Lú čna, Javorová pred kotol ňou po ktorej 
prejde peši denne aj 800 ľudí z týchto ulíc smerom na Kinex 
a na tomto príklade demonštroval, ako by malo vyzer ať 
zdokumentovanie havarijného stavu chodníkov, ulíc, a ako sa má 
dať priorita, nie pod ľa toho kde kto býva, ale kde je to 
skuto čne nevyhnutné . 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie návrhu úpravy (projekt a realizácia): 
- križovatky ul. Okružná, 1. mája, Malobyt čianska cesta, 
- križovatky ul. Komenského, SNP, Rázusova, Tresko ňova 
do rozpo čtu mesta pre rok 2013. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 141/2012 
 
20/ Opakovaná žiados ť Ľubomíra Be ňa, Miksova 258/3, Byt ča 
o vybudovanie kanalizácie na Miksovej ul. v Byt či. 
V súvislosti so žiados ťou o vybudovanie kanalizácie na 
Miksovej ul., p. Be ňová v zastúpení manžela (žiadate ľa), 
vysvetlila členom komisie potrebu uskuto čnenia tejto 
kanalizácie, ktorá bola v minulosti pris ľúbená (SeVaK). 
Nakoľko nebola uskuto čnená, prípojku s napojením na ul. E. 
Lániho si na vlastné náklady už urobil p. Gombár a p. Meliš. 
Túto prípojku uskuto čnili bez ú časti žiadate ľa a ďalšieho 



suseda p. Pagá ča. Žiadate ľovi v dôsledku chýbajúcej      
kanalizácie vlhne dom a opadáva omietka. 
Členovia KVaŽP, po vypo čutí, vysvetlili p. Be ňovej, že 
v sú časnej situácii mesto nemá dostatok finan čných 
prostriedkov na zabezpe čenie množstva výdavkov na uspokojenie      
potrieb, ktoré sú požadované na zahrnutie do rozpo čtu (napr. 
odkanalizovanie Hliníka nad Váhom). 
Členovia KVaŽP odporu čili žiadate ľovi rieši ť vo vlastnom 
záujme kanaliza čnú prípojku na vlastné náklady. Spoji ť sa 
pritom so susedmi, ktorí majú podobný problém a tie ž chcú     
odkanalizova ť si stavby. Záležitos ť rieši ť aj v spolupráci so 
SeVaKom. 
KVaŽP neodporú ča orgánom mesta meni ť uznesenie č. 18/2012 
prijaté na zasadnutí Mestského zastupite ľstva v Byt či d ňa 
23.2.2012. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť opätovne doporu čenie realizácie 
kanaliza čnej prípojky na Ul. Miksovej v Byt či na vlastné 
náklady žiadate ľa p. Ľubomíra Be ňu.  
 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
 
p. Melocík – na zasadnutí komisie bola prítomná man želka 
žiadate ľa, vysvetlili sme jej, že Mesto nemá finan čné 
prostriedky a nemôže realizova ť kanaliza čnú prípojku do ich 
rodinného domu. 
  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Doporu čuje: 
Nemeniť uznesenie č. 18/2012 prijaté na zasadnutí Mestského 
zastupite ľstva v Byt či d ňa 23. 2. 2012. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 142/2012 
 
21/ Žiados ť p. Kataríny Felner Kerakovej, Okružná 946/9, Byt ča 
o opravu – natiahnutie nového asfaltového koberca n a MK ul. 
Okružná a kompletnú opravu chodníkov od kríža po  u l. Kvetnú. 
KVaŽP sa s predmetnou žiados ťou stotožnila nako ľko je sú časťou 
návrhu komisie na opravu chodníkov.  
KVaŽP odporú ča v návrhu rozpo čtu na rok 2013 rieši ť prioritne 
opravu chodníkov: 
      - Švecova (obojstranne) 
      - Rázusova (jedná strana) 
      - Popoliška (obojstranne) 
      - Okružná (obojstranne po Kvetnú; dorieši ť chodník pri 
Petrovi čke od Kvetnej po F. Krá ľa). 



KVaŽP odporú ča orgánom mesta predmetnú žiados ť zoh ľadni ť 
v návrhu rozpo čtu mesta na rok 2013. 
        
MR odporú ča MZ v návrhu rozpo čtu na rok 2013 rieši ť prioritne 
opravu chodníkov: 
      - Švecova (obojstranne) 
      - Rázusova (jedná strana) 
      - Popoliška (obojstranne) 
      - Okružná (obojstranne po Kvetnú; dorieši ť chodník  
        pri Petrovi čke od Kvetnej po F. Krá ľa). 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
 
p. Greguš - chcem sa spýta ť to čo schva ľujeme tu, už nie čo na 
r. 2013, to ma akú váhu, je to záväzné, budeme v ro zpo čte to  
mať? Čo sa týka chodníka na stanicu do Hrabového, to bolo   
schválené, teda akú to má váhu je to záväzné v návr hu rozpo čtu 
to už budeme ma ť? 
 
Pán prednosta – teraz budú kreované rozpo čty t.z. že to  
zahrnieme do návrhu rozpo čtu. Môžem Vám poveda ť, že mi  
v priebehu budúceho týžd ňa zašleme tie presne údaje aj na  
základe požiadaviek, ktoré ste predložili k 30. 9. 2012. Máme  
rozpo čet dnes naplnený a už dnes je tam „sekera“ mínus  
450.000,- Eur. Budem aj zodpovedne na tom trva ť, aby sme my  
ako úradníci neboli predkladatelia rozpo čtu, že mi sme tí 
ktorí dávame zle rozpo čty, ale vy ste si navrhli rozpo čet, 
ktorý bude v intenciách zákona. 
 
p. Greguš  – nedal si mi odpove ď. 
 
Pán prednosta - ako náhle ste schválili uznesenia, musí by ť  
prenesené do návrhu rozpo čtu, bola tam poznámka - pokia ľ bude  
dostatok finan čných prostriedkov. Oproti minulému roku  
viem, že máme šetri ť mzdové výdavky 5 % a 10% nákup materiálu.  
 
p. Školek - ja už na Ul. Švecovej nebývam, pred dvo ma rokmi 
mala by ť ulica opravená, viem, že nie sú peniaze, ale treba  
k tomu stanovisko zauja ť, že v prípade ak budú peniaze, tak sa 
tým budeme zaobera ť. O dva roky bude investícia vyššia. 
 
p. Ovseník - Rázusova, Popoliška sú ešte teraz schv álené 
v rozpo čte, Švecova tiež. Tak jedine sa doplnila Ul. Okružn á, 
to je nové. Nevidím dôvod to teraz schva ľova ť, ale pri návrhu 
rozpo čtu sa tým zaoberajme. Len Vás prosím, dodržme to. 
Z môjho poh ľadu sa teraz týmto nezaoberajme. 



p. Melocík – ja si myslím, že mali by sme to da ť do rozpo čtu, 
otázka je druhá či chceme ís ť s vyrovnaným rozpo čtom. Dôjde 
k škrtom alebo da ť to tam a pri tvorbe rozpo čtu to filtrova ť. 
 
Pán primátor – ja sa stotož ňujem s pánom poslancom Melocíkom. 
Vždy v priebehu roka sa vyskytnú havarijné situácie , tak 
v rozpo čte berte aj na toto oh ľad. 
 
p. Kozák – to je ta operatívnos ť, ja som si nedal tretí rok 
ni č za Malú Byt ču, ja by som to neplánoval a urobili sme. 
Divím sa, že s príjmom o 40% nižším robíme, čudujem sa, že 
stále svietime a fungujeme, som zvedavý ako sa bude te vzdáva ť 
tých papierov, čo ste si napísali pri návrhu rozpo čtu. 
 
Po skon čení diskusie dal pán primátor hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V návrhu rozpo čtu na rok 2013 rieši ť prioritne opravu 
chodníkov: 
      - Švecova (obojstranne) 
      - Rázusova (jedná strana) 
      - Popoliška (obojstranne) 
      - Okružná (obojstranne po Kvetnú; dorieši ť chodník  
        pri Petrovi čke od Kvetnej po F. Krá ľa). 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 143/2012 
 
22/ Žiados ť ob čanov m. č. Hliník nad Váhom o zapísanie parciel 
do IBV od parcely č. 643/2 a po parcelu č. 621/1 s prístupovou 
cestou z pozemku parciel č. 377/1 a 377/2, ktorá bude 
pokra čova ť cez všetky pozemky; ob čania sú časne si neželajú, 
aby v blízkosti ich parciel boli vystavané jedno 
a viacpodlažné bytovky, nako ľko by narúšali pokojné prostredie 
okolitých rodinných domov. 
 
Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti s podobnou situác iou 
v mestskej časti Hliník nad Váhom, miestna časť Žabinec, 
tykajúcou sa jej využitia pre IBV, KVaŽP neodporú ča orgánom 
mesta predmetnej žiadosti vyhovie ť bez vyriešenia všetkých 
záležitosti s takouto výstavbou súvisiacich (inžini erske 
siete, prístupové komunikácie, vlastnícke práva, oc hranne 
pásmo zákonom chránených líp, ochrana cudzieho vlas tníctva, 
návrh riešenia využitia lokality a pod.). 
KVaŽP konštatuje, že pozemky, ktoré sú predmetom žiadost i sa 
nachádzajú v lokalite ohrozovanej zaplavovaním a ni e sú 
odvodnené. Je to riziková oblas ť z h ľadiska zatápania vodou.    
 
MR odporú ča MZ nevyhovie ť predmetnej žiadosti bez vyriešenia 
všetkých záležitosti súvisiacich s takouto výstavbo u  
(inžinierske siete, prístupové komunikácie, vlastní cke práva, 



ochranne pásmo zákonom chránených líp, ochrana cudz ieho 
vlastníctva, návrh riešenia využitia lokality a pod .). 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
 
Na zasadnutí zastupite ľstva bol prítomný zástupca žiadate ľov 
p. Vladimír Šipula. 
 
Poslanci sa stotožnili s názorom komisie, ide o vla stníctvo 
fyzických osôb, ktoré musia najskôr vyrieši ť vstup k svojím 
pozemkom, nako ľko navrhovaný prístup je nevyhovujúci, pred-
loži ť projektovú štúdiu, riešenie inžinierskych sietí. 
 
p. Kozák – z komisie sme nepovedali nie, rozumieme,  že ako 
vlastníci chcete z role urobi ť stavebné pozemky a drahšie ich 
preda ť, ale musíte vy predloži ť riešenie. Toto neurobí Mesto 
na svoje náklady. 
 
p. Greguš – je platný územný plán, ak chcete, aby t ieto 
pozemky boli v územnom pláne ur čené ako plochy na výstavbu  
je nutné predloži ť vypracovanú projektovú štúdiu v zmysle 
zákona. 
 
Pán primátor konštatoval, že aspo ň túto prvú investíciu musia 
vlastníci urobi ť – vypracovanie projektovej štúdie a riešenie 
prístupu k pozemkom, najlepšie poza potok. Tiež upo zornil, že 
nad kanálom sa za čala výstavba rodinných domov a všetko si 
vlastníci robia na vlastné náklady. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevydanie kladného stanoviska Mesta k žiadosti ob čanov Hliníka 
nad Váhom o zapísanie parciel do IBV (od parcely č. 643/2 a po 
parcelu č. 621/1 s prístupovou cestou z pozemku parciel č. 
377/1 a 377/2 v k.ú. Hliník nad Váhom)  bez vyrieše nia 
všetkých záležitosti súvisiacich s výstavbou  (inži nierske 
siete, prístupové komunikácie, vlastnícke práva, oc hranne 
pásmo zákonom chránených líp, ochrana cudzieho vlas tníctva, 
návrh riešenia využitia lokality a pod.). 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 144/2012 
 
23/ Žiados ť p. JUDr. Antona Školka a spol., Tresko ňova 816/1,  
Byt ča o vyjadrenie k výstavbe predajne centrum na pozem ku 
parc. č. KN 714/6  v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta predmetnej žiadosti nevyhovie ť 
a odporú ča nevyda ť kladné vyjadrenie mesta. 



       
MR odporú ča MZ nevydanie kladného stanoviska Mesta k výstavbe  
predajne centrum na pozemku parc. č. KN 714/6  v k.ú. Ve ľká 
Byt ča. 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
 
p. Školek – aký je dôvod zamietavého stanoviska mes tskej rady, 
či mi niekto povie z komisie výstavby dôvod pre čo je zamietavé 
stanovisko, či nejaký subjektívny dôvod alebo pre čo. 
 
p. Melocík – mali sme to na komisii výstavby s tým,  že žiados ť 
neobsahovala ni č iné len žiados ť o povolenie výstavby nejakého 
obchodného centra, či to bude jedno poschodie, či desa ť 
poschodí, ni č o zámere a druhá vec, neriešila parkovacie 
miesta. On si postaví predaj ňu a zoberie nám z parkovacích 
miest, ktoré sme budovali pre obyvate ľov Thurzovej ulice. 
Hlavne z týchto dôvodov sme dali zamietavé stanovis ko. 
 
p. Školek – on to chce robi ť na svojom pozemku, ve ď on to má 
zabraté, je to jeho pozemok, predsa nezoberie miest o na 
parkovanie, ke ď je to jeho miesto. 
 
Pán primátor – pokia ľ som ja videl tie materiály na komisii, 
p. JUDr. Školek ide obostava ť celý priestor, územným plánom sú 
to plochy riešené ako dopravné plochy, teda plochy ur čené na 
parkovanie a je tam aj komunika čný priechod – pasáž. Tým, že 
ide obostava ť celú plochu, nebude ma ť z h ľadiska svojej 
prevádzky potrebnéj parkovacie plochy. Ten zámer je , že on si 
obostavia celú plochu a nebude tam už priestor na p arkovanie. 
Ni č tam nebolo subjektívne, riešilo sa to štandardne. To, čo 
nám predložil, je to po celom obvode jeho pozemku. 
 
p. Školek – teraz aspo ň viem dôvod že nemá parkovacie miesta, 
to je objektívny dôvod. 
 
p. Greguš – ak je to štandardne riešené, máme stave bný zákon  
a stavebný úrad ak potrebuje nie čo od neho doplni ť, mali ho 
vyzva ť, nech doplní. Bu ď máme v ÚP schválené nie čo, pán primá- 
tor vraví, že sú to dopravné plochy, ak je to takto , tak 
územný plán je zákon a stavebný úrad mu mal odpísa ť a nemali 
sme to tu rieši ť. Ak sa chceme tým zaobera ť, vyzvime ho, aby 
doplnil žiados ť a zaoberajme sa tým. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevydanie kladného stanoviska Mesta k výstavbe pred ajne 
centrum na pozemku parc. č. KN 714/6 v k.ú. Ve ľká Byt ča  
p. JUDr. Antonovi Školkovi a spol.. 



 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 145/2012 
 
24/ Žiados ť p. Martiny Šutaríkovej, Thurzova 968, Byt ča  
o vydanie záväzného stanoviska mesta k prípadnej vý stavbe IBV 
na pozemkoch parc. KN č. 931/5 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta predmetnej žiadosti vyhovie ť 
a odporú ča vyda ť kladné stanovisko mesta.  
 
MR odporú ča MZ vydanie kladného stanoviska Mesta k výstavbe  
IBV na pozemkoch parc. KN č. 931/5 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
Pán primátor požiadal svojho zástupcu p. Melocíka, aby po čas 
jeho krátkej prestávky viedol rokovanie. 
Pán Melocík vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
p. Greguš – je síce predložená štúdia štyroch drevo domov, ale 
nie sú tu žiadne inžinierske siete, žiadna voda, ka nalizácia, 
vedie sem len ú čelová obslužná komunikácia, cesta sa tu 
neohŕňa, ke ď k tomuto vydáme záväzné stanovisko, defakto 
budeme musie ť by ť nápomocní pri realizácii sietí. Ja osobne sa 
zdržím hlasovania. 
  
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán Melocík dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska mesta k výstavbe IBV na  pozemkoch 
parc. KN č. 931/5 v k.ú. Hliník nad Váhom p. Martine 
Šutaríkovej. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 146/2012 
 
25/ KSoc doporu čuje, aby sa obdobne ako pri sociálnych bytoch 
budúce nájomné zmluvy v Jesienke doplnili o ustanov enie 
o dohode o finan čnej zábezpeke vo výške 3 mesa čného nájomného. 
Túto finan čnú zábezpeku zloží nájomca do 30 dní pred podpisom 
nájomnej zmluvy a bude slúži ť na zabezpe čenie platenia 
dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním 
nájomného bytu a nepoškodzovania užívania nájomného  bytu. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť doplnenie nájomných zmlúv na ubytovanie 
v bytoch v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka 
o ustanovenie o dohode o finan čnej zábezpeke vo výške 
trojmesa čného nájomného a to v zmysle § 12 ods.7 až 10 zákon a č. 
443/2010 Z.z.. Túto finan čnú zábezpeku zloží nájomca do 30 dní 
pred podpisom nájomnej zmluvy a pod ľa citovaného zákona slúži na 
zabezpe čenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úh rad 



spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovan ia užívania 
nájomného bytu. 
 
Pán Melocík vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán Melocík dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Doplnenie nájomných zmlúv na ubytovanie v bytoch v bytovom dome 
pre do časné ubytovanie Jesienka o ustanovenie o dohode 
o finan čnej zábezpeke vo výške trojmesa čného nájomného. Túto 
finan čnú zábezpeku zloží nájomca do 30 dní pred podpisom 
nájomnej zmluvy a pod ľa citovaného zákona slúži na zabezpe čenie 
platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad s pojených 
s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívani a nájomného 
bytu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 147/2012 
 
26/ Žiadosti o ubytovanie v sociálnych bytoch na ul . 
Tresko ňovej č.s. 814/5 – vo ľné 2 garsónky. 
Na základe posúdenia predložených žiadostí (zoznam všetkých    
žiadate ľov je prílohou tohto zápisu) komisia doporu čuje   
schváli ť pridelenie bytov týmto žiadate ľom: 
 

-  Byt č.18 – schváli ť pres ťahovanie Milana Šukalu z bytu č.5 
do bytu č.18, nako ľko doterajší spolubývajúci p. Kumi čík 
sa ods ťahoval a preto žiada p. Šukala menší byt. 

-  Byt č. 5 – schváli ť pre Tibora Pánika s manželkou Natašou 
na dobu 1 rok od dátumu podpísania nájomnej zmluvy.  

-  Byt č. 20 – schváli ť pre Alenu Hrošovú do 30.6.2013, ak 
menovaná uhradí do 14.11.2012 podlžnos ť vo či mestu na 
dani z nehnute ľnosti, vo výške 7,81 EUR. 

 
MR odporú ča MZ schváli ť:  
1/ Pres ťahovanie p. Milana Šukalu zo sociálneho bytu č. 5 do 
bytu č. 18. 
2/ Ubytovanie v sociálnych bytoch: 

-  p. Tibor Pánik s manželkou Natašou do bytu č. 5 na dobu 
ur čit ú do 30. 11. 2013 v byte č. 5, 

-  p. Alena Hrošová na dobu ur čitú do 30. 6. 2013 do bytu  
č. 20 

Pán Melocík vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán Melocík dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Schva ľuje: 
1/ Pres ťahovanie p. Milana Šukalu zo sociálneho bytu č. 5 do 
bytu č. 18. 
2/ Ubytovanie v sociálnych bytoch: 

-  p. Tibor Pánik s manželkou Natašou do bytu č. 5 na dobu 
ur čit ú do 30. 11. 2013 v byte č. 5, 

-  p. Alena Hrošová na dobu ur čitú do 30. 6. 2013 do bytu  
č. 20. 

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 148/2012 
 
27/ Návrh na doplnenie prísediacich na Okresnom súd e v Žiline. 
KSoc doporu čuje zvoli ť za prísediacich na Okresnom súde 
v Žiline na obdobie rokov 2013-2016 týchto záujemco v: 

a)  Bohuslava Holi čová 
b)  Helena Mandová 
c)  Katarína Bartušková 

 
MR odporú ča MZ schváli ť uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 

I.  Zvolilo: 
Podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z. z. prísediacich na Okresnom 
súde v Žiline na obdobie rokov 2012 – 2016: 
1/ p. Bohuslava Holi čová 
2/ p. Helena Mandová 
3/ p. Katarína Bartušková 
 

II.  Vydáva: 
Osvedčenie o zvolení za prísediaceho na Okresnom súde v Ž iline 
na obdobie rokov 2012 – 2016 p. Bohuslave Holi čovej, p. Helene 
Mandovej a p. Kataríne Bartuškovej. 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 

I.  Zvolilo: 
Podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z. z. prísediacich na Okresnom 
súde v Žiline na obdobie rokov 2012 – 2016: 
1/ p. Bohuslava Holi čová 
2/ p. Helena Mandová 
3/ p. Katarína Bartušková 
 

II.  Vydáva: 
Osvedčenie o zvolení za prísediaceho na Okresnom súde v Ž iline 
na obdobie rokov 2012 – 2016 p. Bohuslave Holi čovej, p. Helene 
Mandovej a p. Kataríne Bartuškovej. 
 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 149/2012 
 
28/ Uznesením Mestského zastupite ľstva č. 164/2011 zo d ňa 23. 
11. 2011 schválená zmluvu o spolupráci medzi Mestom  Byt ča 
a obcami na základe novelizácie zákona o obecnej po lícii na 
dobu ur čitú 6 mesiacov. Zmluvu o spolupráci uzatvorili s Me s-
tom obce Ve ľké Rovné, Jablonové, Hvozdnica a Predmier. Nako ľko 
spolupráca s obcami bola Mestskou políciou Byt ča vyhodnotená 
ako bezproblémova, primátor mesta  navrhuje uzatvorenie zmluvy 
o spolupráci na dobu neur čitú. 
 
Návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Byt ča a obcami na základe 
novelizácie zákona o obecnej polícii s tým, že Čl. V. Trvanie 
zmluvy, ods. 1 bude znie ť „Zmluva sa uzatvára na dobu 
neur čitú.“  
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
 
Pán poslanec Greguš požiadal, aby bola do orgánov M esta pred- 
ložená správa ko ľko bolo uskuto čnených výjazdov MsP, do akých   
obcí, ko ľko bolo vyfaktúrované. 
 
Pán primátor konštatoval, že bude správa predložená . 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Byt ča a obcami na základe 
novelizácie zákona o obecnej polícii s tým, že Čl. V. Trvanie 
zmluvy, ods. 1 bude znie ť „Zmluva sa uzatvára na dobu 
neur čitú.“  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 150/2012 
 

29/ Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2011/2012 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2011/2012. 
 



Pán primátor vyzval prítomných poslancov či majú k prerokova-  
nému bodu pripomienky. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2011/2012. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 151/2012 
 
--------------------------------------------------- ----------- 
Na vedomie: 
 
1/ Žiados ť SEKÁČ, spol. s r.o., Hlboké nad Váhom 119 o schvá- 
lenie otváracích hodín v prevádzke Radni čná vináre ň na Námestí  
SR 25 v Byt či. 
Ide o nasledovný čas predaja: PO – ŠTV: od 17,00 hod. do 02,00  
hod., PIA – SO: od 17,00 hod. do 05,00 hod. a NE: o d 17,00 
hod. do 02,00 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  
jej uplynutí v prípade bezproblémového chodu prevád zky sa 
povolenie zmení na dobu neur čitú. 
 
MR schválila odporu čenie PK. 
 
2/ Žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča o vyradenie  
z ú čtovnej evidencie – autobus RENAULT MASTER T 35D, ŠP Z BY 
958 AI v zostatkovej cene 0,- €. 
 
Vzhľadom k tomu, že vedúci TS žiadal o vyradenie autobu su 
Renault Master T35, FK odporú ča odpredaj autobusu  formou 
verejnej obchodnej sú ťaže v súlade so zákonom č.  138/1991 Z. 
z. o majetku obcí.  V prípade neúspechu, FK odporú ča autobus 
vyradi ť z ú čtovnej evidencie. 
 
MR vzala na vedomie informáciu o postupe Mesta v pred metnej 
žiadosti - pod ľa § 11, ods. 1, písm. b Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča – vyhlásenie autobusu za 
prebyto čný a neupotrebite ľný majetok, ktorý chce žiadate ľ 
odpreda ť tretej osobe. Pri prevode sa postupuje pod ľa § 11, 
ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom M esta 
Byt ča – kompetencia primátora mesta schva ľova ť kúpnu cenu pre 
správcu mestského majetku (hnute ľné veci v zostatkovej hodnote  
O až 3.500,- Eur). 
 



3/ Úvodu zasadnutia KVaŽP sa zú častnil primátor mesta. Členom 
komisie vysvetlil svoju koncepciu a zámer opravy ch odníkov 
a miestnych komunikácií /MK/. Poukázal na finan čné prostriedky 
ušetrené vo verejnom obstarávaní oprav chodníkov a MK. Navrhol 
použitie týchto ušetrených prostriedkov na opravu e šte tohto 
roku chodníka ul. J. Krá ľa. 
Informoval tiež členov komisie o rokovaní s firmou DOSA 
Slovakia s.r.o., Byt ča o predložení návrhu vhodného riešenia 
a uskuto čnenia úpravy MK v časti Záhumnie – Hliník nad Váhom. 
 
4/ KVaŽP odporú ča orgánom mesta časť trojuholníka Námestia 
Slovenskej republiky s lipami a sochou sv. Jána Nep omuckého, 
pri Petrovi čke, využi ť na zriadenie oddychového miesta 
(kútika) pre deti. 
KVaŽP odporú ča tiež zriadi ť pergolu na moste nad Petrovi čkou. 
 
5/ Z KSoc žiados ť o pridelenie garsónky:  
p. Milan Šukala, Byt ča, Tresko ňova 813/4  
p. Tibor Pánik s manželkou Natašou  ,Zámocká 119/5  
p. Alena Hrošová, t. č. Tresko ňova 814/5  
p. Petra Bo čková, s rodinou Lú čna 1014  
p. O ľga Gežová s rodinou Lú čna 1011/4  
p. Erika Kišo ňová Byt ča, Kollárova 634  
 
Neúplné žiadosti, žiadatelia zatia ľ nepredložili príjem za rok 
2011: 
 
p. Ján a Ľuba Starovská, Byt ča, Thurzova 972/20 
p. Zuzana Sakalová a syn Lukáš Sakala, Byt ča, Hlinkova 741/81, 
p. Katarína a Ján Hrabovský, Byt ča, Okružná 1102/2 
 
--------------------------------------------------- ----------- 
Rôzne: 
 
1/ Pán RNDr. Meki ňa v krátkosti informoval prítomných o stave 
úhrad za realizáciu stavby zariadenia pre seniorov a denný 
stacionár Ministerstvom pôdohospodárstva a regionál neho 
rozvoja.  
 
2/ Pán prednosta informoval prítomných, že je to na d rámec 
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, ale d ňa 9. 11. 2012 
sa konal pracovný pohovor na pozíciu ná čelníka Mestskej 
polície Byt ča. V zmysle rozhodnutia primátora mesta pohovor 
vykonala komisia v zložení p. Ing. Peter Sol čanský, poslanec 
MZ ako predseda komisie, p. PhDr. František Skokan,  policajný 
psychológ, ako člen komisie a Mgr. Andrej Gallo, MBA ako člen 
komisie. 
Pohovoru sa zú častnili záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu: 
p. Bc. Marian Lamlech, p. Peter Raždík, p. Ing. Ľubomír 
Mičúch, p. Pavol Škulavík, p. Jozef Pekarík, p. Marek Smetana, 



p. Ing. Július Dodek, p. Ing. Jozef Ková čik a p. Ing. Anton 
Kadnár. 
Pohovor bol orientovaný na overenie predpokladov na  vykoná- 
vanie funkcie, motivácie, ktorá viedla uchádza čov uchádza ť sa 
o túto pracovnú pozíciu, na overenie teoretických v edomostí 
z riadenia mestskej polície. Komisia na základe výs ledkov 
pohovoru ur čila poradie troch uchádza čov a navrhla pánovi 
primátorovi na pozíciu ná čelníka p. Mareka Smetanu. 
 
Primátor predniesol svoj návrh na uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Menuje: 
Pána Mareka Smetanu do funkcie ná čelníka Mestskej polície 
Byt ča od 14. 11. 2012. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 152/2012 
 
3/ Pán primátor oboznámil prítomných s návrhom na p redloženie  
žiadosti o finan čný príspevok z Opera čného programu 
cezhrani čnej spolupráce Slovenská republika- Česká republika 
2007-2013, Fond mikroprojektov za ú čelom realizácie projektu 
„Byt čiansko-javornícky turistický infoportál“. Išlo by 
o zriadenie turisticko-informa čnej kancelárie. 
 
Poslanci nemali k návrhu pripomienky. 
Primátor predniesol svoj návrh na uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
a/ predloženie žiadosti o finan čný príspevok z Opera čného 
programu cezhrani čnej spolupráce Slovenská republika- Česká 
republika 2007-2013, Fond mikroprojektov za ú čelom realizácie 
projektu „Byt čiansko-javornícky turistický infoportál“, 
b/ zabezpe čenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
o finan čný príspevok, 
c/ spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkový ch 
oprávnených výdavkov projektu t.z. vo výške 1.425,6 9 €. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 153/2012 
 
4/ Pán primátor predniesol návrh právneho zástupcu Mesta, 
ktorý doporu čuje, aby bol spor medzi Mestom Byt ča a Urbárskym 
spolumajite ľstvom posunutý, aby každá zo zú častnených strán 
dala odborného znalca, aby bola možnos ť dosiahnutia kladného 
výsledku v tomto spore. Je to háklivá téma už dlhé roky. Mesto 
Byt ča zastupuje náš právny zástupca, ur čite nechce toto 
rieši ť, preto navrhuje, aby si Mesto stanovilo, že by sme  
niekoho nezávislého našli na posúdenie, či môže by ť Mesto 
v tomto spore úspešné. Zatia ľ sa to predlžuje preto, že ke ď 
niekto z podielníkov zomrie, musí nastúpi ť dedi č. Sudky ňa do 



konca roka prerušila konanie, ak by sme sa dohodli.  Je to 
návrh právneho zástupcu Mesta, primátor mesta sa s ním 
stotož ňuje. 
 
p. Školek – toto môže trva ť nieko ľko rokov, mali by sme sa 
mimosúdne dohodnú ť to by asi bolo lepšie. 
 
Pán primátor vyzval poslanca p. Ovseníka či nepozná niekoho  
kto by posúdil túto situáciu. Urbár si dá nezávislé ho, aj 
Mesto nezávislého odborníka na pozemkové právo. 
 
p. Ovseník – ja len chcem podotknú ť, fakt je ten, čo sa týka 
pozemkového práva je to náro čné a komplikované. Je to právny 
spor, z môjho poh ľadu to vyjadrenie právnika, no neviem, ja si 
pamätám, ako povedal p. JUDr. Mendel, že sa pozerá na kauzu 
ako právnik alebo ob čan mesta. Možno by sme potrebovali 
odborné stanovisko nášho právnika v čom je problém, pre čo 
treba nájs ť niekoho iného, no ja nepoznám koho. Práve keby nám  
dal tieto informácie, nech nám dá návrh riešenia, a le teraz 
keď nám dá nvárh, že nech to robí niekto iný. No nevie m 
k tomuto zauja ť teraz stanovisko. 
  
Pán primátor - keby sme poverili prednostu, že by o slovil 
znalcov z tejto problematiky, posúdi ť tento právny stav 
a ko ľko by to stálo a v decembri by sme o tom rokovali.  
 
p. Kozák – neviem či to je dobré ďalšieho právnika medzi 
právnikov, ja som vstúpil do takéhoto sporu, kde sm e sa 
dohodli a bolo vybavené. Pod ľa mňa sa treba mimosúdne 
dohodnú ť. Neviem či by nebolo rozumnejšie spravi ť stop 
právnikom a dohodnú ť sa, nie čo s tým robi ť. Takže máme návrh 
dvoch právnych zástupcov, aby sme zaplatili ešte ďalších dvoch 
právnikov. 
 
p. Greguš – prišli roky 1990, 1992 a 1993, kde boli  upravované 
vlastnícke vz ťahy k pozemkom, upravovali sa práva vlastníkov, 
bola stanovená komisia, kde boli ob čania Mesta, odborní 
pracovníci, bol tam aj p. Mrena, vtedy prednosta po zemkového 
úradu. Toto, bolo to zverejnené, kde mohol každý 
pripomienkova ť. Parcely, ktoré boli podlomené a neboli 
pozemkové knihy k tomu, komisia bola na to ur čená, bol som tam 
aj ja členom, tak sme to tam riešili napr. parcela č. 1960 
mala výmeru 100 ha, ak nepredložila ani jedna z týc h strán 
v akej výmere ma vlastníctvo, tak sa to spravodlivo  rozdelilo 
po 50 ha, mne osobne sa toto stalo. Ani si možno vt edy 
neuvedomovali urbárnici, čo sa vlastne stalo. Zis ťoval sa stav 
majetku Mesta a zistilo sa, že Mesto má na liste vl astníctva 
tento majetok. Bolo odvolacie konanie, prešlo to vš etko. Máme 
na LV 100 ha lesa. Teraz neviem, čo im to ideme predáva ť, 
ideme scudzova ť tento majetok? Máme to LV, oni dali žalobu na 
súd, je to bremeno tých dôkazov, toto je asi predme tom tohto 



sporu. Kto nám to dokáže ako niekedy nadobudol Urbá r a ako 
Mesto. Dokonca bola dohoda, že budú dáva ť do depozitu výnosy, 
je to náš majetok. Neviem či toto vyrieši nejaký právnik. 
Nedovolím si tvrdi ť, že je to Mesta, ani že to nie je Mesta. 
Neviem aké listinné dôkazy, či z r. 1800, vlastne nikdy nebude 
to pojednávanie, lebo oni nás žalujú ako fyzické os oby. Žalujú 
nás naši ob čania. Neviem či tu nejaký expert pomôže, to len 
súd musí kona ť. Musí by ť pod ľa mňa rozhodnutie súdu či Mestu 
zoberú majetok, ja by som o tomto nehlasoval. 
 
Pán primátor požiadal ved. Rr, aby pripravil dohodu , v zmysle 
ktorej má Urbár výnosy dáva ť do depozitu a ukon čujem diskusiu 
bez prijatia rozhodnutia, nako ľko poslanci neprijali 
odporú čania primátora mesta a právneho zástupcu mesta. 
 
5/ Pán primátor tak ako informoval v úvode zasadnut ia a v nad-
väznosti na prijatie uznesenia č. 131/2012 z dnešného rokova-
nia MZ, požiadal predsedu návrhovej komisie o predn esenie 
uznesenia. 
Predseda návrhovej komisie p. Raždík predniesol náv rh na 
prijatie Rozpo čtového opatrenia č. 8 v tomto znení: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozpočtové opatrenie č. 8, vrátane zmeny programov rozpo čtovým 
opatrením v zmysle par. 14 ods. 2 písm. a) a b) zák ona č. 
583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 11. 2 012 
v nasledovnom znení: 
Kapitálové výdavky: 

- DSS – vybavenie kuchyne                      -2.450 ,- €                                                                    
- Zakúpenie plynovej prípojky (DS Byt ča)       +2.450,- € 

                                                 
Bežné výdavky: 
Podprogram 3.7 skladové hospodárstvo 

- MsÚ – tla čivá a poštové poukážky             -1.000,- €                             

Podprogram 3.9 mestský informa čný systém 
- MsÚ – oprava výpo čtovej techniky               -430,- € 

 
Podprogram 1.3 strategické plánovanie a projekty 

- Projekt „Byt čiansko-javornícky turistický infoportál“ - 
spolufinancovanie projektu 5 % z celkových oprávnen ých 
výdavkov projektu                            +1.430 ,- € 

Poslanci uznesenie schválili. 
 
6/ Pán Kocian v zastúpení Gladiola klubu po ďakoval primátorovi 
a pracovníkom úradu za pomoc pri organizovaní výsta vy 
gladiolou. Výstava sa stretla s dobrým ohlasom nie len u širo-
kej verejnosti, ale aj u odbornej verejnosti.  



 
Pán primátor konštatoval, že je to aj v ďaka poslaneckému 
zboru, že vedia výjs ť v ústrety takýmto aktivitám. 
 
7/ Poslanec p. Greguš upozornil na stav ulice Moyze sovej. 
 
Pán primátor ho oboznámil, že bola uplatnená reklam ácia a bude 
firmou Hastra opravená.  
 
p. Greguš – komunikáciu, kde som navrhoval kor čuliarsku dráhu 
( ľudia sa tam aj tak kor čuľujú), je devastovaná tou výstavbou. 
A ešte neviem či sa nei čo bude robi ť na kaplnke, je to reálne 
či nie. 
 
Pán primátor – komunikácia nie je naša a čo sa týka kaplnky 
pracujeme na tom, ešte jeden projekt pripravujeme s  predsedom 
ŽSK. 
 
p. Ovseník - chcel by som poprosi ť o vysvetlenie, či v rámci 
rôzneho by sa mali prijíma ť uznesenia, tak mi to bolo povedané 
predsedom návrhovej komisie p. Bu čom, že v rámci rôzneho sa  
nemajú prijíma ť uznesenia. Malo by to plati ť, tento návrh mal 
byť v rámci programu. Ak sa to zmení, tak budeme vedie ť, že aj 
v rámci rôzneho sa bude o tom hlasova ť. Chcem požiada ť pána 
primátora o vysvetlenie, čo ho viedlo k tomu, že podpísal 
mandantnú zmluvu (zverejnená na webstránke mesta By t ča) na 
výber dodávate ľa projektovej dokumentácie športovej haly, či 
môže mandatár Ing. Michal Bariš vykona ť pre mandanta - Mesto 
Byt ča " verejné obstarávanie na zabezpe čenie dodávate ľa 
projektovej dokumentácie pre stavbu športová hala " ak zmluva 
bola  uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka a mandatár  
preukazuje oprávnenie na výkon tejto činnosti živnostenským 
oprávnením, v ktorom má uvedený predmet podnikania  - 
vypracovanie dokumentácie a projektu stavieb, drobn ých stavieb 
a zmien týchto stavieb, ale nemá živnos ť na verejné 
obstarávanie s požiadavkou preukazu odbornej spôsob ilosti a 
odvolávkou na §126 zákona 25/2006 o verejnom obstar ávaní?  
Pán Ovseník podotkol, že z jeho poh ľadu je to zbyto čné 
plytvanie pe ňazí, ke ď Mesto zamestnáva odborne spôsobilú 
osobu, robi ť verejné obstarávanie dodávate ľsky. 
 
Pán primátor – urobil som ur čité opatrenia v rámci úradu. Aj 
v rámci toho, že sme si museli ozrejmi ť v akom postavení je 
Ing. Bení ček ako odborne spôsobilá osoba. On je zodpovedný, 
dostal predmet zákazky a je na ňom aký postup zvolí. Budeme 
mať ve ľa obstarávaní, sú dos ť komplikované, som za toto 
zodpovedný, budem to rieši ť takýmito nezávislými organizá- 
ciami. Čo sa týka tejto zmluvy, ja som dal pokyn všetky prá ce, 
všetky dokumentácie a zamerania, polohopis, výškopi s, aby sa 
neprekro čila suma 20.000,- Eur. 
 



Prednosta – na vysvetlenie, skuto čne sa v rôznych médiach 
vyskytli diskusie, čo sme porušili, proste padá vina na nás, 
toto dos ť dôrazne sledujeme, chceme do budúcna predís ť takýmto 
diskusiám na rôznych fórach a využijeme externé pro stredie. 
To je tak na dovysvetlenie, v zvláš ť dôležitých veciach sme sa 
takto rozhodli. To prvá poznámka. Druhá poznámka p.  Beni ček má 
pracovno-právny vz ťah s Mestom na prenesený výkon štátnej 
správy, a ďalšiu pracovnú nápl ň, okrem toho má licenciu aj na 
verejného obstarávate ľa. Ale v prípade, že Mesto robí verejné 
obstarávanie a zadá mu predmet zákazky, tak on sa v  tom danom 
momente stane licencovaná osoba, a v tom danom mome nte ja na 
neho nemám žiadny dosah. On je ako samostatná osoba , licencia 
nie je na Mesto Byt ča, ale na Ing. Bení čka. Takýto je stav, 
ktorý rešpektujeme. Posledná poznámka, v tomto bode  rôzne, 
zachytili sme náznaky, že sme vytvorili miesto hovo rkyne, 
upozor ňujem, že k žiadnej zmene organiza čnej štruktúry nedošlo 
referentka kultúry a ke ďže ide o ženu, a je to osoba, ktorá je 
poverená pre styk s externou verejnos ťou – nazvali sme to 
hovorca. Ja čo som tu rok a pod, tak 90% času som strávi ť 
nezmyselnými odpove ďami, preto je ona poverená. Nedošlo 
k zmene organiza čnej štruktúry a informujem Vás o tom, nebola 
pani kolegyni zvýšená mzda, ani zvýšená pracovná tr ieda. Chcem 
Vás požiada ť, u m ňa sú tak isto dvere otvorené, otázky ktoré 
pôjdu od Vás zodpovedáme, nemáme problém. 90% času sme h ľadali 
odpovede, prešmy čky, čo sme urobili, neurobili. V tomto 
nespo číva nápl ň úradníka. Ovládame zákony. Každý robí chyby, 
je len pokia ľ budem prednosta úradu pokia ľ kolega, kolegy ňa 
neporuší zákon, tak si vyprosím, aby sme boli takto  
posudzovaní, že sme neznalý pomerov. Nikto nepríde a nespýta 
sa ako to je. Všetci sme na „jednej lodi“, tak spol upracujme. 
Robíme a robíme aj chyby, skúste nás na to upozorni ť 
a nepoukazova ť na ne.  
 
p. Ovseník – teraz máme možnosti na výmenu informác ii, 
ubezpe čujem, že ak upozornime na niektoré skuto čnosti, tak len 
preto, aby sme predišli problémom. Čo sa týka osoby verejného 
obstarávate ľa, úrady samé posúdia, či majú taký rozsah práce, 
aby mali svojho zamestnanca, ktorý má odbornú spôso bilos ť, 
ktorej činnos ť vykonáva v rámci svojej pracovnej náplne. 
Beriem to, že to môže by ť to Vaše opatrenie na to, že ke ď 
nemáme kvalitný interný káder, tak použijeme extern ý káder. 
 
Primátor – kedyko ľvek ste nie čo potrebovali, dvere sú 
otvorené.  
 
p. Greguš – musím zareagova ť, p. Bení ček je odborne spôsobilá 
osoba a ty ho pán prednosta, nemôžeš rieši ť?, Zadáte mu 
vykona ť výber na chodník ako pracovnú úlohu a nemáte na ne ho 
dosah?. 
 



Pán prednosta – štatutár mesta dá predmet zákazky l icencovanej 
osobe pre verejné obstarávanie, v tej chvíli sa p. Beni ček  
stáva verejným obstarávate ľom a v tom momente nie je akoby 
zamestnancom mesta. 
 
p. Greguš – môže ma ť Mesto licenciu? 
 
Pán prednosta – nemôže. 
 
p. Greguš – no práve to sa vydáva na osobu. Predsa aj p. Drgo-
ňa má odbornú spôsobilos ť a je zodpovedný. 
 
p. Bu čo – ja neviem či máš pravdu pán prednosta, nie som v tom 
odborník, mal som troch svojich podriadených, za pe niaze štátu 
mali licenciu verejného obstarávate ľa a mali to v pracovnej 
náplni. To nie je externý zamestnanec, ale interný zamestna- 
nec. Pod ľa mňa máte na to dosah. Ak by som mal pochybnosti 
o jeho práci, na kontrolu si zavolám externú firmu.  Bu ď urobí 
problém príde zvonku kontrola a je zle, alebo ak Vy  máte 
podozrenie, má to v pracovnej náplni a zodpovedá za  to dám ho 
skontrolova ť. 
 
Pán primátor – chceli sme tým poveda ť, že nezodpovedám za ten 
proces obstarávania, ak pochybí tom procese, nie ja  ale on je 
zodpovedný. 
  
Pán prednosta – možno som to nezrozumite ľne povedal, ja neviem 
či ten proces dodrží alebo nie. 
 
8/ V závere poslanec p. Frolo prezentoval prítomným  zábery  
z hasi čskej sú ťaže (neoficiálne majstrovstvá Slovenska) 
SUPERPOHÁR 2012. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 8/2012 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
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