
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 3/2013 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 25. 4. 2013 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 20,10 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 15 poslancov 
Ospravedlnení: 2 poslanci 
Program: 
1/ Plnenie uznesení z MZ prijatých v d ňoch 28. 2. 2013 a 14. 3. 
2013 predložené hlavnou kontrolórkou mesta. 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok 2012. 
3/ Návrh na rekonštrukciu sociálnych zariadení v obj ekte MŠ 
Dostojevského. 
4/ Návrh na zabezpe čenie dodávky pitnej vody pre MŠ Pšurnovice.  
5/ Opakovaný návrh riešenia stavebných úprav na vytv orenie 6 
bytových  jednotiek v objekte Jesienka. 
6/ Informácia o návrhu na zabezpe čenie dodávky a montáže  
vodomerov na odber studenej vody v bytovom dome Jes ienka. 
7/ Opakovaná a aktualizovaná informácia o výsledku p rehliadky 
kotlov a havarijnom stave kotlov v objekte MŠ Hrabo vé a MŠ Hliník 
nád Váhom. 
8/ Zakúpenie motorového vozidla pre potreby mestskej  polície. 
9/ Technické služby Mesta Byt ča – žiados ť o poskytnutie dotácie 
na opravu mestských komunikácií – výtlkov. 
10 / ZŠ E. Lániho – žiados ť o pridelenie finan čných prostriedkov 
vo výške 25.000,- Eur na opravu havarijného stavu d iev čenských 
toaliet. 
11 / ZUŠ Byt ča – žiados ť o pridelenie finan čných prostriedkov na 
zakúpenie čembala. 
12 / FKH, Hliník nad/Váhom – žiados ť o navýšenie dotácie na 
dokon čenie úprav hracej plochy futbalového ihriska. 
13 / Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Byt ča – 
žiados ť o poskytnutie dotácie na zakúpenie násad amura do 
chovného revíru Petrovi čka. 
14 /  GEORG, J. Štefu ň, Žilina – žiados ť o poskytnutie dotácie na 
vydanie knihy „Palatín – Životné osudy Juraja Thurz u“. 
15 / Milan Vároš, Bratislava – žiados ť o poskytnutie dotácie na 
vydanie knihy „Osudy umeleckých zbierok“. 
16 / Futbalový klub TJ Tatran Hrabové – žiados ť o schválenie 
navýšenia rozpo čtu. 
17 / Informácia z komisie na vyhodnotenie ponúk o výsl edku OVS na 
prenájom domov smútku, cintorínov a hnute ľného majetku, 
nachádzajúceho sa na území mesta Byt ča. 
18 / Zmena rozpo čtu č. 2/2013 – NÁVRH 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zme ny rozpo čtu 



19 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 1/2013 
o vývoze a nakladaní s komunálnym odpadom. 
20 / Rokovací poriadok Mestského zastupite ľstva  v Byt či – návrh 
na zmenu a doplnenie. 
21 / Zriadenie rozpo čtovej organizácie s právnou subjektivitou – 
MŠ Hurbanova. 
22/ Božena Majzelová– žiados ť o poskytnutie finan čného príspevku. 
23 / Návrh poslanca p. Petra Bologu na uznesenie. 
24 / Návrh kúpnej zmluvy predložený kupujúcim – Národn á dia ľni čná 
spolo čnos ť, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava. 
25 / Návrh zmluvy o nájme predložený Hannibal, s.r.o. , Klincova 
325/1, Bratislava na prenájom pozemkov mesta. 
26 / Žiados ť p. Márie Justrovej, Thurzova 963/4, Byt ča, o kúpu 
pozemku. 
27 / Žiados ť p. Dominika Par čiša s manž., Mikšová 21, Byt ča 
o prenájom mestského pozemku. 
28 / Žiados ť spolo čnosti Marko Plus, s.r.o. , Hradná 284, Sú ľov-
Hradná o prenájom verejného priestranstva. 
29 / „Mestské lesy“, návrh nájomných zmlúv od Lesného spolo čenstva 
Byt ča, s.r.o., E. Lániho 253/1, Byt ča - opätovné prerokovanie.   
30 / Vyhodnotenie verejnej ponuky mesta na priamy pren ájom 
mestských pozemkov v k.ú. V. Byt ča na po ľnohospodárske ú čely. 
31 / Prenájmu majetku Mesta, nebytových priestorov v T ribúne mesta 
na  ul. S.Sakalovej č. 182 v Byt či. 
32 / Vyhodnotenie verejnej ponuky na priamy predaj poz emku Mesta. 
33 / Návrh SVP, š.p. Pieš ťany, OZ Pieš ťany, J. Krasku 834/3 o 
pred ĺženie zmluvy o nájme pozemkov pri a pod KD Mikšová.  
34 / Žiados ť p. Petra Hrtánka, Na Salaš 1275/20A, Byt ča 
o vyasfaltovanie komunikácie. 
35 / Žiados ť p. Eugena Šutaríka, Thurzova 968, Byt ča  
o prehodnotenie stanoviska Mesta Byt ča k prípadnej výstavbe IBV. 
36 / Žiadosti o ubytovanie v bytovom dome Jesienka. 
37 / Žiadosti o pred ĺženie ubytovania v sociálnych bytoch. 
38 / Správa o stave a činnosti rozpo čtovej organizácie Zariadenie 
pre seniorov a denný stacionár. 
39 / Obhliadka dverí na budove Tribúny mesta vykonaná pracovníkom 
MsÚ. 
40 / Návrh platu primátora mesta. 
41 / Informácia o riešení odvozu odpadu po čas neukon čeného procesu 
verejného obstarávania. 
42 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovej komisie v II. kole r . 2013. 
43 / R ô z n e. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 15 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 Bologa. 
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Ján 
Melocík ako predseda komisie, p. Ing. Milan Ovseník  a p. Mgr. 
Martin Petrus ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že v bode rôzne bude 
prerokované: 
- zverenie majetku mesta osobné motorové vozidlo do  správy 
  do správy preberajúcemu Zariadenie pre seniorov a  denný    
  stacionár, Byt ča, 
- informácia o ukon čení zmluvy o právnej pomoci dohodou, 
- územný plán mesta a stav ukon čenia financovania Zariadenia  
  pre seniorov Jesienka.  
 
Poslanci návrh programu, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili. 
 
1/ Plnenie uznesení z MZ prijatých v d ňoch 28. 2. 2013 a 14. 3. 
2013 predložené hlavnou kontrolórkou mesta. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 34/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie uznesení z MZ konaných v d ňoch 28. 2. 2013 a 14. 3. 2013 
predložené hlavnou kontrolórkou mesta. 
 
Poslanec p. Ovseník predniesol návrh na doplnenie b odu II. do 
uznesenia, teda berie na vedomie bude ozna čené I. a bod II. bude 
v znení: Mestské zastupite ľstvo ruší uznesenie 1/2013 a ukladá 
komisiám opätovne prerokova ť a na mestskú radu predloži ť návrhy 
na plnenie uznesení (vymenované všetky zrušené), kt oré boli 
zrušené, pod ľa neho, neštandardne.  
p. Ovseník - sú tu vymenované všetky zrušené uznese nia, z ktorých 
niektoré pod ľa mňa riešili podstatne vecí života ob čanov, napr. 
bytovky, Švecova ulica, trhové miesta a činnosti v rámci 
fungovania mesta. Preto chcem, aby sme sa v rámci k omisii 
a následne v mestskej rade týmto ešte raz zaoberali . 
 
Pán primátor – všetky nesplnené uznesenia sme podro bne 
prerokovali v MR, niektoré boli pod ľa mňa prijaté duálne. Návrh 
na ich zrušenie vyšiel z MR. Niektoré uznesenia bol i z 
dlhodobejšieho h ľadiska defakto nevykonate ľné. 



Pán primátor konštatoval, že bol predložený návrh n a zmenu 
uznesenia a zastupite ľstvo by o ňom v zmysle rokovacieho poriadku 
malo hlasova ť na konci rokovania.   
 
Hl. kontrolórka – k tomu treba poveda ť, že návrh mestskej rady na 
zrušenie uznesení mali poslanci zaslaný elektronick y v pondelok 
a vo štvrtok bolo zasadnutie zastupite ľstva. 
 
p. Bologa - môžeme si prizna ť, že sme možno spravili chybu pri 
prijatí uznesenia, ale neviem či je možné zruši ť zrušujúce 
uznesenie. Som si takmer istý, že zrušené uznesenia  by týmto 
ukonom neboli automatický platné. Mali by sme skôr nástoji ť na 
tom, že znova ich prerokujeme v komisiách. Ur čité pochybenie tam 
bolo, možno sme to nemuseli zruši ť, ale zrušujúce uznesenie 
zruši ť nie je správne. Mali by sme sa zaobera ť nimi nanovo. 
 
p. Melocík – čo ste spomínali trhovisko, Švecovu ulicu, 
v podstate to máme ako ďalšie samostatné body programu. Členovia 
našej komisie sme si prešli komunikácie a z tejto o bhliadky sme 
dali odporu čenie, kde Ul. Švecová znovu vystupuje. Tiež je tu 
návrh na riešenie trhoviska. Dali ste do návrhu uzn esenia 
dopl ňujúci bod a ja ako predseda návrhovej komisie odpor účam 
hlasova ť hne ď teraz o tomto návrhu. 
 
Pán primátor – budeme hlasova ť o tom, že návrh uznesenia č. 
34/2013 bude doplnený o bod II. zrušenie uznesenia č. 1/2013, čím 
sa samozrejmé posunú čísla uznesení. 
 
p. Melocík – doplnenie bodu II. ruší uznesenie č. 1/2013 - vieme 
o ktoré uznesenia sa jedná. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Doplnenie bodu II. do uznesenia č. 35/2013 – návrh na zrušenie 
uznesenia č. 1/2013 zo d ňa 28. 2. 2013.  
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 34/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Doplnenie bodu II. do uznesenia č. 35/2013 – návrh na zrušenie 
uznesenia č. 1/2013 zo d ňa 28. 2. 2013.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 



Plnenie uznesení z MZ konaných v d ňoch 28. 2. 2013 a 14. 3. 2013 
predložené hlavnou kontrolórkou mesta. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 35/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie uznesení z MZ konaných v d ňoch 28. 2. 2013 a 14. 3. 2013 
predložené hlavnou kontrolórkou mesta. 
 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok 2012 - NÁVRH 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k závere čnému ú čtu. 
 
FK odporú ča schváli ť Závere čný  ú čet Mesta Byt ča a celoro čné 
hospodárenie mesta za  r. 2012 v zmysle § 16 ods. 1 0 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, bez 
výhrad.  
Vzhľadom k tomu že hospodárenie Mesta Byt ča k 31. 12. 2012 
skon čilo schodkom bežného rozpo čtu vo výške 408.592,13 €, FK 
odporú ča prija ť opatrenia a návrhy na zefektívnenie činnosti 
hospodárenia Mesta Byt ča a organizácii v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča. Ak by totiž mesto na ďalej hospodárilo 
približne rovnako ako v roku 2012 a rezervný fond b y mí ňalo 
rovnakým tempom, celý rezervný fond bude v júli 201 4 vy čerpaný. 
FK odporú ča spracova ť informácie týkajúce sa Základných škôl: 

- výška normatívnych a nenormatívnych finan čných prostriedkov 
poskytnutých Mestu Byt ča z Ministerstva školstva SR  

- výška normatívnych a nenormatívnych finan čných prostriedkov 
poskytnutých prostredníctvom mesta základným školám   

- výška finan čných prostriedkov z rozpo čtu Mesta Byt ča 
použitých pre základné školy + ú čel použitia  

 
PK, KVaŽP, KSoc  odporú čajú schválenie Závere čného ú čtu v súlade 
s navrhnutým uznesením.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť Závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok 2012 
bez výhrad s odporu čením FK. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 36/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: : 
1/Stanovisko hlavnej kontrolórky k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča 
za rok 2012.  
2/Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2012. 
 



II.Schva ľuje: 
1/Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 
2012 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 
 
2/Usporiadanie schodku  rozpo čtu  vo výške -408.592,13 €,  zisteného 
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov.  
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom  rozpo čtovom 
roku  vo  výške  59.504,31 €, a to na :  

- Jesienka – ZPS a DS – nevy čerpaná dotácia                
58.240,00 €  

- mesto Byt ča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške  
1.262,17 € 

- mesto Byt ča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške         
0,48 € 

- mesto Byt ča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške         
0,37 € 

- Dota čný ú čet – výnosy z prostr. ŠR                                         
1,29 € 

Uvedené prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku v súlade 
s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Schodok rozpo čtu zvýšený o nevy čerpané prostriedky ú čelovo ur čené 
na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku vo 
výške -468.096,44 € sa vykryje finan čnými prostriedkami 
z rezervného fondu vo výške 468.096,44 €. 
 
3/Zostatok  finan čných operácií  vo výške +635.471,55 €,  
a usporiadanie zostatku finan čných operácií nasledovne :  
-Úhrada schodku vo výške  468.096,44 € 
-Zostatok finan čných operácií, po usporiadaní, vo výške 
+167.375,11 €,  bude použitý na tvorbu rezervného fondu.  
 
Pán primátor po ďakoval hlavnej kontrolórke za ňou predložené 
odporu čenia v jej stanovisku k závere čnému ú čtu, ktoré boli 
zhrnuté na stranách 7,9 a 12. Podotkol, že zdrojov kapitálových 
príjmov má Mesto omnoho menej ako v minulom období,  kedy Mesto 
malo príjem z predaja budov. Ale máme rezervy ako b udova na 
Raj čuli, tiež odporú čanie na zmapovanie majetku Mesta a  
dosiahnu ť predaj KTR-ky. Konštatoval, že materiál predložený  
hlavnou kontrolórkou je spracovaný kvalitne a je to  námet na vy- 
lepšenie práce zastupite ľstva aj pracovníkov Mesta. 



 
p. Bologa – ja chcem zopakova ť to, čo sme odporu čili z komisie 
mestskej rade, teda ak by Mesto hospodárilo približ ne rovnako ako 
v roku 2012 a rezervný fond by mí ňalo rovnakým tempom, celý 
rezervný fond bude v júli 2014 vy čerpaný a bol vo výške takmer 
1,2 mil. Eur. 
 
Pán primátor – rezervný fond vznikol z prostriedkov  uhradených 
pri stavbe dia ľnice, aj z predaja majetku Mesta, ur čite aj 
z hospodárenia, ale stav rezervného fondu, ktorý je  k dnešnému 
dňu vo výške 642.000, - Eur, to nie je zlé hospodáren ie. 
Investovali sme ho do zve ľaďovania a udržiavania majetku Mesta 
a predovšetkým do škôl a školských zariadení. Stoto žňujem sa 
s tým, že je potrebné vzh ľadom k ekonomickej situácii nie len 
nášho mesta, ale aj štátu, zváži ť ktoré investi čné akcie budeme 
realizova ť, aby sme mali finan čné rezervy, keby sa nie čo 
vyskytlo. 
 
p. Ovseník – pán primátor oce ňujem, že sa zaoberáte odporu čeniami 
hlavnej kontrolórky, pripomínam však, že boli predl ožené už pri 
závere čnom ú čte za r. 2011, áno teraz sú už aktuálnejšie 
uznesenia. Dovolil som si Vám predloži ť graf hospodárenia Mesta. 
V odporu čeniach FK sme tiež dali - FK odporú ča prija ť opatrenia 
a návrhy na zefektívnenie činnosti hospodárenia Mesta Byt ča 
a organizácii v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Byt ča.  
Dávam návrh na doplnenie bodu III. uznesenia k záve re čnému ú čtu: 
Mestské zastupite ľstvo ukladá primátorovi mesta predloži ť na 
najbližšie rokovanie opatrenia a návrhy na zefektív nenie 
hospodárenia Mesta Byt če a organizácií v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt če, ktoré budú v súlade s odporu čeniami 
hlavnej kontrolórky uvedenými v jej odbornom stanov isku 
k závere čnému ú čtu za r. 2011 a 2012.   
  
p. Melocík – navrhujem, aby sme hlasovali o návrhu p. Ovseníka na 
doplnenie bodu III. teraz. 
  
Pán primátor dal hlasova ť za návrh:  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Doplnenie bodu III. do uznesenia č. 37/2013 - mestské 
zastupite ľstvo ukladá primátorovi mesta predloži ť na najbližšie 
rokovanie opatrenia a návrhy na zefektívnenie hospo dárenia Mesta 
Byt če a organizácií v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Byt če, 
ktoré budú v súlade s odporu čeniami hlavnej kontrolórky uvedenými 
v jej odbornom stanovisku k závere čnému ú čtu za r. 2011 a 2012.   
 
Poslanci uznesenie neschválili. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: : 
1/Stanovisko hlavnej kontrolórky k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča 
za rok 2012.  
2/Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2012. 
 
II.Schva ľuje: 
1/Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 
2012 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 
 
2/Usporiadanie schodku  rozpo čtu  vo výške -408.592,13 €,  zisteného 
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov.  
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom  rozpo čtovom 
roku  vo  výške  59.504,31 €, a to na :  

- Jesienka – ZPS a DS – nevy čerpaná dotácia                
58.240,00 €  

- mesto Byt ča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške  
1.262,17 € 

- mesto Byt ča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške         
0,48 € 

- mesto Byt ča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške         
0,37 € 

- Dota čný ú čet – výnosy z prostr. ŠR                                         
1,29 € 

Uvedené prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku v súlade 
s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Schodok rozpo čtu zvýšený o nevy čerpané prostriedky ú čelovo ur čené 
na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku vo 
výške -468.096,44 € sa vykryje finan čnými prostriedkami 
z rezervného fondu vo výške 468.096,44 €. 
 
3/Zostatok  finan čných operácií  vo výške +635.471,55 €,  
a usporiadanie zostatku finan čných operácií nasledovne :  
-Úhrada schodku vo výške  468.096,44 € 
-Zostatok finan čných operácií, po usporiadaní, vo výške 
+167.375,11 €,  bude použitý na tvorbu rezervného fondu.  
 
Uznesenie bolo schválené. 



MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 37/2013  

Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: : 
1/Stanovisko hlavnej kontrolórky k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča 
za rok 2012.  
2/Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2012. 
 
II.Schva ľuje: 
1/Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 
2012 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 
 
2/Usporiadanie schodku  rozpo čtu  vo výške -408.592,13 €,  zisteného 
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov.  
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom  rozpo čtovom 
roku  vo  výške  59.504,31 €, a to na :  

- Jesienka – ZPS a DS – nevy čerpaná dotácia                
58.240,00 €  

- mesto Byt ča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške  
1.262,17 € 

- mesto Byt ča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške         
0,48 € 

- mesto Byt ča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške         
0,37 € 

- Dota čný ú čet – výnosy z prostr. ŠR                                         
1,29 € 

Uvedené prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku v súlade 
s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Schodok rozpo čtu zvýšený o nevy čerpané prostriedky ú čelovo ur čené 
na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku vo 
výške -468.096,44 € sa vykryje finan čnými prostriedkami 
z rezervného fondu vo výške 468.096,44 €. 
3/Zostatok  finan čných operácií vo výške +635.471,55 €,  
a usporiadanie zostatku finan čných operácií nasledovne :  
-Úhrada schodku vo výške  468.096,44 € 
-Zostatok finan čných operácií, po usporiadaní, vo výške 
+167.375,11 €,  bude použitý na tvorbu rezervného fondu. 
4/ Použitie výsledku hospodárenia TS-príspevková or ganizácia vo 
výške 419,- € na tvorbu rezervného fondu. 



5/ Použitie hospodárskeho výsledku Technických služ ieb Mesta 
Byt ča za rok 2012 z podnikate ľskej činnosti vo výške 32.031,- € 
na technický rozvoj (nákup strojov a techniky).  
  
3/ Návrh na rekonštrukciu sociálnych zariadení v obj ekte MŠ 
Dostojevského. 
 
FK odporú ča schváli ť rekonštrukciu sociálnych zariadení v objekte 
MŠ Dostojevského.  
KVaŽP odporú ča rekonštrukciu umývariek v MŠ Dostojevského 
uskuto čni ť prostredníctvom TSMB, ktoré predložia na ďalšie 
zasadnutie komisie kalkuláciu (rozpo čet) prác.  
KVaŽP odporú ča uskuto čnenie prác TSMB podmieni ť tým, že tieto 
práce nesmú by ť zadané ďalšej firme. 
KSoc odporú ča schválenie finan čného príspevku 10.000,- Eur na 
navrhovanú rekonštrukciu umývadiel v priestoroch, k toré     
doteraz slúžili ako sklady. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť rekonštrukciu sociálnych zariadení 
v objekte MŠ Dostojevského v Byt či vo výške 10.000,- € 
z rezervného fondu pri návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2013. Pri výbere dodávate ľa bude postupované v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní s tým, že na predloženie pon uky budú 
oslovené aj Technické služby Mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 38/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rekonštrukciu sociálnych zariadení v objekte MŠ Dos tojevského 
v Byt či vo výške 10.000,- € z rezervného fondu pri návrhu  zmeny 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 s tým, že na vykonanie predmetných 
prác budú oslovené aj Technické služby Mesta Byt ča. 
 
Poslanec p. Ovseník vysvetlil prítomným, že technic kým službám 
ako rozpo čtovej organizácii mesta, ak majú na uvedené práce 
kapacity, môžu by ť práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení 
priamo zadané. 
Po kladnom vyjadrení vedúceho TS p. Cigánika, že re konštrukciu 
obidvoch sociálnych zariadení v objekte MŠ Dostojev ského 
zrealizujú v nákladoch vo výške do 10.000,- €, posl anci návrh 
uznesenia odporu čili upravi ť s tým, že práce budú zadané priamo 
technickým službám. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Rekonštrukciu sociálnych zariadení v objekte MŠ Dos tojevského 
v Byt či vo výške 10.000,- € z rezervného fondu pri návrhu  zmeny 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 s tým, že vykonanie predmetných 
prác bude priamo zadané Technickým službám Mesta By t ča ako 
rozpo čtovej organizácii Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 38/2013  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rekonštrukciu sociálnych zariadení v objekte MŠ Dos tojevského 
v Byt či vo výške 10.000,- € z rezervného fondu pri návrhu  zmeny 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 s tým, že vykonanie predmetných 
prác bude priamo zadané Technickým službám Mesta By t ča ako 
rozpo čtovej organizácii Mesta Byt ča. 
 
4/ Návrh na zabezpe čenie dodávky pitnej vody pre MŠ Pšurnovice. 
Ide sa o vybudovanie nového zdroja pitnej vody pre potreby MŠ 
Pšurnovice, v predpokladaných nákladoch vo výške 5. 000,- €. 
 
FK odporú ča schváli ť vybudovanie zdroja pitnej vody pre 
zásobovanie MŠ v Pšurnoviciach. FK zárove ň žiada predloženie 
návrhu komplexného riešenia prevádzky MŠ v Pšurnovi ciach. FK 
žiada uvedený návrh predloži ť na najbližšie rokovanie komisií. 
PK, KVaŽP  odporú čajú schváli ť vybudovanie predmetného zdroja 
pitnej vody pre MŠ Pšurnovice a zárove ň odporú ča schváli ť 
finan čné prostriedky vo výške 5.000,- € na realizáciu tej to 
investi čnej akcie.   
KSoc sa oboznámila s predloženým materiálom a odporú ča  
uskuto čni ť vrt v danej lokalite, zisti ť aká je kvalita vody  
z tohto zdroja a potom ur či ť ďalší postup. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť  vykonanie vrtu v danej lokalite so 
zámerom zistenia kvality vody z tohto zdroja a poto m ur či ť ďalší 
postup. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 39/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vykonanie vrtu v lokalite pri MŠ Pšurnovice za ú čelom zistenia 
kvality pitnej vody pre potreby MŠ Pšurnovice s tým , že náklady 
na vykonanie vrtu v predpokladanej výške 1.000.- € a prípadné 
následné realiza čné práce (ak budú vzorky vody vyhodnotené ako 
vyhovujúce) v predpokladaných nákladoch vo výške 4. 000,- € budú 
hradené z rezervného fondu pri návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča 
č. 2/2013. 



p. Lovás – voda sa nedá upravi ť, preto je nutné skúsi ť nájs ť nový 
zdroj pitnej vody, prešli sme celú lokalitu a bolo odporu čené 
miesto, kde by mala by ť voda, dúfam že sa to podarí. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vykonanie vrtu v lokalite pri MŠ Pšurnovice za ú čelom zistenia 
kvality pitnej vody pre potreby MŠ Pšurnovice s tým , že náklady 
na vykonanie vrtu v predpokladanej výške 1.000.- € a prípadné 
následné realiza čné práce (ak budú vzorky vody vyhodnotené ako 
vyhovujúce) v predpokladaných nákladoch vo výške 4. 000,- € budú 
hradené z rezervného fondu pri návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča 
č. 2/2013. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 39/2013  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vykonanie vrtu v lokalite pri MŠ Pšurnovice za ú čelom zistenia 
kvality pitnej vody pre potreby MŠ Pšurnovice s tým , že náklady 
na vykonanie vrtu v predpokladanej výške 1.000.- € a prípadné 
následné realiza čné práce (ak budú vzorky vody vyhodnotené ako 
vyhovujúce) v predpokladaných nákladoch vo výške 4. 000,- € budú 
hradené z rezervného fondu pri návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča 
č. 2/2013. 
 
5/ Opakovaný návrh riešenia stavebných úprav na vytv orenie 6 
bytových  jednotiek v objekte Jesienka. 
 
FK neodporú ča schváli ť realizáciu stavebných úprav na vytvorenie 
6 b. j. v Bytovom dome do časného ubytovania s. č. 813 na III 
a IV. nadzemnom podlaží z dôvodu nedostatku finan čných 
prostriedkov. 
KVaŽP odporú ča predloženému návrhu vyhovie ť a navrhuje predmetný 
návrh poskytnú ť TSMB na rozpracovanie a realizáciu s cie ľom 
zreálnenia rozpo čtu a predloženia cenovej ponuky.  
KVaŽP odporú ča stavebné práce zabezpe či ť vlastnými kapacitami 
TSMB. 
KSoc v prípade ak sú k dispozícii finan čné prostriedky na 
navrhované stavebné úpravy v predpokladanej výške 7 0.000,-  €,  
odporú ča tieto práce realizova ť. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť rekonštrukciu priestorov bytového domu 
pre do časné ubytovanie Jesienka za ú čelom vytvorenia šiestich 
bytových jednotiek stavebnými úpravami vo výške 70. 000,- € 
z rezervného fondu pri návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 



2/2013 s tým, že finan čné prostriedky získané z odpredaja bytov 
vo vlastníctve Mesta budú zdrojom rezervného fondu.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 40/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rekonštrukciu priestorov bytového domu pre do časné ubytovanie 
Jesienka za ú čelom vytvorenia šiestich bytových jednotiek 
stavebnými úpravami vo výške 70.000,- € z rezervnéh o fondu pri 
návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 s tým, že finan čné 
prostriedky získané z odpredaja bytov vo vlastníctv e Mesta budú 
zdrojom rezervného fondu. 
 
Pán primátor – Mesto má vo vlastníctve byty a sú v zlom stave, 
nájomníci sú dlžníci, po rekonštrukcii by sme nájom níkov  
pres ťahovali tam a za Vami schválených podmienok tieto b yty vo 
vlastníctve Mesta (Ul. Hlinícka, Ul. Hurbanova) by sme predali. 
 
p. Kozák – návrhom mestskej rady, že finan čné prostriedky získané 
z odpredaja bytov budú zdrojom rezervného fondu, sm e chceli 
dosiahnu ť efekt, že ke ď vezmeme prostriedky z rezervného fondu, 
tak ich tam aj vrátime a je jedno či tam prejdu z prebytku alebo 
z kapitálového príjmu. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva č. 5/2013 zo d ňa 28. 2. 2013. 
II.Schva ľuje: 
Rekonštrukciu priestorov bytového domu pre do časné ubytovanie 
Jesienka za ú čelom vytvorenia šiestich bytových jednotiek 
stavebnými úpravami vo výške 70.000,- € z rezervnéh o fondu pri 
návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 s tým, že finan čné 
prostriedky získané z odpredaja bytov vo vlastníctv e Mesta budú 
zdrojom rezervného fondu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 40/2013  
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva č. 5/2013 zo d ňa 28. 2. 2013. 
II.Schva ľuje: 
Rekonštrukciu priestorov bytového domu pre do časné ubytovanie 
Jesienka za ú čelom vytvorenia šiestich bytových jednotiek 
stavebnými úpravami vo výške 70.000,- € z rezervnéh o fondu pri 
návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 s tým, že finan čné 



prostriedky získané z odpredaja bytov vo vlastníctv e Mesta budú 
zdrojom rezervného fondu. 
 
6/ Informácia o návrhu na zabezpe čenie dodávky a montáže  
vodomerov na odber studenej vody v bytovom dome Jes ienka. 
 
FK, KVaŽP  odporú čajú schváli ť zabezpe čenie montáže vodomerov na 
odber studenej vody (42 ks) v bytovom dome Jesienka . 
MR odporú ča MZ schváli ť zabezpe čenie montáže vodomerov na odber 
studenej vody (42 ks) v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 41/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zabezpe čenie montáže vodomerov na odber studenej vody (42 k s) 
v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka. 
 
Vedúca FO informovala, že objekte Jesienka boli v m inulom roku  
namontované mera če na spotrebu elektrickej energie, chýbajú len 
merače na studenú vodu a každý byt bude ma ť namerané spotreby 
vody aj elektrickej energie, čím bude zefektívnené vyú čtovanie 
služieb nájomníkom. 
 
Pán primátor spresnil, že ak bude uznesenie schvále né, bude na 
ďalšie zasadnutie predložený návrh rozpo čtu. 
  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zabezpe čenie montáže vodomerov na odber studenej vody (42 k s) 
v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 41/2013  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zabezpe čenie montáže vodomerov na odber studenej vody (42 k s) 
v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka. 
 
7/ Opakovaná a aktualizovaná informácia o výsledku p rehliadky 
kotlov a havarijnom stave kotlov v objekte MŠ Hrabo vé a MŠ Hliník 
nád Váhom. 
 
FK odporú ča schváli ť zakúpenie kotlov do objektov MŠ Hrabové a MŠ 
Hliník n/V. 



KVaŽP o dporú ča vymeni ť druhý kotol v kotolni MŠ Hrabové na 
podobný, už inštalovaný typ kotla. Problematiku kot olne M Ś Hliník 
nad Váhom komisia odporú ča rieši ť pred za čiatkom vykurovacej 
sezóny 2013/2014. 
KSoc odporú ča schváli ť navrhované riešenia ďalšieho postupu pre 
uvedené MŠ v zmysle tohto protokolu. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zakúpenie kotlov do objektov MŠ Hrabové 
a MŠ Hliník nad Váhom. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 42/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zakúpenie kotlov do objektov MŠ Hrabové a MŠ Hliník  nad Váhom 
vo výške 7.500,- €. Na uvedený ú čel budú použité finan čné 
prostriedky z rezervného fondu, v zmysle § 10, ods.  8 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, 
nako ľko ide o havarijný stav, pri návrhu zmeny rozpo čtu Mesta 
Byt ča č. 2/2013. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zakúpenie kotlov do objektov MŠ Hrabové a MŠ Hliník  nad Váhom 
vo výške 7.500,- €. Na uvedený ú čel budú použité finan čné 
prostriedky z rezervného fondu, v zmysle § 10, ods.  8 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, 
nako ľko ide o havarijný stav, pri návrhu zmeny rozpo čtu Mesta 
Byt ča č. 2/2013. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 42/2013  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zakúpenie kotlov do objektov MŠ Hrabové a MŠ Hliník  nad Váhom 
vo výške 7.500,- €. Na uvedený ú čel budú použité finan čné 
prostriedky z rezervného fondu, v zmysle § 10, ods.  8 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, 
nako ľko ide o havarijný stav, pri návrhu zmeny rozpo čtu Mesta 
Byt ča č. 2/2013. 
 
8/ Zakúpenie motorového vozidla pre potreby mestskej  polície. 
 
FK neodporú ča schváli ť zakúpenie motorového vozidla pre potreby 
mestskej polície z dôvodu nedostatku finan čných prostriedkov. 



 
MR odporú ča MZ neschváli ť zakúpenie motorového vozidla pre 
potreby mestskej polície. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 43/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nezakúpenie motorového vozidla pre potreby mestskej  polície. 
 
Pán primátor - zatia ľ je návrh na nezakúpenie vozidla  pre MsP 
z nedostatku finan čných prostriedkov. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nezakúpenie motorového vozidla pre potreby mestskej  polície. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 43/2013  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nezakúpenie motorového vozidla pre potreby mestskej  polície. 
 
9/ Technické služby Mesta Byt ča – žiados ť o poskytnutie dotácie 
na opravu mestských komunikácií – výtlkov. 
 
FK odporú ča schváli ť poskytnutie dotácie ú čelovo ur čenej na 
opravu komunikácií – výtlkov. 
KVaŽP odporú ča žiadosti vyhovie ť a schváli ť poskytnutie príspevku 
pre TSMB na opravu MK. KVaŽP odporú ča zoh ľadni ť v najbližšej 
úprave rozpo čtu zvýšenie výdavku na údržbu a obnovu dopravného 
zna čenia (DZ). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie dotácie na opravu mestských 
komunikácií – výtlkov vo výške 20.000,- € Technický m službám 
Mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 44/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie na opravu mestských komunikácií  – výtlkov, vo 
výške 20.000,- € Technickým službám Mesta Byt ča. Na uvedený ú čel 
budú použité finan čné prostriedky z rezervného fondu, v zmysle § 
10, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách 



územnej samosprávy, nako ľko ide o likvidáciu škôd spôsobených 
mimoriadnou okolnos ťou (poveternostný vplyv zimného po časia), pri 
návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie na opravu mestských komunikácií  – výtlkov, vo 
výške 20.000,- € Technickým službám Mesta Byt ča. Na uvedený ú čel 
budú použité finan čné prostriedky z rezervného fondu, v zmysle § 
10, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách 
územnej samosprávy, nako ľko ide o likvidáciu škôd spôsobených 
mimoriadnou okolnos ťou (poveternostný vplyv zimného po časia), pri 
návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 44/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie na opravu miestnych komunikácií  – výtlkov, vo 
výške 20.000,- € Technickým službám Mesta Byt ča. Na uvedený ú čel 
budú použité finan čné prostriedky z rezervného fondu, v zmysle § 
10, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách 
územnej samosprávy, nako ľko ide o likvidáciu škôd spôsobených 
mimoriadnou okolnos ťou (poveternostný vplyv zimného po časia), pri 
návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013. 
  
 
10 / ZŠ E. Lániho – žiados ť o pridelenie finan čných prostriedkov 
vo výške 25.000,- Eur na opravu havarijného stavu d iev čenských 
toaliet. 
 
FK odporú ča schváli ť finan čné prostriedky na opravu havarijného 
stavu diev čenských toaliet vo výške 10.000,- €. FK odporú ča ZŠ E. 
Lániho dofinancova ť opravu diev čenských toaliet vo výške 15.000,- 
€ z vlastných finan čných zdrojov.  
KVaŽP odporú ča opravu diev čenských toaliet v ZŠ E. Lániho 
uskuto čni ť prostredníctvom TSMB, ktoré predložia na ďalšie 
zasadnutie komisie kalkuláciu (rozpo čet) prác. KVaŽP odporú ča 
uskuto čnenie prác TSMB podmieni ť tým, že tieto práce nesmú by ť 
zadané ďalšej firme. 
KSoc odporú ča, aby boli takéto žiadosti predkladané na  
schva ľovanie pred schva ľovaním rozpo čtu mesta na príslušný  
kalendárny rok. KSoc odporú ča, aby ZŠ doplnila žiados ť ak je to 
možné ešte pred rokovaním MR alebo MZ o špecifikáci u, z čoho  
pozostáva predpokladaná výška nákladov a aké rekonš truk čné  



práce sa majú realizova ť. 
 
MR schválila odporu čenie FK. 
MR odporú ča MZ schváli ť finan čné prostriedky na opravu 
havarijného stavu diev čenských toaliet vo výške 10.000,- €.  
MR odporú ča ZŠ E. Lániho dofinancova ť opravu diev čenských toaliet 
vo výške 15.000,- € z vlastných finan čných zdrojov.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 45/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Dotácia ZŠ na Ul. Lániho v Byt či na opravu havarijného stavu 
diev čenských toaliet vo výške 10.000,- €. Na uvedený ú čel budú 
použité finan čné prostriedky z rezervného fondu, v zmysle § 10, 
ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy, nako ľko ide o havarijný stav, pri návrhu zmeny 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013. 
II. Odporú ča: 
Aby dofinancovanie opravy havarijného stavu diev čenských toaliet 
v budove ZŠ Ul. Lániho v Byt či vo výške 15.000,- € bolo hradené  
z vlastných finan čných zdrojov ZŠ na Ul. Lániho v Byt či.  
 
Pán primátor – máme tu aj pani riadite ľku pokia ľ sa chcete nie čo 
spýta ť. 
 
p. Ovseník – nemohli by to robi ť tiež technické služby. 
 
Pán primátor – ja by som ur čite o tom porozmýš ľal. 
 
Pani riadite ľka odpovedala na otázky poslancov. Vysvetlila, že 
škola šetrí a využíva aj vlastné zdroje školy. Rozp očet na 
rekonštrukciu diev čenských sociálnych zariadení vychádzal 
z rozpo čtu a skuto čne preinvestovaných prostriedkov použitých na 
rekonštrukciu chlap čenských sociálnych zariadení.  
 
Poslanec p. Ovseník upozornil na odporu čenie sociálnej komisie, 
aby boli takéto žiadosti predkladané na schva ľovanie pred 
schva ľovaním rozpo čtu mesta na príslušný kalendárny rok.  
 
p. Školek – plot okolo školy je tiež v havarijnom s tave. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie s doplnením uznesenia 
o návrh p. Ovseníka, aby práce boli priamo zadané T echnickým 
službám Mesta Byt ča ako rozpo čtovej organizácii Mesta Byt ča: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 



Dotáciu ZŠ na Ul. Lániho v Byt či na opravu havarijného stavu 
diev čenských toaliet vo výške 10.000,- €. Na uvedený ú čel budú 
použité finan čné prostriedky z rezervného fondu, v zmysle § 10, 
ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy, nako ľko ide o havarijný stav, pri návrhu zmeny 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 s tým, že vykonanie predmetných 
prác bude priamo zadané Technickým službám Mesta By t ča ako 
rozpo čtovej organizácii Mesta Byt ča. 
II. Odporú ča: 
Aby dofinancovanie opravy havarijného stavu diev čenských toaliet 
v budove ZŠ Ul. Lániho v Byt či vo výške 15.000,- € bolo hradené  
z vlastných finan čných zdrojov ZŠ na Ul. Lániho v Byt či.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 45/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Dotáciu ZŠ na Ul. Lániho v Byt či na opravu havarijného stavu 
diev čenských toaliet vo výške 10.000,- €. Na uvedený ú čel budú 
použité finan čné prostriedky z rezervného fondu, v zmysle § 10, 
ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy, nako ľko ide o havarijný stav, pri návrhu zmeny 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 s tým, že vykonanie predmetných 
prác bude priamo zadané Technickým službám Mesta By t ča ako 
rozpo čtovej organizácii Mesta Byt ča. 
II. Odporú ča: 
Aby dofinancovanie opravy havarijného stavu diev čenských toaliet 
v budove ZŠ Ul. Lániho v Byt či vo výške 15.000,- € bolo hradené  
z vlastných finan čných zdrojov ZŠ na Ul. Lániho v Byt či.  
 
11 / ZUŠ Byt ča – žiados ť o pridelenie finan čných prostriedkov na 
zakúpenie čembala. 
 
FK v sú časnosti neodporú ča schváli ť zakúpenie čembala – nástroja 
na interpretáciu starej hudby. 
KSoc neodporú ča schváli ť finan čný príspevok na zakúpenie čembala 
(7.000,- Eur) z dôvodu nedostatku finan čných prostriedkov. 
 
MR odporú ča MZ neschváli ť žiados ť ZUŠ Byt ča o pridelenie 
finan čných prostriedkov na zakúpenie čembala. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 46/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti ZUŠ Byt ča o pridelenie finan čných  
prostriedkov na zakúpenie čembala. 



Poslanec p. Kozák vyjadril názor, že ZUŠ-ka by sa m ala zamera ť 
pri výu čbe na modernejšiu hudbu, drža ť krok s dobou, aby ich 
výu čba bola pútavá pre deti a po absolvovaní ZUŠ-ky by boli dobre 
pripravené na konzervatórium. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti ZUŠ Byt ča o pridelenie finan čných  
prostriedkov na zakúpenie čembala. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 46/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti ZUŠ Byt ča o pridelenie finan čných  
prostriedkov na zakúpenie čembala. 
 
12 / FKH, Hliník nad/Váhom – žiados ť o navýšenie dotácie na 
dokon čenie úprav hracej plochy futbalového ihriska. 
FK neodporú ča schváli ť navýšenie dotácie pre FKH Hliník n/V vo 
výške 1.500,- €, nako ľko ide o bežné finan čné prostriedky, a tie 
nie sú momentálne vo ľné. FK odporú ča poslancovi MZ za m. č. 
Hliník n/V predloži ť návrh zdroja bežných finan čných 
prostriedkov, z ktorých by bolo možné uvedený ú čel financova ť. 
 
MR schválila odporu čenie FK. 
MR odporú ča MZ neschváli ť žiados ť FKH, Hliník nad Váhom 
o navýšenie dotácie na dokon čenie úprav hracej plochy futbalového 
ihriska. 
MR odporú ča, aby poslanec za m. č. Hliník nad Váhom predložil 
návrh zdroja bežných finan čných prostriedkov z rozpo čtovej 
položky m. č. Hliník nad Váhom, z ktorých by bolo možné uvedený  
účel financova ť. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 47/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti FKH, Hliník nad/Váhom o nav ýšenie dotácie 
klubu na dokon čenie úprav hracej plochy futbalového ihriska. 
2/ Presun finan čných prostriedkov vo výške 1.500,- € z rozpo čto- 
vej položky ...(predloží na zasadnutí poslanec za m . č. Hliník/V.) 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že pred zasadnut ím 
zastupite ľstva sa krátko poradil s prítomnými členmi mestskej 
rady a dohodli sa na predložení návrhu zastupite ľstvu, z ktorej 



rozpo čtovej položky budú uhradené požiadavky na zmenu roz počtu 
ako sú FKH Hliník, SRZ, cintorínske služby a TJ Tat ran Hrabové.  
MR odporú ča MZ schváli ť použitie finan čných prostriedkov 
z rezervného fondu vo výške 28.300,- € na likvidáci u škôd 
spôsobených mimoriadnou okolnos ťou (poveternostný vplyv zimného 
počasia) na opravu chodníka Ul. 1. mája v Byt či v úprave rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 2/2013. 
Pán primátor vysvetlil, že oprava chodníka je rozpo čtovaná 
v bežnom rozpo čte a odtia ľ je možné túto sumu využi ť s tým, že 
investi čná akcia by bola realizovaná z rezervného fondu. 
Projektant dnes predložil projekt, pod ľa ktorého sa zmení vstup 
do mesta, budú riešené parkovacie plochy, bude opra vený chodník. 
 
p. Ovseník – súhlasím s tým, aby sa ulica rekonštru ovala, 
schválili sme to v rozpo čte, ale týmto budeme robi ť to, čo HK 
neodporú ča, aby sme nerobili, teda takto nepoužívali už schv álené 
prostriedky z bežného rozpo čtu. 
 
O slovo sa prihlásil p. Jaroslav Justra, ke ďže žiadny poslanec sa 
nehlásil do diskusie, pán primátor mu dal slovo. 
 
p. Justra -  na ulici 1. mája bývajú v rodinnom dom e moje dve 
tety a tam nie je kanalizácia, asi je škoda rekonšt ruova ť 
chodníky, najskôr treba urobi ť kanalizáciu.  
 
pán primátor – chodníky budeme robi ť z dlažby, nie z asfaltu, aby 
boli rozoberate ľné. Ak ale na ulici 1. mája nie je kanalizácia, 
tak ako ešte v ďalších častiach mesta nie je kanalizácia, to 
ur čite Mesto nemá finan čné prostriedky, aby sme takýto rozsah 
prác urobili. A druhá vec je, že nie je právny dosa h na ob čanov, 
ktorí majú svoje rodinné domy napojené na žumpy (do ložené pri 
kolaudácii), aby sa pripojili na verejnú kanalizáci u. Môžeme 
urobi ť tak, že p. Drgo ňa vykoná prieskum záujmu vlastníkov 
nehnute ľností na 1. mája ulici o kanalizáciu a realizáciu 
stavebných prác na projekte posunieme až po júnovom  
zastupite ľstve. 
 
Poslanci navrhovaný postup schválili. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Použitie finan čných prostriedkov z rezervného fondu vo výške  
28.300,- € na likvidáciu škôd spôsobených mimoriadn ou okolnos ťou 
(poveternostný vplyv zimného po časia) na opravu chodníka Ul. 1. 
mája v Byt či v úprave rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 s tým, že 
realizácia prác bude zahájená pod ľa rozhodnutia mestského 



zastupite ľstva na júnovom zasadnutí Mestského zastupite ľstva v 
Byt či.  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 47/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Použitie finan čných prostriedkov z rezervného fondu vo výške  
28.300,- € na likvidáciu škôd spôsobených mimoriadn ou okolnos ťou 
(poveternostný vplyv zimného po časia) na opravu chodníka Ul. 1. 
mája v Byt či v úprave rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 s tým, že 
realizácia prác bude zahájená pod ľa rozhodnutia mestského 
zastupite ľstva na júnovom zasadnutí Mestského zastupite ľstva v 
Byt či.  
 
Pán primátor dal následne hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie dotácie pre FKH Hliník nad Váhom vo výške 1.500,- € 
na dokon čenie úprav hracej plochy futbalového ihriska 
z rozpo čtovej položky oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája Byt ča. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 48/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie dotácie pre FKH Hliník nad Váhom vo výške 1.500,- € 
na dokon čenie úprav hracej plochy futbalového ihriska 
z rozpo čtovej položky oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája Byt ča. 
 
13 / Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Byt ča – 
žiados ť o poskytnutie dotácie na zakúpenie násad amura do 
chovného revíru Petrovi čka. 
 
FK odporú ča schváli ť poskytnutie dotácie na zakúpenie násad amura 
do chovného revíru Petrovi čka vo výške 1.000,- €, vzh ľadom na 
súčasnú finan čnú situáciu. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie dotácie na zakúpenie násad 
amura do chovného revíru Petrovi čka vo výške 1.000,- € Miestnej 
organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Byt ča pri návrhu zmeny 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013. 
MsÚ odporu čené poskytnutie dotácie z rozpo čtovej položky – 
grantový systém nebolo MR schválené. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 49/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie dotácie na zakúpenie násad 
amura do chovného revíru Petrovi čka vo výške 1.000,- € Miestnej 
organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Byt ča pri návrhu zmeny 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 z rozpo čtovej položky .... 
 
Pán primátor informoval, že zarybnenie Petrovi čky by malo by ť 
dosta čujúce aj s množstvom násad amura zakúpeného za 1000 ,- Eur. 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie na zakúpenie násad amura do cho vného revíru 
Petrovi čka vo výške 1.000,- € Miestnej organizácii Slovensk ého 
rybárskeho zväzu Byt ča pri návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2013 z rozpo čtovej položky oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája 
Byt ča. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 49/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie na zakúpenie násad amura do cho vného revíru 
Petrovi čka vo výške 1.000,- € Miestnej organizácii Slovensk ého 
rybárskeho zväzu Byt ča pri návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2013 z rozpo čtovej položky oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája 
Byt ča. 
  
14 /  GEORG, J. Štefu ň, Žilina – žiados ť o poskytnutie dotácie na 
vydanie knihy „Palatín – Životné osudy Juraja Thurz u“. 
Vzhľadom na sú časnú finan čnú situáciu, FK neodporú ča poskytnutie 
dotácie na vydanie knihy „Palatín – Životné osudy J uraja Thurzu“.  
 
KSoc odporú ča zakúpenie 25 ks výtla čkov uvedenej knihy Mestom 
Byt ča na reprezenta čné ú čely ako dary a pod. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zakúpenie 25 ks výtla čkov uvedenej knihy 
Mestom Byt ča na reprezenta čné ú čely ako dary a pod. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 50/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zakúpenie 25 ks výtla čkov knihy „Palatín – Životné osudy Juraja 
Thurzu“ Mestom Byt ča na reprezenta čné ú čely ako dary a pod. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Zakúpenie 25 ks výtla čkov knihy „Palatín – Životné osudy Juraja 
Thurzu“ Mestom Byt ča na reprezenta čné ú čely ako dary a pod. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 50/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zakúpenie 25 ks výtla čkov knihy „Palatín – Životné osudy Juraja 
Thurzu“ Mestom Byt ča na reprezenta čné ú čely ako dary a pod. 
 
15 / Milan Vároš, Bratislava – žiados ť o poskytnutie dotácie na 
vydanie knihy „Osudy umeleckých zbierok“. 
 
FK neodporú ča schváli ť dotáciu na vydanie knihy „Osudy umeleckých 
zbierok“ 
KSoc neodporú ča poskytnutie sponzorského príspevku, nako ľko 
uvedená kniha nemá priamy súvis s propagáciou Mesta  Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ neschváli ť žiados ť p. Milana Vároša  o poskytnutie 
dotácie na vydanie knihy „Osudy umeleckých zbierok“ .  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 51/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti  p. Milana Vároša  o poskytnutie dotácie na 
vydanie knihy „Osudy umeleckých zbierok“.  
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti  p. Milana Vároša  o poskytnutie dotácie na 
vydanie knihy „Osudy umeleckých zbierok“.  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 51/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti  p. Milana Vároša  o poskytnutie dotácie na 
vydanie knihy „Osudy umeleckých zbierok“. 
 
16 / Futbalový klub TJ Tatran Hrabové – žiados ť o schválenie 
navýšenia rozpo čtu. 
 
FK odporú ča schváli ť zvýšenie dotácie pre Futbalový klub TJ 
Tatran Hrabové vo výške 800,- € (rozdiel medzi vyú čtovaním 
energií za r. 2011 a 2012). 



KSoc neodporú ča žiadosti o navýšenie rozpo čtu vyhovie ť z dôvodu  
nedostatku finan čných prostriedkov. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zvýšenie dotácie pre Futbalový klub TJ 
Tatran Hrabové vo výške 800,- € (rozdiel medzi vyú čtovaním 
energií za r. 2011 a 2012). 
MsÚ odporu čené poskytnutie dotácie z rozpo čtovej položky – 
grantový systém nebolo MR schválené. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 52/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie dotácie pre Futbalový klub TJ Tatran Hrabo vé vo výške 
800,- € ú čelovo viazanej na úhradu energií za r. 2011 a 2012 
pri návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 z rozpo čtovej 
položky .... 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie dotácie pre Futbalový klub TJ Tatran Hrabo vé vo výške 
800,- € ú čelovo viazanej na úhradu energií za r. 2011 a 2012 
pri návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 z rozpo čtovej 
položky oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája Byt ča. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 52/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie dotácie pre Futbalový klub TJ Tatran Hrabo vé vo výške 
800,- € ú čelovo viazanej na úhradu energií za r. 2011 a 2012 
pri návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 z rozpo čtovej 
položky oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája Byt ča. 
 
17 / Informácia z komisie na vyhodnotenie ponúk o výsl edku OVS na 
prenájom domov smútku, cintorínov a hnute ľného majetku, 
nachádzajúceho sa na území mesta Byt ča. 
 
FK berie informáciu na vedomie. FK sa bude k uvedeném u vyjadrova ť 
na rokovaní MZ.   
PK vzala na vedomie výsledok OVS na prenájom domov sm útku 
a cintorínov – protokol zo d ňa 4.4.2013 o neúspešnej sú ťaži. 
Vyhlásenej OVS sa nezú častnil žiadny záujemca. 
PK odporú ča schváli ť: 



-  vykonávanie správy pohrebísk na území Mesta Byt ča od 
1.6.2013 prostredníctvom príspevkovej organizácie m esta – 
Technické služby Mesta Byt ča ( ďalej len TSMB), 

-  dodatok č. 1 zria ďovacej listiny TSMB zo d ňa 1.7.2011, 
s doplnením predmetu činnosti príspevkovej organizácie TSMB 
(bod E) o novú činnos ť – prevádzkovanie pohrebiska, 

-  zmluvu o nájme nebytových priestorov, pozemkov  a h nute ľných 
vecí zo d ňa 28.2.2013, pre nájomcu TSMB, 

-  ekonomickú kalkuláciu nákladov TSMB pre kopanie hro bov, pre 
uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasyp ania, 
úpravy a odvozu prebyto čnej zeminy a uloženie zomrelých 
v chladiacom zariadení (pre zabezpe čenie cenového výmeru pre 
max. ceny regulované v pôsobnosti VÚC), 

-  prípravu a vypracovanie VZN Mesta Byt ča o správe pohrebísk 
na území Mesta Byt ča pre správcu TSMB,  spolu s cenníkom 
služieb správcu pohrebísk a jeho predloženie na sch válenie 
na najbližšom zasadnutí MZ v Byt či 

-  finan čné prostriedky pre TSMB na vyššie uvedený ú čel 
vykonávania správy pohrebísk a to vo výške upresnen ej priamo 
MZ v Byt či.   

KVaŽP zobrala na vedomie: 
a/protokol o vyhodnotení OVS na prenájom domov smút ku, cintorínov 
a hnute ľného majetku, nachádzajúcich sa na území mesta Byt ča, 
b/predpokladané výdavky na prevádzku cintorínov na 1 rok bez 
odpadu, bez budovy (ostáva v správe MsÚ) – materiál  vypracovaný 
TSMB. 
KVaŽP odporú ča problematiku prenájmu a správy cintorínov rieši ť 
nasledovným spôsobom: 
- vyvola ť rokovanie vo veci s doterajším nájomcom firmou „Ad onis“ 
o odklade výpovednej lehoty zmluvy o 1 mesiac, v te rmíne do 
30.04.2013, 
- stanovi ť nové podmienky pre vyhlásenie OVS, ktoré zoh ľadnia: 
A/ minimálne 4 x kosenie vo výške 2 000 € 
B/ odvoz odpadu z VK kontajnerov zabezpe čí prenajímate ľ (Mesto) 
C/ nájom rieši ť licitáciou od 0 € 
- uskuto čni ť spolo čné zasadnutie všetkých komisií zriadených pri 
mestskom zastupite ľstve (MZ) za ú čelom vyhlásenia novej OVS 
- zvola ť mimoriadne zasadnutie MZ. 
 
KSoc odporú ča tento ďalší postup: 
Návrh č.1 
Pokúsi ť sa dohodnú ť so sú časným prevádzkovate ľom pohrebných  
služieb a pohrebísk p. Lokajovou, aby ak je to možn é,  
prevádzkovala tieto činnosti ešte o ďalší mesiac po uplynutí 
výpovednej lehoty za rovnakých podmienok, aby Mesto  Byt ča mohlo 
vyhlási ť novú verejnú obchodnú sú ťaž so zmenenými podmienkami 



súťaže, ktoré sa schvália na zasadnutí MZ d ňa 25.4.2013. Ak by sa 
dohoda s p. Lokajovou  neuskuto čnila, pristúpi ť k návrhu č. 2. 
Návrh č. 2 
Zverenie správy cintorínov a pohrebísk na obdobie 1 2 mesiacov 
Technickým službám v zmysle ich predpokladanej kalk ulácie 
prevádzkových nákladov zo d ňa 8.4.2013. 
 
MR podrobne prerokovala návrhy komisii, rozpo čet predložený TS MB 
a vzala na vedomie informáciu, že návrh KVaŽP o odk lade 
výpovednej lehoty zmluvy o 1 mesiac (s neplatením n ájomného) by 
bolo porušením podmienok zmluvy. MR tiež konštatova la, že 
v zmysle diskusie poslancov na MZ odporu čili v prípade neúspechu 
VOS správu pohrebísk vykonáva ť TS MB.  
MR po podrobnom prerokovaní predloženého rozpo čtu TS a tým, že 
zatia ľ nie je možné reálne posúdi ť náklady na vykonávanie tejto 
činnosti, odporu čila poskytnutie finan čného príspevku vo výške 
25.000,- € na nevyhnutné náklady (mzdové náklady, z akúpenie 
krovinorezu, at ď.) v r. 2013.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť zverenie správy cintorínov a pohrebísk na 
území mesta Technickým službám Mesta Byt ča s finan čným príspevkom 
na vyššie uvedený ú čel vykonávania správy pohrebísk vo výške 
25.000,- € na r. 2013. 
 
MR tiež konštatovala, že v priebehu roka budú TS po dávané správy 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 53/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 

-  vykonávanie správy pohrebísk na území Mesta Byt ča od 
1.6.2013 prostredníctvom príspevkovej organizácie m esta – 
TSMB, 

-  dodatok č. 1 zria ďovacej listiny TSMB zo d ňa 1.7.2011, 
s doplnením predmetu činnosti príspevkovej organizácie TSMB 
(bod E) o novú činnos ť – prevádzkovanie pohrebiska, 

-  zmluvu o nájme nebytových priestorov, pozemkov  a h nute ľných 
vecí zo d ňa 28.2.2013, pre nájomcu TSMB, 

-  ekonomickú kalkuláciu nákladov TSMB pre kopanie hro bov, pre 
uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasyp ania, 
úpravy a odvozu prebyto čnej zeminy a uloženie zomrelých 
v chladiacom zariadení (pre zabezpe čenie cenového výmeru pre 
max. ceny regulované v pôsobnosti VÚC), 

-  prípravu a vypracovanie VZN Mesta Byt ča o správe pohrebísk 
na území Mesta Byt ča pre správcu TSMB,  spolu s cenníkom 
služieb správcu pohrebísk a jeho predloženie na sch válenie 
na najbližšom zasadnutí MZ v Byt či, 



-  finan čné prostriedky pre TSMB na vyššie uvedený ú čel 
vykonávania správy pohrebísk vo výške 25.000,- € na  r. 2013. 

Poslanec p. Ovseník sa v nadväznosti na navrhované uznesenie 
pýtal vedúceho oddelenia Rr či je správne, aby zastupite ľstvo 
príspevkovej organizácii Mesta, teda technickým slu žbám, 
schva ľovalo zmluvu, či túto len nemajú poslanci zobra ť na 
vedomie. Požiadal ho, aby uvedené preveril.  
 
Poslanec p. Školek prejavil názor, že na predchádza júcom 
zasadnutí zastupite ľstva zástupcovia technických služieb mesta 
dokladovali, že z ich strany nie je možné zvláda ť správu 
cintorínov a tiež podotkol, že či to nebude porušenie sú ťaže, ke ď 
za ove ľa výhodnejších podmienok budú technické služby túto  správu 
pre Mesto vykonáva ť. 
 
Poslanec p. Hrobárik vysvetlil, že návrh na vykonáv anie správy 
cintorínov za sumu 25.000,- € je podhodnotený, nie je to možné za 
týchto podmienok vykonáva ť. Starostovia to robia, ale nekopú 
hroby. Na predchádzajúcom zastupite ľstve správcovia cintorínov aj 
p. Lokaj aj p. Skotnický deklarovali, že museli ma ť zamestnaných 
minimálne 4 až 5 ľudí. Pán Hrobárik vyzval prítomných, aby si 
uvedomili, že ide nie len o údržbu a správu cintorí nov v meste, 
ale aj 5-tich mestských častiach. Technické služby za žiadnych 
okolností nemôžu vykonáva ť kopanie hrobov, ve ď môže sa sta ť 
situácia, že budú aj 3 pohreby naraz. 
 
Pán primátor – je to vecou správcu a manažovania, d o tohto Vám 
Mesto nebude zasahova ť. Technické služby si musia potrebné 
doklady vybavi ť a ostatné je vecou manažovania.  
  
p. Kozák – budem reagova ť na p. Hrobárika, od za čiatku ekonomické 
ukazovatele hovoria, že nás to bude stá ť viac ako ke ď sme to mali 
v prenájme. Rád by som sa p. Skotnického opýtal, pr ečo sa 
neprihlásil do sú ťaže. Či to bolo pre 2.000,- Eur za kosenie. 
 
p. Skotnický – tie podmienky vyhlásené sú ťažou nebolo možné 
splni ť, áno ide o 1.600,- Eur na kosenie. 
 
p. Bologa – už pri opakovanej sú ťaži som na rade hovoril, či 
nebude problém tých 2.000,- Eur a ukázalo sa, že je  to problém.  
 
Pán primátor – nemôžeme napasova ť sú ťaž tak, ako to podnikate ľom 
vyhovuje. Ja chápem veci, že sa im jedná o 2.000, - Eur, ale to sa 
nedá. Tak ako oni museli rieši ť pochovávanie možno aj viacerých 
osôb, tak to budú rieši ť aj technické služby. V neposlednom rade 
sa musíme stara ť o svoj majetok, teda údržbu cintorínov.   
 



p. Hrobárik - ja len to ľko k tomu, ke ď chceme zakúpi ť auto, 
kosa čky, ľudí zamestna ť, tak to je 25.000,- Eur málo. Prvý krát 
sme predložili rozpo čet na 90.000,- znížili sme to na 54.000,- 
a stále hovoríte o 25.000,- Eur. Stále hovoríte, že  ke ď nebudú 
mať ľudia čo robi ť, budú inde robi ť. Ale uvedomte si, že na 
siedmych cintorínoch bude stále čo robi ť a ke ď ľudia zistia, že 
to majú technické služby ich požiadavky budú ešte v yššie. Ur čite 
to nebudú zamestnanci TS robi ť s kopaním hrobov, povedali, že 
nikto, ani primátor, ani vedúci ich nedonúti, aby i šli kopa ť 
hroby. 
 
pán primátor – tých 25.000 je do konca roka, potom to ekonomicky 
prehodnotíme. Prerátala sa ekonomika, lepšie to vyc hádza da ť 
znova do nájmu, ale treba urobi ť aj službu našim ob čanom, preto 
odporú čam da ť správu cintorínov do technických služieb. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky, pán primátor dal hlasova ť za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 

-  vykonávanie správy pohrebísk na území Mesta Byt ča od 
1.6.2013 prostredníctvom príspevkovej organizácie m esta – 
Technické služby Mesta Byt ča ( ďalej len TSMB), 

-  dodatok č. 1 zria ďovacej listiny TSMB zo d ňa 1.7.2011, 
s doplnením predmetu činnosti príspevkovej organizácie TSMB 
(bod E) o novú činnos ť – prevádzkovanie pohrebiska, 

-  zmluvu o nájme nebytových priestorov, pozemkov  a h nute ľných 
vecí zo d ňa 28.2.2013, pre nájomcu TSMB, 

-  ekonomickú kalkuláciu nákladov TSMB pre kopanie hro bov, pre 
uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasyp ania, 
úpravy a odvozu prebyto čnej zeminy a uloženie zomrelých 
v chladiacom zariadení (pre zabezpe čenie cenového výmeru pre 
max. ceny regulované v pôsobnosti VÚC), 

-  prípravu a vypracovanie VZN Mesta Byt ča o správe pohrebísk 
na území Mesta Byt ča pre správcu TSMB,  spolu s cenníkom 
služieb správcu pohrebísk a jeho predloženie na sch válenie 
na najbližšom zasadnutí MZ v Byt či 

-  finan čné prostriedky pre TSMB na vyššie uvedený ú čel 
vykonávania správy pohrebísk vo výške 25.000,- € na  r. 2013 
pri návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 
z rozpo čtovej položky oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája 
Byt ča. 
 

Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 53/2013 
Pán primátor -  ur čite nie je priestor, aby sme túto situáciu 
riešili teraz, ale musíme sa stretnú ť a riadne to prerokova ť a na 



mimoriadnom zasadnutí zastupite ľstva navrhnú ť, čo ideme ďalej 
robi ť.  
 
18 / Zmena rozpo čtu č. 2/2013 – NÁVRH 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zme ny rozpo čtu 
Mesta Byt ča k 30. 4. 2013.  
 
Komisie  odporú čajú „Zmenu rozpo čtu č. 2/2013“ schváli ť 
v navrhovanom znení. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť navrhovanú zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča 
s nasledovným doplnením: 
A/ Rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte MŠ Dostojevského 
v Byt či vo výške 10.000,- € z prostriedkov rezervného fon du. 
B/ MŠ Pšurnovice vybudovanie nového zdroja pitnej v ody vo výške  
5.000.- € z prostriedkov rezervného fondu. 
C/ Rekonštrukcia priestorov bytového domu pre do časné ubytovanie 
Jesienka za ú čelom vytvorenia šiestich bytových jednotiek 
stavebnými úpravami vo výške 70.000,- € z prostried kov rezervného 
fondu. 
D/ Zakúpenie kotlov do objektov MŠ Hrabové a MŠ Hli ník nad Váhom 
vo výške 7.500,- € z prostriedkov rezervného fondu.  
E/ Poskytnutie dotácie na opravu mestských komuniká cií – výtlkov, 
vo výške 20.000,- € Technickým službám Mesta Byt ča z prostriedkov 
rezervného fondu. 
F/ Dotáciu ZŠ na Ul. Lániho v Byt či na opravu havarijného stavu 
diev čenských toaliet vo výške 10.000,- € z prostriedkov 
rezervného fondu. 
G/ Poskytnutie dotácie na zakúpenie násad amura do chovného 
revíru Petrovi čka vo výške 1.000,- € Miestnej organizácii 
Slovenského rybárskeho zväzu Byt ča z rozpo čtovej položky 
(návrh bude doplnený na zasadnutí MZ) 
H/ Zvýšenie dotácie pre Futbalový klub TJ Tatran Hr abové vo výške 
800,- € (návrh bude doplnený na zasadnutí MZ) 
I/ TS MB – cintorínske služby 25.000,- € (návrh bud e doplnený  na 
zasadnutí MZ). 
 
Pán primátor - v nadväznosti na predchádzajúce uzne senia 
súvisiace s týmto bodom, dávam hlasova ť za nasledovný návrh  
uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zme ny rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 2/2013.  
II.Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2013 vrátane zmeny programov,  
v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z.  



o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov k 30. 4. 2013 pod ľa priloženej tabu ľky 
s nasledovným doplnením: 
1/ Rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte MŠ Dostojevského 
v Byt či vo výške 10.000,- € z prostriedkov rezervného fon du. 
2/ MŠ Pšurnovice vybudovanie nového zdroja pitnej v ody vo výške  
5.000.- € z prostriedkov rezervného fondu. 
3/ Rekonštrukcia priestorov bytového domu pre do časné ubytovanie 
Jesienka za ú čelom vytvorenia šiestich bytových jednotiek 
stavebnými úpravami vo výške 70.000,- € z prostried kov rezervného 
fondu. 
4/ Zakúpenie kotlov do objektov MŠ Hrabové a MŠ Hli ník nad Váhom 
vo výške 7.500,- € z prostriedkov rezervného fondu.  
5/ Poskytnutie dotácie na opravu mestských komuniká cií – výtlkov, 
vo výške 20.000,- € Technickým službám Mesta Byt ča z prostriedkov 
rezervného fondu. 
6/ Dotáciu ZŠ na Ul. Lániho v Byt či na opravu havarijného stavu 
diev čenských toaliet vo výške 10.000,- € z prostriedkov 
rezervného fondu. 
7/ Poskytnutie dotácie na zakúpenie násad amura do chovného 
revíru Petrovi čka vo výške 1.000,- € Miestnej organizácii 
Slovenského rybárskeho zväzu Byt ča z rozpo čtovej položky 
oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája Byt ča. 
8/ Zvýšenie dotácie pre Futbalový klub TJ Tatran Hr abové vo výške 
800,- € oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája Byt ča. 
9/ Navýšenie dotácie klubu FKH, Hliník nad Váhom vo  výške 1.500,- 
€  na dokon čenie úprav hracej plochy futbalového ihriska 
z rozpo čtovej položky oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 54/2013 
  
19 / Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2013 o vývoze 
a nakladaní s komunálnym odpadom – Návrh 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť návrh VZN Mesta Byt ča č. 1/2013  o 
vývoze a nakladaní s komunálnym odpadom v predložen om znení 
a zárove ň odporú čajú zrušenie VZN Mesta Byt ča č.1/2004 v znení 
neskorších zmien a doplnkov a VZN č.9/2001 v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť: 
1/ Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta By t ča č. 1/2004 
v znení neskorších doplnkov a Všeobecne záväzného n ariadenia 
Mesta Byt ča č. 9/2001 v znení neskorších doplnkov. 
2/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2013  o vývoze 
a nakladaní s komunálnym odpadom. 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 55/2013 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
1/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2004 v znení 
neskorších doplnkov. 
2/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 9/2001 v znení 
neskorších doplnkov. 
II.Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2013 o vývoze 
a nakladaní s komunálnym odpadom.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
1/ Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 1/2004 v znení 
neskorších doplnkov. 
2/ Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 9/2001 v znení 
neskorších doplnkov. 
II.Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2013 o vývoze 
a nakladaní s komunálnym odpadom.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 55/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
1/ Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 1/2004 v znení 
neskorších doplnkov. 
2/ Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 9/2001 v znení 
neskorších doplnkov. 
II.Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2013 o vývoze 
a nakladaní s komunálnym odpadom.   
 
20 / Rokovací poriadok Mestského zastupite ľstva  v Byt či – Návrh 
na zmenu a doplnenie. 
 
FK neodporú ča schváli ť návrh Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupite ľstva v Byt či 
PK neodporú ča schváli ť predložený návrh zmeny rokovacieho 
poriadku MZ v Byt či. 
KVaŽP sa s predloženým materiálom oboznámila a  predložený návrh 
na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku MZ v Byt či neodporú ča 
orgánom mesta schváli ť. 
KSoc odporú ča predložený návrh schváli ť. 



 
MR odporú ča MZ neschváli ť navrhovanú zmenu a doplnenie  
Rokovacieho poriadku Mestského zastupite ľstva v Byt či. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 56/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Navrhovanú zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku M estského 
zastupite ľstva v Byt či. 
 
Pán primátor požiadal svojho zástupcu, aby na čas viedol 
zasadnutie. 
 
Poslanci nemali pripomienky k prerokovanému bodu pr ogramu. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Navrhovanú zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku M estského 
zastupite ľstva v Byt či. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 56/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Navrhovanú zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku M estského 
zastupite ľstva v Byt či. 
 
21 / Zriadenie rozpo čtovej organizácie s právnou subjektivitou – 
MŠ Hurbanova. 
 
FK odporú ča zaobera ť sa riešením vzniknutej situácie v dvoch 
variantoch:  
a/ predloži ť návrh na zriadenie jedného právneho subjektu – 
rozpo čtovej organizácie – pozostávajúceho zo všetkých MŠ (MŠ 
Hurbanova, MŠ Dostojevského, MŠ Hliník n/V, MŠ Pšur novice a MŠ 
Hrabové), od 01. 01. 2014 
b/ predložený návrh na zriadenie rozpo čtovej organizácie 
s právnou subjektivitou – MŠ Hurbanova. 
 
PK, KVaŽP  odporú čajú schváli ť zriadenie rozpo čtovej organizácie 
s právnou subjektivitou – MŠ Hurbanova 247/5, Byt ča a to od 
1.1.2014. 
KSoc sa oboznámila so zmenenou situáciou, týkajúcou sa 
existencie elokovaných pracovísk po nadobudnutí ú činnosti  
zákona č. 325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dop ĺňa zákon č.  
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školske j  



samospráve.  
KSoc odporú ča zaradi ť elokované pracovisko Materská škola v Malej 
Byt či v termíne do 30.6.2013 do siete škôl a zriadenie právnej 
subjektivity Materská škola Hurbanova 247/5, Byt ča od 1.1.2014. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že MsÚ požiadal o vyj adrenie 
k zriadeniu jedného právneho subjektu MŠ Byt ča.  
MR konštatovala, že do 30. 6. 2013 je nutné zasla ť Ministerstvu 
stanovisko Mesta.  
 
V nadväznosti na informáciu z Ministerstva školstva , že spojením 
jednej integrovanej MŠ ako právnický subjekt  je mo žné urobi ť 
kedyko ľvek v zmysle zákona, čo v našom prípade znamená zreálnenie 
termínu zriadenia takéhoto subjektu až k 1. 9. 2015 , preto je 
nevyhnutné vyjadri ť súhlas so zriadením takejto jednotky MŠ 
Hurbanova z dôvodu elokovaného pracoviska v Malej B yt či, aby 
tento subjekt (MŠ Malá Byt ča) nebol vyradený so site sústavy 
školských zariadení. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 57/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zriadenie rozpo čtovej organizácie s právnou subjektivitou – 
Materská škola, Hurbanova č. 247/5, Byt ča, od 1. 1. 2014. 
 
Poslanci vzali na vedomie informáciu, že uznesenie je nutné 
prija ť, aby boli splnené zákonné podmienky pre MŠ Malá By t ča 
s tým, že MsÚ predloží návrh na postup k zriadeniu jedného 
právneho subjektu MŠ Byt ča.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zriadenie rozpo čtovej organizácie s právnou subjektivitou – 
Materská škola, Hurbanova č. 247/5, Byt ča, od 1. 1. 2014. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 57/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zriadenie rozpo čtovej organizácie s právnou subjektivitou – 
Materská škola, Hurbanova č. 247/5, Byt ča, od 1. 1. 2014. 
 
22/ Pani Božena Majzelová, Červe ňanského 597/69, Byt ča – žiados ť 
o poskytnutie finan čného príspevku. 

 



FK odporú ča schváli ť poskytnutie finan čných prostriedkov vo výške 
200,- € vzh ľadom k tomu, že pod ľa správy Okresného riadite ľstva 
hasi čského a záchranného zboru v Žiline zo d ňa 31. 10. 2012 sa 
jednalo o požiar hospodárskej budovy a senníka. 
KVaŽP sa stotožní s odporú čaním komisie sociálnej a bytovej.  
KSoc neodporú ča poskytnutie finan čného príspevku. KSoc považuje 
za dostato čnú výpomoc zo strany Technických služieb a to 
bezplatný vývoz a uskladnenie odpadu vzniknutého pr i požiari, 
ktorý poškodil hospodársku budovu a senník so senom . Požiar bol 
spôsobený technickou poruchou elektrickej inštaláci e 
v hospodárskej budove. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že bezprostredne po u dalosti bola 
žiadate ľom poskytnutá pomoc zo strany Technických služieb, tiež 
informáciu o Mestom poskytnutej pomoci ob čanom pri takýchto 
udalostiach v minulosti. 
MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie finan čných prostriedkov vo 
výške 200,- €. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 58/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čného daru vo výške 200,- € p. Božene Majzelovej 
na likvidáciu škôd spôsobených požiarom. 
 
O slovo sa prihlásila p. Mayzelová a vysvetlila, že  v časti 
prístavby hospodárskej budovy mali spál ňu, ktorá je požiarom tiež 
poškodená. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čného daru vo výške 200,- € p. Márii Majzelovej 
na likvidáciu škôd spôsobených požiarom. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 58/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čného daru vo výške 200,- € p. Márii Majzelovej 
na likvidáciu škôd spôsobených požiarom. 
 
23 / Ing. Peter Bologa, poslanec MZ – návrh na uznesen ie: 
MZ schva ľuje: 



1/Postupova ť pri všetkých nákupoch a objednávkach takým spôsobo m, 
že sa pri všetkých nákupoch a objednávkach bude rea lizova ť 
princíp najvyššieho po čtu oslovených subjektov, čo sa v zmysle 
tohto uznesenia rozumie ako oslovenie všetkých podn ikate ľských 
subjektov, ktoré sa zaoberajú predmetnou podnikate ľskou činnos ťou 
a pôsobia na území mesta Byt ča, a to od sumy 2.000,- €. Vychádza ť 
sa bude z databázy všetkých byt čianskych podnikate ľských 
subjektov. Do času vytvorenia databázy sa budú oslovova ť všetky 
byt čianske podnikate ľské subjekty pod ľa dostupných informácií. 

 
2/ Vytvorenie databázy všetkých byt čianskych podnikate ľských 
subjektov s uvedením zamerania podnikate ľskej činnosti. 

 
MR vzala na vedomie informáciu podanú prednostom úrad u: 
V roku 2008 bola uznesením MZ č. 205/2008 zo d ňa 16. 12. 2008, 
upravená Smernica pre uplat ňovanie  zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní. 
Uznesením MZ č. 16/2009 zo d ňa 26. 2. 2009  Mestské 
zastupite ľstvo schválilo: 
Úpravu Smernice pre uplat ňovanie zákona č. 25/2006 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých záko nov v znení 
neskorších predpisov nasledovne: 
V článku 5 Smernice sa mení limit na obstarávanie stav ebných prác 
zo 6 600 € na 16 600 €. 
Od 18.2.2013 je ú činný zákon č. 28/2013 Z. z. tzv. „malá novela“ 
zákona o verejnom obstarávaní, a od 1.7.2013 bude ú činná tzv. 
„ve ľká novela“ zákona o verejnom obstarávaní, ktorá už podstatne 
rozširuje povinnosti verejného obstarávate ľa (informovanie 
verejnosti, Úradu, nové finan čné limity, centrálne obstarávanie, 
štátne elektronické trhovisko a pod.) 
Mesto zaviedlo elektronický auk čný portál EBiT, ktorý okrem e - 
aukcie rozšíril možnosti  aj prieskumu trhu elektro nickou formou. 
Tento systém verejný obstarávate ľ  z dôvodu transparentnosti 
využíva, no nie je zavedený v Smernici. 
Preto z dôvodu uvedených zmien je potrebné vykona ť novelu, resp. 
novú Smernicu. 
 
MR po prerokovaní návrhu poslanca p. Bologu odporu čila MZ 
schváli ť: 
1/ Aktualizáciu databázy všetkých byt čianskych podnikate ľských 
subjektov s uvedením zamerania podnikate ľskej činnosti. 
 
2/ Postupova ť pri všetkých nákupoch a objednávkach takým 
spôsobom, že sa pri všetkých nákupoch a objednávkac h bude 
oslovovaných minimálne desa ť podnikate ľských subjektov, ktoré sa 
zaoberajú predmetnou podnikate ľskou činnos ťou a pôsobia na území 
mesta Byt ča, a to od sumy 2.000,- €. 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 59/2013 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Aktualizáciu databázy všetkých byt čianskych podnikate ľských 
subjektov s uvedením zamerania podnikate ľskej činnosti. 
2/ Postupova ť pri všetkých nákupoch a objednávkach takým 
spôsobom, že sa pri všetkých nákupoch a objednávkac h bude 
oslovovaných desia ť podnikate ľských subjektov, ktoré sa zaoberajú 
predmetnou podnikate ľskou činnos ťou a pôsobia na území mesta 
Byt ča, a to od sumy 2.000,- €. 
 
Pán primátor – návrh sme prerokovali na mestskej ra de, databázu 
máme, jej aktualizáciu, to samozrejme súhlasím. Uro bil som si 
prieskum v okolitých mestách a obciach ako to robia  a oni oslovia 
troch a zverejnia na web stránke. Ja navrhujem taký to kompromis, 
že zverejníme na web stránke a úrad osloví ďalších troch. Teda 
s tých oslovených sa môžu prihlási ť aj všetci traja a ďalší, 
ktorí informáciu získajú z webovej stránky Mesta. 
 
p. Bologa – celkový úmysel bol, aby pri každej záka zke oslovilo 
čo najviac podnikate ľov a aby sa oslovil každý jeden podnikate ľ, 
ktorý je na území mesta. Pri niektorých činnostiach je ich desa ť, 
pri niektorých len štyria, ale aby Mesto jednoduchý m kliknutím na 
klávesu po číta ča oslovilo s ponukou čo najvä čší po čet dodávate ľov 
a samozrejme ja uvítam aj mimo Byt če, je to dobre. Posla ť návrh 
na ponuky a nevidím v tom problém, ke ď bol by to výrazný posun 
k šetreniu prostriedkov, technicky v tomto ur čite nie je problém. 
 
Pán primátor – s kolegami sme toto riešili, z toho pohľadu, že by 
sme vyberali z databázy jednotlivé profesie a ponúk ali sa im, mne 
to pripadá akoby sme sa im vnucovali. Môžeme dodrži avame zákon 
a robíme navyše. Tí podnikatelia, čo budú chcie ť si to nájdu na 
našej mestskom portáli, považujem to úplne za  tran sparentné 
a ešte Mesto osloví s ponukou troch z Byt če. 
 
p. Bologa – stále nevidím v tom problém, pre čo by sme nemohli 
oslovi ť viac ako troch, nie je to žiadna byrokracia a toto  
nepovažujem za vnucovanie. 
 
Pán primátor - je to z poh ľadu toho, že sme povinní to vyhodnoti ť 
a preto hovorím, že je transparentné zverejnenie na  webe mesta 
a ešte zaslanie ponúk trom. 
 
p. Bologa – rovnakú činnos ť majú v meste povedzme desiati 
podnikatelia, pre čo má niekto právomoc oslovi ť z nich len práve 
tých troch, sta čí ťuknú ť a ide to všetkým. 



Pán primátor - z h ľadiska procesu nebránim sa tomu, ale z h ľadis-
ka procedúry je to problém. Nerozumiem, ja budem po dnika ť, tak sa 
budem zaujíma ť a nebudem čaka ť či ma oslovia s ponukou. 
 
Po diskusii pána primátora s poslancom p. Bologom, spolo čne 
navrhli poslancom návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Aktualizáciu databázy všetkých byt čianskych podnikate ľských 
subjektov s uvedením zamerania podnikate ľskej činnosti. 
2/ Postupova ť pri všetkých nákupoch a objednávkach takým 
spôsobom, že sa pri všetkých nákupoch a objednávkac h bude 
oslovova ť minimálne pä ť podnikate ľských subjektov, ktoré sa 
zaoberajú predmetnou podnikate ľskou činnos ťou a pôsobia na území 
mesta Byt ča, a to od sumy 2.000,- €. 
3/ Zverej ňovanie  zámeru obstarania tovarov a služieb minimál ne 5 
pracovných dní vopred na webovom sídle Mesta Byt ča. 
 
p. Ovseník – týmto uznesením pravdepodobne chceme u robi ť jedno 
z tých opatrení, čo sme mali urobi ť už v minulosti, pre šetrenie 
prostriedkov Byt čanov a zárove ň dávame prácu pre Byt čanov. 
Oceňujem, že idete robi ť cez mestský auk čný portál, ale malo by 
to by ť už tu „zaklincované“, že všetko pôjde cez mestský auk čný 
portál, lebo ho máme od minulého roku a raz ho použ ijeme, raz 
nie. Skúsme odstráni ť tie bariéry. Napríklad na dodanie letni čiek 
sa prihlásila firma Ekofit, sú ťaž bola vyhlásená 27. 3. 2013 
v systéme a 5. 4. 2013 bola ukon čená, podotýkam, že v tomto 
termíne boli Ve ľkono čné sviatky. Takže ko ľko podnikate ľov sa 
mohlo prihlási ť, ko ľkí vedeli o tejto možnosti. Nechcem tým 
poveda ť, že sme zle obstarali. Na tomto príklade len uvádz am, že 
sa prihlásila jedna firma a možno, keby sme mali už  prijaté toto 
uznesenie oslovíme napr. aj firmu Záhrada. 
 
Pán primátor – oslovili sme troch a ponuku dal iba jeden. Toto je 
vec ve ľmi dôležitá, že bude to zverejnené na webe Mesta a aj 
oslovíme. 
    
Týmto bola diskusia ukon čená. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Aktualizáciu databázy všetkých byt čianskych podnikate ľských 
subjektov s uvedením zamerania podnikate ľskej činnosti. 
2/ Postupova ť pri všetkých nákupoch a objednávkach takým 
spôsobom, že sa pri všetkých nákupoch a objednávkac h bude 
oslovova ť minimálne pä ť podnikate ľských subjektov, ktoré sa 



zaoberajú predmetnou podnikate ľskou činnos ťou a pôsobia na území 
mesta Byt ča, a to od sumy 2.000,- €. 
3/ Zverej ňovanie  zámeru obstarania tovarov a služieb minimál ne 5 
pracovných dní vopred na webovom sídle Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 59/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Aktualizáciu databázy všetkých byt čianskych podnikate ľských 
subjektov s uvedením zamerania podnikate ľskej činnosti. 
2/ Postupova ť pri všetkých nákupoch a objednávkach takým 
spôsobom, že sa pri všetkých nákupoch a objednávkac h bude 
oslovova ť minimálne pä ť podnikate ľských subjektov, ktoré sa 
zaoberajú predmetnou podnikate ľskou činnos ťou a pôsobia na území 
mesta Byt ča, a to od sumy 2.000,- €. 
3/ Zverej ňovanie  zámeru obstarania tovarov a služieb minimál ne 5 
pracovných dní vopred na webovom sídle Mesta Byt ča. 
 

24 / Návrh kúpnej zmluvy predložený kupujúcim – Národn á dia ľni čná 
spolo čnos ť, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, na pozemok, 
novovytvorená parcela CKN č. 821/300 v k.ú. Hrabové, na výstavbu 
dia ľnice D1 – Vrtižer – Hri čovské Podhradie – NDS, a.s. , 
Bratislava. 
Ide o dodato čné odkúpenie pozemku zastavaného dia ľnicou, po jej 
porealiza čnom zameraní. Znalecká cena tohto pozemku je vo výš ke 
9,14 €/m 2.  
   
PK odporú ča schváli ť odpredaj  nehnute ľnosti vo vlastníctve mesta 
Byt ča, pozemku parc. CKN č. 821/300, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 25m 2 , nachádzajúceho v k.ú. Hrabové, zameraného 
geometrickým plánom č.2/2010, vypracovaným Ing. Emíliou Rybárskou 
dňa 10.4.2010, oceneného znaleckým posudkom č. 9/2010 zo d ňa 
3.11.2010 vypracovaného znalcom Ing. Petrom Bátorym , kupujúcemu – 
Národná dia ľni čná spolo čnos ť a.s., Mlynské Nivy 45, 820 09 
Bratislava, I ČO : 35919001 a to za znaleckú cenu ur čenú znaleckým 
posudkom č. 9/2010, t.j. za kúpnu cenu spolu vo výške 228,50 €, 
slovom : dvestodvadsa ťosem eur a pä ťdesiat centov. Predaj 
predmetného pozemku za znaleckú cenu kupujúcemu sa schva ľuje ako 
prípad hodný osobitného zrete ľa pod ľa § 9a, ods.8, písmeno e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zm ien 
a doplnkov. Dôvodom osobitného zrete ľa pre prevod vlastníctva 
tohto pozemku je výstavba dia ľnice „ D1 Vrtižer – Hri čovské 
Podhradie“, resp. majetko právne vysporiadanie poze mku pod touto 
dia ľnicou. Náklady spojené s predajom pozemku uhradí ku pujúci.   

 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh PK. 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 60/2013 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpredaj  nehnute ľnosti vo vlastníctve mesta Byt ča, pozemku parc. 
CKN č. 821/300, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25m 2 , 
nachádzajúceho v k.ú. Hrabové, zameraného geometric kým plánom 
č.2/2010, vypracovaným Ing. Emíliou Rybárskou d ňa 10.4.2010, 
oceneného znaleckým posudkom č. 9/2010 zo d ňa 3.11.2010 
vypracovaného znalcom Ing. Petrom Bátorym, kupujúce mu – Národná 
dia ľni čná spolo čnos ť a.s., Mlynské Nivy 45, 820 09 Bratislava, 
I ČO : 35919001 a to za znaleckú cenu ur čenú znaleckým posudkom č. 
9/2010, t.j. za kúpnu cenu spolu vo výške 228,50 €,  slovom : 
dvestodvadsa ťosem eur a pä ťdesiat centov. Predaj predmetného 
pozemku za znaleckú cenu kupujúcemu sa schva ľuje ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa pod ľa § 9a, ods.8, písmeno e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmie n a doplnkov. 
Dôvodom osobitného zrete ľa pre prevod vlastníctva tohto pozemku 
je výstavba dia ľnice „ D1 Vrtižer – Hri čovské Podhradie“, resp. 
majetko právne vysporiadanie pozemku pod touto dia ľnicou. Náklady 
spojené s predajom pozemku uhradí kupujúci.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpredaj  nehnute ľnosti vo vlastníctve mesta Byt ča, pozemku parc. 
CKN č. 821/300, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25m 2 , 
nachádzajúceho v k.ú. Hrabové, zameraného geometric kým plánom 
č.2/2010, vypracovaným Ing. Emíliou Rybárskou d ňa 10.4.2010, 
oceneného znaleckým posudkom č. 9/2010 zo d ňa 3.11.2010 
vypracovaného znalcom Ing. Petrom Bátorym, kupujúce mu – Národná 
dia ľni čná spolo čnos ť a.s., Mlynské Nivy 45, 820 09 Bratislava, 
I ČO : 35919001 a to za znaleckú cenu ur čenú znaleckým posudkom č. 
9/2010, t.j. za kúpnu cenu spolu vo výške 228,50 €,  slovom : 
dvestodvadsa ťosem eur a pä ťdesiat centov. Predaj predmetného 
pozemku za znaleckú cenu kupujúcemu sa schva ľuje ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa pod ľa § 9a, ods.8, písmeno e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmie n a doplnkov. 
Dôvodom osobitného zrete ľa pre prevod vlastníctva tohto pozemku 
je výstavba dia ľnice „ D1 Vrtižer – Hri čovské Podhradie“, resp. 
majetko právne vysporiadanie pozemku pod touto dia ľnicou. Náklady 
spojené s predajom pozemku uhradí kupujúci.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e    č. 60/2013 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Odpredaj  nehnute ľnosti vo vlastníctve mesta Byt ča, pozemku parc. 
CKN č. 821/300, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25m 2 , 
nachádzajúceho v k.ú. Hrabové, zameraného geometric kým plánom 
č.2/2010, vypracovaným Ing. Emíliou Rybárskou d ňa 10.4.2010, 
oceneného znaleckým posudkom č. 9/2010 zo d ňa 3.11.2010 
vypracovaného znalcom Ing. Petrom Bátorym, kupujúce mu – Národná 
dia ľni čná spolo čnos ť a.s., Mlynské Nivy 45, 820 09 Bratislava, 
I ČO : 35919001 a to za znaleckú cenu ur čenú znaleckým posudkom č. 
9/2010, t.j. za kúpnu cenu spolu vo výške 228,50 €,  slovom : 
dvestodvadsa ťosem eur a pä ťdesiat centov. Predaj predmetného 
pozemku za znaleckú cenu kupujúcemu sa schva ľuje ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa pod ľa § 9a, ods.8, písmeno e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmie n a doplnkov. 
Dôvodom osobitného zrete ľa pre prevod vlastníctva tohto pozemku 
je výstavba dia ľnice „ D1 Vrtižer – Hri čovské Podhradie“, resp. 
majetko právne vysporiadanie pozemku pod touto dia ľnicou. Náklady 
spojené s predajom pozemku uhradí kupujúci.   
 
25 / Návrh zmluvy o nájme predložený Hannibal, s.r.o. , Klincova 
325/1, Bratislava na prenájom pozemkov mesta, po ľnohospodárskej  
pôdy nachádzajúcej  sa v k.ú. Ve ľká Byt ča a to parc. EKN č. 2648, 
3465 (obe v podiele 1540/333283), 2167 (v podiele ½  ) a parc. EKN 
č. 2707, 2709 (v podiele 1/1) , na dobu ur čitú do 31.12.2027 pre 
nájomcu HANNIBAL s.r.o., Klincová 325/1 Bratislava.  
Pozemky v podielovom spoluvlastníctve (3) má od Mes ta Byt ča 
prenajaté, resp. žiada prenaja ť spoluvlastník týchto pozemkov – 
Urbár Byt ča (vi ď. bod 7 v predmete rokovania komisie). 

   
PK po oboznámení sa s uvedenými skuto čnos ťami ako i s oh ľadom, že 
Urbár Byt ča je spoluvlastník prvých troch pozemkov parc. EKN č. 
2648, 3465, 2167 a tieto žiada do nájmu (prednostné  právo 
spoluvlastníka) neodporú ča schváli ť prenájom týchto troch 
pozemkov žiadate ľovi, resp. vyhlási ť sú ťaž na ich prenájom pri čom 
v prípade zostávajúcich dvoch pozemkov – parc. EKN 2707, 2709 je 
PK v prípade záujmu žiadate ľa ochotná opätovne prerokova ť ich 
budúci prenájom formou sú ťaže. 

 
MR odporu čila opätovné prerokovanie žiadosti v komisii. 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
 
26 / Žiados ť p. Márie Justrovej, Thurzova 963/4, Byt ča, o kúpu 
pozemku parc. CKN č. 62/1, zastavaná plocha o výmere 248 m 2 
v k.ú. V. Byt ča, za ú čelom vybudovania priestoru pre trhovníkov, 
prípadne pre iné potreby obyvate ľov. 
Ide o pozemok za bývalou prá čovňou.  
 



PK neodporú ča schváli ť predaj požadovaného pozemku žiadate ľovi, 
ale odporú ča na ďalej ponecha ť ho v majetku mesta Byt če. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Márii Justrovej 
o kúpu pozemku parc. CKN č. 62/1, zastavaná plocha o výmere 248 
m2 v k.ú. V. Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 61/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Márii Justrovej o kúpu poze mku parc. CKN 
č. 62/1, zastavaná plocha o výmere 248 m 2 v k.ú. V. Byt ča. 
 
Pán primátor - boli Vám zaslané dopl ňujúce materiály  
od žiadate ľky. 
 
p. Melocík – dostali sme projekt tržnice, na MR sme  toto nemali, 
áno tento návrh sa mi zdá by ť rozumný, poviem to tak ľudovo 
„zabili by sme dve muchy jednou ranou“, lebo trhové  miesto mestu 
chýba a chýba práve blízko tých priestorov, kde sa tržnica 
prevádzkovala. V podstate by to to ľko neukrojilo z mestského 
pozemku čo sme naspä ť kúpili od p. Geža a tento by sa dal využi ť 
aj pre ďalšie aktivity. Môj návrh by bol nepredáva ť pozemok, ale 
dať ho do dlhodobejšieho prenájmu, samozrejme sú ťažou. 
 
p. Školek – tento pozemok poznám, chodievam tadia ľ, je tam 
večierka a cestovná kancelária, za nimi je pozemok zne čistený, je 
tam neporiadok od popíjajúcich spoluob čanov. Podporujem takéto 
využitie ako trhovisko, len neviem či prenájom alebo radšej jeho 
odpredaj. Ke ď prenájom tam aspo ň na 20 rokov, nako ľko tam p. 
Justra investuje. 
 
p. Ovseník – tým, že nebude ma ť mesto trhové miesta nebudeme ma ť 
poplatok za využívanie verejného priestranstva, na jednej strane 
bude príjem za prenájom, ale prídeme o príjmy, ktor é teraz máme. 
Treba sa na to pozrie ť aj z toho poh ľadu, či nechceme poskytova ť 
aj také kvázy sociálne služby, predávajú tam ľudia aj s tých 
nižších príjmových skupín, dali by sme im nižší pop latok, nako ľko 
podnikate ľ musí zakalkulova ť náklady a ma ť ur čitú mieru zisku. Ak 
to nechceme robi ť, mali by sme zváži ť využitie zostatku tohto 
pozemku. Návrh ur čite rieši problém s trhoviskom, vidie ť že aj 
podnikatelia sa zaoberajú týmto a navrhujú riešenie . Ale 
z poh ľadu využitia celej tej prieluky sa nám znížia možno sti, ke ď 
bude takto časť pozemku využitá. Ke ď sme brali pozemok naspä ť,  
chceli sme rieši ť aj parkovacie miesta, vieme, že chodia tam 
minimálne tri dodávky, ktoré tam budú stá ť. Možno ešte nechám si 



to prejs ť hlavou, možno na nasledujúce zastupite ľstvo po 
podrobnejšom prerokovaní. Dostali sme sa vo fondove j komisii už 
k ur čitých návrhom architektonického riešenia od p. Olša vského. 
Je to na širšiu diskusiu, je to dobrá myšlienka. 
 
p. Melocík – ja na doplnenie, on by trhovisko zriad i ť aj ho 
prevádzkoval, nakoniec zistíme, že sa to dá aj pod ľa takéhoto 
návrhu. Treba sa nad tým zamyslie ť. 
 
O slovo požiadal zástupca žiadate ľky p. Justra, ktorý prítomným 
vysvetlil, že nemá záujem o prenájom pozemku, má zá ujem len 
o kúpu, odhaduje zriadenie projektu na 3 mesiace pr áce, zhruba 
25.000.- Eur náklady. Deklaroval, že tržnicu bude p revádzkova ť 5, 
8 max. 10 rokov, do zmluvy uvedena podmienka môže b yť 
zapracovaná. Jedine čo chce je odpredaj pozemku. Dáva tento návrh 
a poslanci nech rozhodnú. 
 
Hl. kontrolórka – zákon o majetku obcí hovorí o pos tupe pri 
odpredaji alebo prenájme majetku Mesta a  Mesto mus í postupova ť 
v zmysle tohto zákona. 
   
p. Kozák – ja myslím, že na tomto rokovaní to nevyr iešime, 
žiados ť bola doplnená, preto navrhujem vrátenie žiadosti n a 
prerokovanie do komisii. Navrhujem hlasova ť o uznesení: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné prerokovanie žiadosti p. Márie Justrovej o  kúpu pozemku 
parc. CKN č. 62/1, zastavaná plocha o výmere 248 m 2 v k.ú. V. 
Byt ča v orgánoch Mesta. 
    
Poslanci návrh schválili. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné prerokovanie žiadosti p. Márie Justrovej o  kúpu pozemku 
parc. CKN č. 62/1, zastavaná plocha o výmere 248 m 2 v k.ú. V. 
Byt ča v orgánoch Mesta. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 61/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné prerokovanie žiadosti p. Márie Justrovej o  kúpu pozemku 
parc. CKN č. 62/1, zastavaná plocha o výmere 248 m 2 v k.ú. V. 
Byt ča v orgánoch Mesta. 
 



27/ Žiados ť p. Dominika Par čiša s manž., Mikšová 21, Byt ča 
o prenájom mestského pozemku parc. CKN č. 58/1, TTP o výmere 913 
m2 v k.ú. Mikšová na po ľnohospodárske ú čely. 
Ide o pozemok, ktorý Mesto Byt ča v minulosti neúspešne ponúkalo 
na predaj.  
 
PK odporú ča schváli ť v súlade s § 9a, ods.9, zák. č.138/1991 Zb. 
v znení  neskorších predpisov a VZN Mesta Byt ča č.5/2010, 
zverejnenie zámeru prenajatia mestského pozemku par c. CKN č. 
58/1, TTP o výmere 913 m 2, k.ú. Mikšová, na ú čel po ľnohospodárske 
využívanie – záhrada (zverejnenie - úradná tabu ľa mesta, internetová 

stránka mesta a regionálna tla č)  a to formou priameho prenájmu za 
minimálnu cenu nájmu 0,1 €/m 2/rok a s 20-d ňovou lehotou na 
doru čenie ponúk záujemcov s tým, že nájomná zmluva bude 
uzatvorená na dobu neur čitú s 12- mesa čnou výpovednou lehotou. 

 
MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť p. Dominika Par čiša s manž. 
formou priameho prenájmu za minimálnu cenu nájmu 0, 1 €/m 2/rok a s 
20-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov s tým, že nájomná 
zmluva bude uzatvorená na dobu neur čitú s 12- mesa čnou výpovednou 
lehotou. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 62/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, zák. č.138/1991 Zb. v znení  neskorších 
predpisov a VZN Mesta Byt ča č.5/2010, zverejnenie zámeru 
prenajatia mestského pozemku parc. CKN č. 58/1, TTP o výmere 913 
m2, k.ú. Mikšová, na ú čel po ľnohospodárske využívanie – záhrada 
(zverejnenie - úradná tabu ľa mesta, internetová stránka mesta a regionálna 

tla č)  a to formou priameho prenájmu za minimálnu cenu ná jmu 0,1 
€/m 2/rok a s 20-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov s 
tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neur čitú s 12- 
mesačnou výpovednou lehotou. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, zák. č.138/1991 Zb. v znení  neskorších 
predpisov a VZN Mesta Byt ča č.5/2010, zverejnenie zámeru 
prenajatia mestského pozemku parc. CKN č. 58/1, TTP o výmere 913 
m2, k.ú. Mikšová, na ú čel po ľnohospodárske využívanie – záhrada 
(zverejnenie - úradná tabu ľa mesta, internetová stránka mesta a regionálna 

tla č)  a to formou priameho prenájmu za minimálnu cenu ná jmu 0,1 
€/m 2/rok a s 20-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov s 



tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neur čitú s 12- 
mesačnou výpovednou lehotou. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 62/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, zák. č.138/1991 Zb. v znení  neskorších 
predpisov a VZN Mesta Byt ča č.5/2010, zverejnenie zámeru 
prenajatia mestského pozemku parc. CKN č. 58/1, TTP o výmere 913 
m2, k.ú. Mikšová, na ú čel po ľnohospodárske využívanie – záhrada 
(zverejnenie - úradná tabu ľa mesta, internetová stránka mesta a regionálna 
tla č)  a to formou priameho prenájmu za minimálnu cenu ná jmu 0,1 
€/m 2/rok a s 20-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov s 
tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neur čitú s 12- 
mesačnou výpovednou lehotou. 
 
28 / Žiados ť spolo čnosti Marko Plus, s.r.o. , Hradná 284, Sú ľov-
Hradná o prenájom verejného priestranstva, resp. časti pozemku 
parc. CKN č. 3020/7 na sídlisku v Byt či, za ú čelom vybudovania 
letnej terasy pri prevádzke Hostinec – Panelák. 
 
PK neodporú ča schváli ť zriadenie terasy na požadovanom pozemku 
v obytnej zóne, t.j. neodporú ča s oh ľadom na vyššie uvedené 
vyhlasova ť žiadnu sú ťaž na prenájom tohto pozemku s predmetným 
účelom. 

 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti spolo čnosti Marko 
Plus, s.r.o. , Hradná 284, Sú ľov-Hradná o prenájom verejného 
priestranstva za ú čelom vybudovania letnej terasy pri prevádzke 
Hostinec – Panelák. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 63/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti spolo čnosti Marko Plus, s.r.o. , Hradná 284, 
Súľov-Hradná o prenájom verejného priestranstva, resp.  časti 
pozemku parc. CKN č. 3020/7 na sídlisku v Byt či, za ú čelom 
vybudovania letnej terasy pri prevádzke Hostinec – Panelák. 
 
p. Hrobárik – chcel by som vedie ť dôvod, pre čo sa mu to 
neschválilo, ved ľa je reštaurácia Skleník a tam môže, tiež 
ostatným na námestí sme dovolili, pre čo im nie. 
 
O slovo požiadal žiadate ľ p. Ján Martinka. 
p. Martinka – prevádzkujem hostinec Panelák, máme z áujem 
prevádzkova ť terasu, po čul som, že sú nejaké negatívne názory, 



preto chcem vysvetlil k svojej žiadosti. Ke ď sa v minulosti 
robili problémy pri prevádzkovaní Herne to bolo 10 rokov dozadu, 
ale bola otvorená do 4,00 hodiny ráno. Teraz je to iné, chceme 
poskytova ť lepšie služby v meste, aj Mesto bude ma ť príjem. 
 
Pán primátor – je to v blízkosti obytnej zóny a v d ruhom rade, 
pokia ľ sa jedná o prenájom pozemku, je nutná sú ťaž, na námestí 
sme robili sú ťaž. Ja som len zhodnotil skuto čnosti, rozhoduje  
MZ. 
 
p. Martinka – je to prínos pre ľudí, v Žiline sa prevádzkujú 
terasy a v obytnej zóne. Ke ď to prevádzkujeme, staráme sa, aby 
priestory boli čisté, máme slušné prostredie, máme tam aj nové 
technológie, ľuďom sa to pá či. Terasa by bola využívaná ako 
služba ob čanov na posedenie, na prechádzke s de ťmi si môžu 
posedie ť na kávi čke.  
 
p. Školek – neviem pre čo by to nemohlo by ť, ke ď 30 m vzdušnou 
čiarou je prevádzkovaná terasa. U p. Tvrdého v pasáž i je terasa 
a sú v jej blízkosti obytné domy. Skoro po celom ná mestí je 
posedenie.    
 
p. Kozák – to som ja p. Martinka, ten čo sa pýtal na anténu, že 
kto ju dal na budovu knižnice. Nesmiete poveda ť, že skráš ľujete 
mesto zriadením terasy. Ale viac mi to vadí, ke ď je za ve čierkou 
neporiadok, chodia tam bezdomovci a robia tam nepor iadok. To mi 
vadí viac. Možno by to bolo čistejšie, že by ste si dali pozor, 
aby tam nebol neporiadok. Ur čite podnikate ľovi ja nebudem bráni ť 
podnika ť, ja sám som podnikate ľ. Musí tam by ť sú ťaž, ak to 
schválime. Bolo by dobre, aby tam bol poriadok, neb olo rušené 
okolie hlukom. Ale ur čite sú aj iné názory na to. 
 
Pán primátor požiadal vedúceho odd. Rr p. Kotešovsk ého 
o vysvetlenie. 
p. Kotešovský – tu treba rozlišova ť, jedno je sezónne posedenie 
pred prevádzkou, kde si podnikatelia pred svojou pr evádzkou ráno  
vyložia stoly a ve čer schovajú, to je v zmysle VZN povo ľovacia 
kompetencia primátora mesta. Ide o krátkodobý záber  verejného 
priestranstvá, to je aj na námestí. Prenájom pozemk u na pol alebo 
trištvrte roka za ú čelom zriadenia terasy je nie čo iné, netreba 
si to plies ť, je to kompetencia zastupite ľstva, ktoré vyhlasuje 
súťaž, potom existuje len osobitný zrete ľ. 
 
O slovo sa prihlásil p. Michal Filek. 
p. Filek – ja by som chcel páni poslanci v tomto pr ípade vyjadri ť 
názor ob čanov mesta tam bývajúcich. Táto kr čma sa  otvorila, 
ľudia vysedávajú vonku, pijú pivo a deti okolo chodi a po 



chodníku. Bolo by namieste, aby sa dodržiavalo VZN o zákaze 
konzumovania alkoholu na verejnosti. Nie som sám, čo nám to vadí.  
 
Pán primátor – ja len upres ňujem, to VZN-ko sme na nariadenie 
prokurátora museli zruši ť. 
 
O slovo sa prihlásil p. Roman Papánek. 
p. Papánek – dovo ľte, aby som aj ja k tomu povedal svoj názor. 
Netajím sa tým, že som priate ľom p. Martinku. Terasa je miesto na   
oddych. Ja pracujem na OR hasi čského a záchranného zboru, 
vydávame vyjadrenia k terasám. Pri ich umiestnení j e dôležité 
splnenie podmienky, aby bola terasa umiestnená tak,  aby bola 
zabezpe čená prejazdnos ť záchranných vodidiel. Mám preh ľad 
o všetkých terasách v Žiline a sú umiestnené priamo  pod 
panelákmi. V minulosti boli problémy s Her ňou, jediná táto Her ňa 
bola do 4,00 hodiny otvorená a preto z ostatných po hostinstiev po 
závere čnej išli ľudia do Herne. Ja na sídlisku nebývam, ale je 
tam aj iná terasa iné pohostinstvo, chodník je frek ventovaný, ako 
povedal p. Filek a nevadí tam. Je na majite ľovi, aby ustriehol 
poriadok, ale hne ď poveda ť nie, možno obmedzi ť otváracie hodiny 
len do 22,00 hodiny. Knižnica je zrekonštruovaná, j e tam pekný 
park, bolo by to príjemné posedenie. 
 
p. Školek – čo hovoril ten pán, že chodia tam deti a po námestí 
chodí stovky detí a sú tam terasy. Tak nech sa vypí še verejná 
súťaž. 
 
p. Kozák – ja nechcem hovori ť o p. Struhalovi, ľudia si tam kúpia 
pivo, víno a vypijú ho vonku, špinia okolie, dotera z nikto nám 
nepovedal, že toto sa tam deje a vadí im to. To by mala 
kontrolova ť MsP. Nedá sa poveda ť, že pôjdeme okolo terasy a hne ď 
to znamená, že pôjdeme okolo opitých ľudí. Toto fakt je na 
diskusiu, ale nemôžeme sa stava ť k tomuto radikálne. Možno to 
bude prínos, bolo by to treba rozlíši ť, na terasu sa chodí aj 
džús vypi ť, kávu.  
 
p. Melocík – bavíme sa tu skoro hodinu o nepodstatn ej veci 
z poh ľadu potrieb Mesta. Bol som pri tom, ke ď sme rozhodovali čo 
s tými priestormi, ktoré boli dlhodobo neobsadené, lebo dalo sa 
do podmienok, že sa nebude podáva ť alkohol. Nikto sa neprihlásil. 
Bol som jeden z tých iniciátorov, aby sa to povolil o a Mesto má 
z prenájmu priestorov príjem. Preto podporím aj zri adenie terasy.   
 
p. Smetana, ná čelník MsP – ja by som len chcel poveda ť k tomu, že 
toto by mala rieši ť MsP. Na neprispôsobivých ľudí bez domova 
neplatia žiadne upozornenia a nie sú ú činné sankcie. Na mestskú 
políciu sme „x“ takýchto ľudí predvádzali, pokutu nikdy 



nezaplatia, žiadny exekútor od nich ni č nevymôže. Toto nikto 
nevyrieši. Pravidelne robíme kontrolu, upozor ňujeme a za 10 minú ť 
sú tam znova, ke ď ich odtia ľ vykážeme. Porovnáva ť Byt ču so 
Žilinou ani s Považskou Bystricou sa nedá. V minulo m roku v lete 
boli s ťažnosti od ob čanov bývajúcich pri hostinci Panelák, ke ď sa 
pri otvorení okna odtia ľ šírila silnejšie pustená hudba, rušilo 
to. Prevádzkovatelia to vedia. Je to trochu iné ako  má Skleník, 
ten nemá terasu vonku, je to uzavreté medzi obchodo m a kr čmou. 
Možno, keby to bolo zavreté po 22,00 hodine, možno,  je to na Vás. 
 
p. Kozák – ja sa ospravedl ňujem, nemyslel som, že členovia MsP si 
neplnia povinnosti, len som poukázal na tento probl ém. 
 
p. Struhal – ja každý de ň za prevádzkou ve čierky čistím, robím 
s potravinami, patrí k tomu aj víno, ľudia si môžu kúpi ť do 22,00 
hodiny, ale ja nikomu nerozkážem, aby hodil odpad d o smetného 
koša.  
 
p. Raždík – dajme to na skúšobnú dobu 2 mesiace, ta k sme to 
robili aj u ostatných. 
 
Hl. kontrolórka – Mesto môže tento pozemok prenaja ť v zmysle 
zákona len sú ťažou. 
 
p. Školek – to je pravda, že za ve čierkou nie je neporiadok, ale 
za tou cestovnou kanceláriou. Ja teda dávam návrh, aby sa 
vypísala sú ťaž, ale v čo najkratšom dobe. 
  
Pán primátor – tak treba da ť návrh predsedovi návrhovej komisie, 
aby sme dali hlasova ť o návrhu pána poslanca p. Školka. 
 
p. Melocík – na návrh poslanca p. Školka predkladám  návrh 
uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pripravenie podkladov na možnos ť prenájmu časti mestského pozemku 
parc. CKN č. 3020/7 na sídlisku v Byt či, za ú čelom vybudovania 
letnej terasy pri prevádzke Hostinec – Panelák s tý m, že podrobné 
podmienky prípadného prenájmu stanoví mestské zastu pite ľstvo na 
svojom najbližšom mimoriadnom zasadnutí.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pripravenie podkladov na možnos ť prenájmu časti mestského pozemku 
parc. CKN č. 3020/7 na sídlisku v Byt či, za ú čelom vybudovania 
letnej terasy pri prevádzke Hostinec – Panelák s tý m, že podrobné 



podmienky prípadného prenájmu stanoví mestské zastu pite ľstvo na 
svojom najbližšom mimoriadnom zasadnutí.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 63/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pripravenie podkladov na možnos ť prenájmu časti mestského pozemku 
parc. CKN č. 3020/7 na sídlisku v Byt či, za ú čelom vybudovania 
letnej terasy pri prevádzke Hostinec – Panelák s tý m, že podrobné 
podmienky prípadného prenájmu stanoví mestské zastu pite ľstvo na 
svojom najbližšom mimoriadnom zasadnutí.  
 
29 / „Mestské lesy“, návrh nájomných zmlúv od Lesného spolo čenstva 
Byt ča, s.r.o., E. Lániho 253/1, Byt ča - opätovné prerokovanie.   
Nájomná zmluva je navrhnutá na dobu ur čitú do 31.12.2022 (s novým 
subjektom – s.r.o.) s tým, že pôvodná nájomná zmluv a s Urbárskym 
spolumajite ľstvom Byt ča uzatvorená v roku 1998 je na dobu do 
1.1.2018.  
PKs oh ľadom na skuto čnos ť, že žiadate ľ je spoluvlastníkom 
predmetných pozemkov odporú ča schváli ť : 

- ukon čenie platnosti nájomnej zmluvy na lesné pozemky mes ta 
s Urbárskym spolumajite ľstvom, pozemkové spolo čenstvo Byt ča, 
zo d ňa 2.1.1998 a to dohodou zmluvných strán, 

- uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na lesné pozemk y mesta 
s nájomcom Lesné spolo čenstvo Byt ča, s.r.o., E. Lániho č. 
253/1, Byt ča, na dobu ur čitú do 31.12.2022, t.j. nájomnej 
zmluvy zo d ňa 1.1.2013. 

 
MR odporu čila opätovné prerokovanie žiadosti v komisii. 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
 
30 / Vyhodnotenie verejnej ponuky mesta na priamy pren ájom 
mestských pozemkov v k.ú. V. Byt ča na po ľnohospodárske ú čely 
(žiadate ľ – FOREST progress, s.r.o. , Štefánikova 217, Byt ča, 
Ing. Juraj Koch). 
 
V lehote na doru čenie cenových ponúk, t.j. do 3.4.2013 bola na 
MsÚ v Byt či doru čená iba jedna cenová ponuka od s.r.o., Forest 
progres, Štefánikova 217, Byt ča.    
 
PK po otvorení predloženej ponuky a po oboznámení sa s navrhnutou 
výškou nájmu odporú ča v súlade s §9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. 
a VZN mesta Byt ča č.5/2010 schváli ť priamy prenájom pozemkov 
nachádzajúcich sa v k.ú. Ve ľká Byt ča a to parc. EKN č. 2137, orná 
pôda o výmere 2934 m 2, parc. EKN č. 2131, orná pôda o výmere 516 
m2, v podiele ½, parc. EKN č. 2086, orná pôda o výmere 1251 m 2 , 



parc. EKN č. 2083, orná pôda o výmere 511 m 2 ,  parc. EKN č. 2133, 
orná pôda o výmere 2002 m 2  , parc. EKN č. 2130, orná pôda 
o výmere 545 m 2 , parc. EKN č. 2084, orná pôda o výmere 538 m 2 
nájomcovi, ví ťazovi sú ťaže – s.r.o, FOREST progres, Štefánikova 
217, Byt ča. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu ur čitú 10 
rokov, s ú čelom nájmu – po ľnohospodárske využívanie pozemkov, 
kosenie, pasienky, produkcia biomasy a s výškou náj omného 
0,0035€/m 2/rok. 

 
MR odporú ča MZ schváli ť  prenájom mestských pozemkov v k.ú. V. 
Byt ča na po ľnohospodárske ú čely žiadate ľovi – FOREST progress, 
s.r.o. , Štefánikova 217, Byt ča, Ing. Juraj Koch v zmysle 
vyhodnotenej verejnej ponuky. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 64/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. a VZN mesta Byt ča 
č.5/2010 priamy prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Ve ľká 
Byt ča a to parc. EKN č. 2137, orná pôda o výmere 2934 m 2, parc. 
EKN č. 2131, orná pôda o výmere 516 m 2, v podiele ½, parc. EKN č. 
2086, orná pôda o výmere 1251 m 2 , parc. EKN č. 2083, orná pôda 
o výmere 511 m 2 ,  parc. EKN č. 2133, orná pôda o výmere 2002 m 2  , 
parc. EKN č. 2130, orná pôda o výmere 545 m 2 , parc. EKN č. 2084, 
orná pôda o výmere 538 m 2 nájomcovi, ví ťazovi sú ťaže – s.r.o, 
FOREST progres, Štefánikova 217, Byt ča. Nájomná zmluva bude 
uzatvorená na dobu ur čitú 10 rokov, s ú čelom nájmu – 
poľnohospodárske využívanie pozemkov, kosenie, pasienk y, 
produkcia biomasy a s výškou nájomného 0,0035€/m 2/rok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. a VZN mesta Byt ča 
č.5/2010 priamy prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Ve ľká 
Byt ča a to parc. EKN č. 2137, orná pôda o výmere 2934 m 2, parc. 
EKN č. 2131, orná pôda o výmere 516 m 2, v podiele ½, parc. EKN č. 
2086, orná pôda o výmere 1251 m 2 , parc. EKN č. 2083, orná pôda 
o výmere 511 m 2 ,  parc. EKN č. 2133, orná pôda o výmere 2002 m 2  , 
parc. EKN č. 2130, orná pôda o výmere 545 m 2 , parc. EKN č. 2084, 
orná pôda o výmere 538 m 2 nájomcovi, ví ťazovi sú ťaže – s.r.o, 
FOREST progres, Štefánikova 217, Byt ča. Nájomná zmluva bude 
uzatvorená na dobu ur čitú 10 rokov, s ú čelom nájmu – 
poľnohospodárske využívanie pozemkov, kosenie, pasienk y, 
produkcia biomasy a s výškou nájomného 0,0035€/m 2/rok. 



 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 64/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. a VZN mesta Byt ča 
č.5/2010 priamy prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Ve ľká 
Byt ča a to parc. EKN č. 2137, orná pôda o výmere 2934 m 2, parc. 
EKN č. 2131, orná pôda o výmere 516 m 2, v podiele ½, parc. EKN č. 
2086, orná pôda o výmere 1251 m 2 , parc. EKN č. 2083, orná pôda 
o výmere 511 m 2 ,  parc. EKN č. 2133, orná pôda o výmere 2002 m 2  , 
parc. EKN č. 2130, orná pôda o výmere 545 m 2 , parc. EKN č. 2084, 
orná pôda o výmere 538 m 2 nájomcovi, ví ťazovi sú ťaže – s.r.o, 
FOREST progres, Štefánikova 217, Byt ča. Nájomná zmluva bude 
uzatvorená na dobu ur čitú 10 rokov, s ú čelom nájmu – 
poľnohospodárske využívanie pozemkov, kosenie, pasienk y, 
produkcia biomasy a s výškou nájomného 0,0035€/m 2/rok. 
 
31 / Schva ľovanie prenájmu majetku Mesta, nebytových priestoro v 
v Tribúne mesta na  ul. S.Sakalovej č. 182 v Byt či, nájomcovi – 
Marek Mihok, S.Sakalovej č. 99, Byt ča – osobitný zrete ľ. 
 
Zverejnenie zámeru tohto prenájmu bolo uskuto čnené na verejnej 
tabuli mesta a na mestskej webovej stránke v d ňoch od 11.3.2013 
do 4.4.2013.  K zverejnenému zámeru neboli zo strany tretích osôb  
doru čené žiadne pripomienky. 

  

PK odporú ča schváli ť pod ľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 
Zb. a §22, ods.c VZN mesta Byt ča č. 5/2010 prenájom nebytových 
priestorov o výmere 90m 2 nachádzajúcich sa v suteréne Športovej 
tribúny, na ul. S. Sakalovej č.182 v Byt či, ako prípad osobitného 
zrete ľa, nájomcovi – Marek Mihok, bytom ul. Sidónie Sakal ovej 
č.s. 99 v Byt či, na ú čel vykonávania športových aktivít –
posil ňovňa, biliard club, nájomnou zmluvou na dobu neur čitú s 3 
mesačnou výpovednou lehotou, s výškou nájomného 35,- € m esa čne, 
paušálne, vrátane spotreby energií. Dôvodom zriaden ia osobitného 
zrete ľa je podpora športových aktivít ob čanov mesta Byt ča.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť prenájom nebytových priestorov v Tribúne 
mesta nájomcovi p. Marekovi Mihokovi, S.Sakalovej č. 99, Byt ča – 
osobitný zrete ľ. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 65/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Podľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. a §22, ods.c VZN 
mesta Byt ča č. 5/2010 prenájom nebytových priestorov o výmere 
90m2 nachádzajúcich sa v suteréne Športovej tribúny, na ul. S. 
Sakalovej č.182 v Byt či, ako prípad osobitného zrete ľa, nájomcovi 
– Marek Mihok, bytom ul. Sidónie Sakalovej č.s. 99 v Byt či, na 
účel vykonávania športových aktivít –posil ňovňa, biliard 
club, nájomnou zmluvou na dobu neur čitú s 3 mesa čnou výpovednou 
lehotou, s výškou nájomného 35,- € mesa čne, paušálne, vrátane 
spotreby energií. Dôvodom zriadenia osobitného zret eľa je podpora 
športových aktivít ob čanov mesta Byt ča.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Podľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. a §22, ods.c VZN 
mesta Byt ča č. 5/2010 prenájom nebytových priestorov o výmere 
90m2 nachádzajúcich sa v suteréne Športovej tribúny, na ul. S. 
Sakalovej č.182 v Byt či, ako prípad osobitného zrete ľa, nájomcovi 
– Marek Mihok, bytom ul. Sidónie Sakalovej č.s. 99 v Byt či, na 
účel vykonávania športových aktivít –posil ňovňa, biliard 
club, nájomnou zmluvou na dobu neur čitú s 3 mesa čnou výpovednou 
lehotou, s výškou nájomného 35,- € mesa čne, paušálne, vrátane 
spotreby energií. Dôvodom zriadenia osobitného zret eľa je podpora 
športových aktivít ob čanov mesta Byt ča.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 65/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Podľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. a §22, ods.c VZN 
mesta Byt ča č. 5/2010 prenájom nebytových priestorov o výmere 
90m2 nachádzajúcich sa v suteréne Športovej tribúny, na ul. S. 
Sakalovej č.182 v Byt či, ako prípad osobitného zrete ľa, nájomcovi 
– Marek Mihok, bytom ul. Sidónie Sakalovej č.s. 99 v Byt či, na 
účel vykonávania športových aktivít –posil ňovňa, biliard 
club, nájomnou zmluvou na dobu neur čitú s 3 mesa čnou výpovednou 
lehotou, s výškou nájomného 35,- € mesa čne, paušálne, vrátane 
spotreby energií. Dôvodom zriadenia osobitného zret eľa je podpora 
športových aktivít ob čanov mesta Byt ča.  
 
32 / Vyhodnotenie verejnej ponuky na priamy predaj poz emku Mesta 
parc. CKN. č. 981/58 v k.ú. V. Byt ča, TTP o výmere 1791 m 2. 
Žiadate ľ – AGIS SK, s.r.o., Hlavná 1400, Byt ča. 
V lehote na doru čenie cenových ponúk, t.j. do 3.4.2013 nebola na 
MsÚ v Byt či doru čená žiadna cenová ponuka. 
 



PK po oboznámení sa s uvedenou skuto čnos ťou odporú ča zobra ť 
výsledok sú ťaže na vedomie, a ponecha ť predmetný pozemok na ďalej 
v majetku Mesta Byt ča.   

 
MR berie na vedomie informáciu o vyhodnotení verejnej  ponuky na 
priamy predaj pozemku Mesta s tým, že  v lehote na doru čenie 
cenových ponúk, t.j. do 3.4.2013 nebola na MsÚ v By t či doru čená 
žiadna cenová ponuka. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 66/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Vyhodnotenie verejnej ponuky na priamy predaj pozem ku Mesta parc. 
CKN. č. 981/58 v k.ú. V. Byt ča, TTP o výmere 1791 m 2 s tým, že  
v lehote na doru čenie cenových ponúk, t.j. do 3.4.2013 nebola na 
MsÚ v Byt či doru čená žiadna cenová ponuka. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Vyhodnotenie verejnej ponuky na priamy predaj pozem ku Mesta parc. 
CKN. č. 981/58 v k.ú. V. Byt ča, TTP o výmere 1791 m 2 s tým, že  
v lehote na doru čenie cenových ponúk, t.j. do 3.4.2013 nebola na 
MsÚ v Byt či doru čená žiadna cenová ponuka. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 66/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Vyhodnotenie verejnej ponuky na priamy predaj pozem ku Mesta parc. 
CKN. č. 981/58 v k.ú. V. Byt ča, TTP o výmere 1791 m 2 s tým, že  
v lehote na doru čenie cenových ponúk, t.j. do 3.4.2013 nebola na 
MsÚ v Byt či doru čená žiadna cenová ponuka. 
 
33 / Žiados ť SVP, š.p. Pieš ťany, OZ Pieš ťany, J. Krasku 834/3 o 
pred ĺženie zmluvy o nájme pozemkov pri a pod KD Mikšová,  t.j. 
pozemkov parc. CKN 1/3, zastavané plochy o výmere 1 39m2 , parc. 
CKN 1/1 zastavané plochy o výmere 1077 m 2 a parc. CKN 2 ostatné 
plochy o výmere 914 m 2 š.p., OZ Pieš ťany, J. Krasku 834/3. 
 
Doterajšej nájomnej zmluve skon čila platnos ť 31.12.2012 a výška 
nájomného bola 66,4 €/rok + inflácia. Vlastník poze mkov požaduje 
na ďalšie pred ĺženie nájomného vz ťahu vypracova ť znalecký posudok 
zo strany mesta a pod ľa toho bude ur čená výška nájomného.  
 



PK odporú ča schváli ť prípravu pred ĺženia tohto nájomného vz ťahu 
na predmetné pozemky v k.ú. Mikšová a zárove ň odporú ča schváli ť 
vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie výšky  nájmu 
pozemkov parc. CKN 1/3, zastavané plochy o výmere 1 39m2, parc. 
CKN 1/1 zastavané plochy o výmere 1077 m 2 a parc. CKN 2 ostatné 
plochy o výmere 914 m 2 (pod ľa požiadaviek vlastníka pozemkov). 

 
MR odporú ča MZ schváli ť prípravu pred ĺženia nájomného vz ťahu na 
predmetné pozemky v k.ú. Mikšová, vypracovanie znal eckého posudku  
a zárove ň odporú ča rokovanie o možnosti odkúpenia pozemkov. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 67/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Prípravu pred ĺženia nájomného vz ťahu medzi Mestom Byt ča a SVP, 
š.p. Pieš ťany, OZ Pieš ťany, J. Krasku 834/3 na prenájom pozemkov 
v k.ú. Mikšová, parc. CKN 1/3, zastavané plochy o v ýmere 139m 2 , 
parc. CKN 1/1 zastavané plochy o výmere 1077 m 2 a parc. CKN 2 
ostatné plochy o výmere 914 m 2 š.p. a vypracovanie znaleckého 
posudku na uvedené nehnute ľnosti. 
II.Odporú ča: 
Primátorovi mesta rokova ť so zástupcami SVP, š.p. Pieš ťany, OZ 
Pieš ťany o možnosti odkúpenia uvedených pozemkov. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Prípravu pred ĺženia nájomného vz ťahu medzi Mestom Byt ča a SVP, 
š.p. Pieš ťany, OZ Pieš ťany, J. Krasku 834/3 na prenájom pozemkov 
v k.ú. Mikšová, parc. CKN 1/3, zastavané plochy o v ýmere 139m 2 , 
parc. CKN 1/1 zastavané plochy o výmere 1077 m 2 a parc. CKN 2 
ostatné plochy o výmere 914 m 2 š.p. a vypracovanie znaleckého 
posudku na uvedené nehnute ľnosti. 
II.Odporú ča: 
Primátorovi mesta rokova ť so zástupcami SVP, š.p. Pieš ťany, OZ 
Pieš ťany o možnosti odkúpenia uvedených pozemkov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 67/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Prípravu pred ĺženia nájomného vz ťahu medzi Mestom Byt ča a SVP, 
š.p. Pieš ťany, OZ Pieš ťany, J. Krasku 834/3 na prenájom pozemkov 
v k.ú. Mikšová, parc. CKN 1/3, zastavané plochy o v ýmere 139m 2 , 
parc. CKN 1/1 zastavané plochy o výmere 1077 m 2 a parc. CKN 2 



ostatné plochy o výmere 914 m 2 š.p. a vypracovanie znaleckého 
posudku na uvedené nehnute ľnosti. 
II.Odporú ča: 
Primátorovi mesta rokova ť so zástupcami SVP, š.p. Pieš ťany, OZ 
Pieš ťany o možnosti odkúpenia uvedených pozemkov. 
 
34 / Žiados ť p. Petra Hrtánka, Na Salaš 1275/20A, Byt ča o vyasfal- 
tovanie komunikácie. 
 
KVaŽP neodporú ča predmetnej žiadosti o vyasfaltovanie komunikácie 
vyhovie ť. Uvedená v žiadosti prístupová cesta sa nachádza n a 
pozemku, ktorý nie je majetkom mesta. 
 
MR schválila odporu čenie KVaŽP. 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Petra Hrtánka 
o vyasfaltovanie komunikácie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 68/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Petra Hrtánka o vyasfaltova nie mestskej 
komunikácie. 
 
O slovo požiadal žiadate ľ p. Peter Hrtánek, ktorý prítomných 
informoval, že v tejto lokalite býva so svojou rodi nou už 10 
rokov, technické služby zasypali výmole asfaltovou dr ťou, ale 
žia ľ pomohlo to len na krátko. Požiadal, či by predsa len v časti 
dole pri hlavnej ceste nemohla by ť vykonaná oprava. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
Pán primátor žiadate ľom vysvetlil, že musí da ť hlasova ť za návrh 
uznesenia mestskej rady. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Petra Hrtánka o vyasfaltova nie mestskej 
komunikácie. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 68/2013 
Pán primátor konštatoval, že pod ľa možností bude cestou 
technických služieb riešená ich požiadavka na oprav u komunikácie.  
 
35 / Žiados ť p. Eugena Šutaríka, Thurzova 968, Byt ča  
o prehodnotenie stanoviska Mesta Byt ča k prípadnej výstavbe IBV 
na pozemkoch parc. KN č. 931/5 v k.ú. Hliník nad Váhom.       



KVaŽP odporú ča predmetnej žiadosti vyhovie ť, zruši ť uznesenie 
Mestského zastupite ľstva č. 146/2012 zo d ňa 14.11.2012 a schváli ť 
vydanie kladného záväzného stanoviska mesta k prípa dnej výstavbe 
IBV na pozemkoch parc. KN č. 931/5 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
MR schválila odporu čenie KVaŽP. 
MR odporú ča MZ schváli ť zrušenie uznesenia MZ č. 146/2012 zo d ňa 
14.11.2012 a schváli ť vydanie kladného záväzného stanoviska mesta 
k prípadnej výstavbe IBV na pozemkoch parc. KN č. 931/5 v k.ú. 
Hliník nad Váhom. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 69/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie MZ č. 146/2012 z d ňa 14. 11. 2012. 
II.Schva ľuje: 
Vydanie kladného záväzného stanoviska mesta k prípa dnej výstavbe 
IBV na pozemkoch parc. KN č. 931/5 v k.ú. Hliník nad Váhom p. 
Eugenovi Šutarikovi. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie MZ č. 146/2012 z d ňa 14. 11. 2012. 
II.Schva ľuje: 
Vydanie kladného záväzného stanoviska mesta k prípa dnej výstavbe 
IBV na pozemkoch parc. KN č. 931/5 v k.ú. Hliník nad Váhom p. 
Eugenovi Šutarikovi. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 69/2013 
 
36 / Žiadosti o ubytovanie v bytovom dome Jesienka. 
 
a/ Anna Petrovská - žiados ť o pred ĺženie nájomnej zmluvy na 
1-izbový byt č.43 z dôvodu, že ešte nie je dokon čená  
rekonštrukcia ich rodinného domu. 
KSoc odporú ča schváli ť pred ĺženie nájomnej zmluvy do 31.10.2013. 
 
b/ Ostatné žiadosti o ubytovanie v bytovom dome Jes ienka sa  
neprerokovávali, nako ľko nie je vo ľný žiadny byt. 
 
MR schválila odporu čenie KSoc. 
MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie nájomnej zmluvy p. Anne 



Petrovskej v 1-izbovom byte č. 43 v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka na dobu ur čitú do 31.10.2013. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 70/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy p. Anne Petrovskej v 1-izbovo m byte č. 
43 v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka na dobu ur čitú 
do 31.10.2013. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy p. Anne Petrovskej v 1-izbovo m byte č. 
43 v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka na dobu ur čitú 
do 31.10.2013. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 70/2013 
 
37 / Žiadosti o poskytnutie ubytovania v sociálnych by toch na  
   ul. Tresko ňovej, č.s. 814/5. 
 
a/ Emília Zbojová – nájom kon čí 15.6.2013. Menovaná nemá  
   vyriešenú bytovú otázku, nemá podlžnos ť vo či mestu, 
   neporušuje domový poriadok. 
KSoc odporú ča pred ĺži ť nájomnú zmluvu o 1 rok, t.j. do  
15. 6. 2014. 
 
b/ O ľga Pániková – nájom kon čí 15.6.2013. Menovaná nemá  
   vyriešenú bytovú otázku, nemá podlžnos ť vo či mestu, 
   neporušuje domový poriadok. 
KSoc odporú ča pred ĺži ť nájomnú zmluvu o 1 rok, t.j.  
do 15.6.2014. 
 
c/ Marián Ková čik – nájom kon čí 15.6.2013. Menovaný nemá  
   vyriešenú bytovú otázku, nemá podlžnos ť vo či mestu, 
   neporušuje domový poriadok. 
KSoc odporú ča pred ĺži ť nájomnú zmluvu o 1 rok, t.j.  
do 15.6.2014. 
 
d/ Zuzana Čer ňanská – nájom kon čí 31.5.2013. Menovaná nemá  
   vyriešenú bytovú otázku, nemá podlžnos ť vo či mestu, 
   neporušuje domový poriadok. 
KSoc odporú ča pred ĺži ť nájomnú zmluvu o 1 rok, t.j.  



do 31.5.2014. 
 
e/ Anna Holá ňová 
KSoc neodporú ča vyhovie ť žiadate ľke aby sa mohla nas ťahova ť  
k manželovi, ktorý býva v garsónke č.7, ktorý s tým nesúhlasí.  
 
f/ KSoc sa oboznámila so situáciou, že p. Peter Pivoda  
   na odmieta vys ťahova ť z bytu č.10, kde mu skon čila  
   platnos ť nájomnej zmluvy 31.3.2013 a z tohto dôvodu sa  
   nemôže prideli ť byt p. Michaele Bušovskej (výmena s p. 
   Hrošovou). 
KSoc odporú ča využi ť všetky zákonné prostriedky a zabezpe či ť 
vys ťahovanie p. Pivodu. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie ubytovania v sociálnych 
bytoch: 
1/ p. Emília Zbojová do 15. 6. 2014. 
2/ p. O ľga Pániková  do 15.6.2014. 
3/ p. Marián Ková čik do 15.6.2014. 
4/ p. Zuzana Čer ňanská do 31.5.2014. 
MR odporú ča MZ neschváli ť ubytovanie v sociálnych bytoch p. Anne 
Holá ňovej. 
MR vzala na vedomie informáciu, že MsÚ využi ť všetky zákonné 
prostriedky v snahe zabezpe či ť vys ťahovanie p. Petra Pivodu. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 71/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Pred ĺženie ubytovania v sociálnych bytoch: 
1/ p. Emília Zbojová do 15. 6. 2014. 
2/ p. O ľga Pániková  do 15.6.2014. 
3/ p. Marián Ková čik do 15.6.2014. 
4/ p. Zuzana Čer ňanská do 31.5.2014. 
II. Neschva ľuje: 
Ubytovanie v sociálnych bytoch p. Anne Holá ňovej. 
II. Berie na vedomie:  
Informáciu, že MsÚ využi ť všetky zákonné prostriedky v snahe 
zabezpe či ť vys ťahovanie p. Petra Pivodu zo sociálneho bytu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Pred ĺženie ubytovania v sociálnych bytoch: 
1/ p. Emília Zbojová do 15. 6. 2014. 
2/ p. O ľga Pániková  do 15.6.2014. 



3/ p. Marián Ková čik do 15.6.2014. 
4/ p. Zuzana Čer ňanská do 31.5.2014. 
II. Neschva ľuje: 
Ubytovanie v sociálnych bytoch p. Anne Holá ňovej. 
II. Berie na vedomie:  
Informáciu, že MsÚ využi ť všetky zákonné prostriedky v snahe 
zabezpe či ť vys ťahovanie p. Petra Pivodu zo sociálneho bytu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 71/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Pred ĺženie ubytovania v sociálnych bytoch: 
1/ p. Emília Zbojová do 15. 6. 2014. 
2/ p. O ľga Pániková  do 15.6.2014. 
3/ p. Marián Ková čik do 15.6.2014. 
4/ p. Zuzana Čer ňanská do 31.5.2014. 
II. Neschva ľuje: 
Ubytovanie v sociálnych bytoch p. Anne Holá ňovej. 
II. Berie na vedomie:  
Informáciu, že MsÚ využi ť všetky zákonné prostriedky v snahe 
zabezpe či ť vys ťahovanie p. Petra Pivodu zo sociálneho bytu. 
 
38 / Správa o stave a činnosti rozpo čtovej organizácie Zariadenie 
pre seniorov a denný stacionár. 
 
MR správu zobrala na vedomie. 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie správu o stave a činnosti 
rozpo čtovej organizácie Zariadenie pre seniorov a denný s tacionár 
Jesienka. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 72/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o stave a činnosti rozpo čtovej organizácie Zariadenie pre 
seniorov a denný stacionár Jesienka. 
 
p. Ovseník – ďakujem za správu, ktorú ste nám predložili, dávam 
návrh na doplnenie uznesenia tak, že berie na vedom ie správu 
o stave a činnosti bude bod I. a bod II. bude znie ť:  
II.Ukladá: 
a/ riadite ľke Zariadenia pre seniorov a denný stacionár Jesien ka 
vyhodnoti ť dôvody oneskoreného spustenia kuchyne až 8. 4. 201 3 
a predloži ť spolu so správou o stave a činnosti na nasledujúce 
Mestské zastupite ľstvo v Byt či, 
b/ riadite ľke Zariadenia pre seniorov a denný stacionár Jesien ka 



predklada ť správy o stave a činnosti rozpo čtovej organizácie 
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Jesienka vrátane 
vyhodnocovania plnenia a čerpania rozpo čtu za kalendárny 
štvr ťrok. 
Zdôvodnenie – nemáme naplnenú kapacitu zariadenia, budeme musie ť 
zas vráti ť prostriedky, textová správa je dobrá, ale aby sme boli 
v obraze, kde sa pohybujeme v sumách. v snahe pomôc ť tomu možno 
aj z našej strany a predís ť stratám, ak by to bolo možné. 
 
Pán primátor – chceli sme to robi ť na Raj čuli, tam by bola ešte 
vyššia kapacita lôžok, pri čom máme problém s naplnení menšej 
kapacity. Chcel by som poprosi ť aj Vás poslancov, pomôc ť nám 
naplni ť to zariadenie. Stotož ňujem sa s návrhom. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za doplnené uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Správu o stave a činnosti rozpo čtovej organizácie Zariadenie pre 
seniorov a denný stacionár Jesienka. 
II.Ukladá: 
a/ riadite ľke Zariadenia pre seniorov a denný stacionár Jesien ka 
vyhodnoti ť dôvody oneskoreného spustenia kuchyne až 8. 4. 201 3 
a predloži ť spolu so správou o stave a činnosti na nasledujúce 
Mestské zastupite ľstvo v Byt či, 
b/ riadite ľke Zariadenia pre seniorov a denný stacionár Jesien ka 
predklada ť správy o stave a činnosti rozpo čtovej organizácie 
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Jesienka vrátane 
vyhodnocovania plnenia a čerpania rozpo čtu za kalendárny 
štvr ťrok. 
  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 72/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Správu o stave a činnosti rozpo čtovej organizácie Zariadenie pre 
seniorov a denný stacionár Jesienka. 
II.Ukladá: 
a/ riadite ľke Zariadenia pre seniorov a denný stacionár Jesien ka 
vyhodnoti ť dôvody oneskoreného spustenia kuchyne až 8. 4. 201 3 
a predloži ť spolu so správou o stave a činnosti na nasledujúce 
Mestské zastupite ľstvo v Byt či, 
b/ riadite ľke Zariadenia pre seniorov a denný stacionár Jesien ka 
predklada ť správy o stave a činnosti rozpo čtovej organizácie 
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Jesienka vrátane 
vyhodnocovania plnenia a čerpania rozpo čtu za kalendárny 
štvr ťrok. 
 



39 / MR vzala na vedomie informáciu o obhliadke dverí na b udove 
Tribúny mesta vykonanú pracovníkom MsÚ. 
Ide o vchodové drevené dvere do priestorov futbalov ého oddielu  
a druhé tiež drevené – východ na trávnik z budovy t ribúny, ktoré 
sú z bezpe čnostného h ľadiska v nevyhovujúcom stave. 
Výrobu a výmenu dverí môžu zabezpe či ť TS MB, ktoré v minulosti už 
dvere na tribúne  vyrobili a vymenili. Predpokladan é náklady na 
výrobu a výmenu dverí predstavujú cca 2.000,- Eur. 
  
MR konštatovala, že by z bezpe čnostného h ľadiska bolo vhodné 
dvere vymeni ť, prípadne opravi ť kovovými výstužami. 
 
Pán primátor – na rade sme sa zaoberali aj je potre bné dvere 
opravi ť, je to informácia 
 
40 / Zástupca primátora mesta predložil na prerokovani e MR návrh 
platu primátora mesta. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť predložený návrh platu primátora mesta. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 73/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2  a ods. 4 
zákona č. 253/1994 Z. z.. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov zvýšenie platu primátora o 52,3 %, t. j. na sumu 
3.103,- € od 01. 01. 2013. 
 
p. Melocík – ako zástupca primátora mesta predkladá m na 
prerokovanie návrh platu primátora mesta, ktorého v ýška zostáva 
nezmenená (napriek tomu, že sa zvýšila priemerná mz da v národnom 
hospodárstve). 
 
p. Kramarová – návrh uznesenia je v zmysle zákona, nako ľko 
štatistický úrad zverej ňuje údaje o výške priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve v mesiaci marec, ale plat p rimátorovi 
patrí od 1. 1. 2013. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za doplnené uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2  a ods. 4 
zákona č. 253/1994 Z. z.. o právnom postavení a platových 



pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov zvýšenie platu primátora o 52,3 %, t. j. na sumu 
3.103,- € od 01. 01. 2013. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 73/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2  a ods. 4 
zákona č. 253/1994 Z. z.. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov zvýšenie platu primátora o 52,3 %, t. j. na sumu 
3.103,- € od 01. 01. 2013. 
 
41 / MR vzala na vedomie informáciu o riešení odvozu odpad u po čas 
neukon čeného procesu verejného obstarávania. 
Z dôvodu doposia ľ neukon čeného procesu verejného obstarávania na 
výber dodávate ľa služby – odvoz odpadu, Mesto navrhuje, aby bol 
s doterajším vývozcom odpadu v meste spolo čnos ťou T+T, a.s., A. 
Kmeťa 18, Žilina, podpísaný dodatok k pôvodnej zmluve o  dielo 
v trvaní do 31. 12. 2013. 
Odôvodnenie: 
Úrad pre verejné obstarávanie na základe námietky n eúspešného 
uchádza ča skontroloval postup verejného obstarávate ľa, proces 
a výsledok sú ťaže potvrdil, ako správny orgán. Neúspešný uchádza č 
napriek tomu využil zákonom stanovenú možnos ť a napadol výsledok 
verejného obstarávania na súde. 
 
Pán primátor – ako viete bola vykonaná sú ťaž na odvoz odpadu, 
proti výsledkom sa odvolal jeden z ú častníkov -  Technické služby 
Ružomberok. Úrad pre verejné obstarávanie ich odvol anie zamietol, 
pri čom oni využili zákonné možnosti a dali podanie na s úd 
o zrušenie rozhodnutia a aj návrh na predbežné opat renie. Preto 
Vás o tomto informujem, že som musel pred ĺži ť zmluvu s T+T 
Žilina. 
 
p. Ovseník – spýtam sa, že ak sa preukáže, že praco vní čka 
spolo čnosti PPLA, ktorá robila verejné obstarávanie, poch ybila 
pri tomto procese verejného obstarávania a súd rozh odne 
v prospech Technických služieb Ružomberok, že treba  nie čo opravi ť 
v tej sú ťaži, čo bola vykonaná, či máme nejaký dosah na 
uplatnenie náhrady škody. Už teraz nám vznikajú ško dy, nako ľko 
výherca sú ťaže by vyvážal odpad lacnejšie. Preto pýtam sa, či nám 
firma PPLA nie čo garantuje.  
Pán primátor – úrad pre verejné obstarávanie odobri l postup, ale 
je to hypotetická otázka, nevieme ako súd rozhodne.  



p. Ovseník – pre čo náš pracovník, ako osoba odborne spôsobilá, 
nerobí výberové konanie na verejné osvetlenie. 
 
Pán primátor – ja s kolegom riešim tieto veci rieši m a on nie je 
odborne spôsobilý, aby vedel zada ť tieto podmienky, preto to 
nerobí. 
Pán primátor v závere konštatoval, že zatia ľ nevie na akú dlhu 
dobu pred ĺži s firmou T+T zmluvu na vývoz odpadu, bude poslan cov 
informova ť. 
 
42 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovej komisie v II. kole r . 2013. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 74/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovej komisie v II. kole r. 2013. 
 
p. Bologa – dostal som dotaz, že ste v rámci granto vej komisie 
brali do úvahy, že je akcia len pre ohrani čený okruh ľudí a inom 
prípade sme schválili viac finan čných prostriedkov aj napriek 
tomu, že bol tiež pre ohrani čený okruh ľudí. 
 
p. Kozák – to nie je pravda, staviame sa ku každej žiadosti 
rovnako. Mali sme špecifické projekty, kde sme to p odrobne 
prerokovali a teraz naposledy požiadavka o úhradu n ákladov na  
zájazd do Prahy pre 8 až 10 osôb. My nemôžeme len t aký malý okruh 
ľudí podporova ť. Snažíme sa prispieva ť na projekt, ktorý osloví 
čo najširšiu verejnos ť. Futbalové turnaje sme sa rozhodli, že 
budeme podporova ť rovnako, vychádzali sme z reálnych nákladov na 
tieto akcie. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky, pán primátor dal hlasova ť za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovej komisie v II. kole r. 2013. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 74/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovej komisie v II. kole r. 2013. 



--------------------------------------------------- ------------- 
Na vedomie: 
 
1/ FK žiadala predloži ť na rokovanie MR vy číslenie finan čných 
nákladov na akcie ktoré boli uznesením č. 1 /2013 zrušené. 
 
MR vzala na vedomie informáciu predloženú ved. FO 
Informácia k zrušeným uzneseniam (uznesenie MZ č. 1/2013 zo d ňa 
28.02.2013). 
Výdavky použité na plnenie zrušených uznesení MZ r.  2011 
- uzn. MZ č. 4/2011, 8/2011, 65/2011, 104/2011, 135/2011, 
148/2011, 168/2011,169/2011,191/2011 - neboli vynal ožené žiadne 
výdavky, 
- uzn. MZ 146/2011: 1.980,- € (Ing. Golis - projekt  
"cyklistického a kor čuliarskeho okruhu"), 
- uzn. MZ 166/2011: poštovné - vyjadrenia dotknutýc h orgánov 
Výdavky použité na plnenie zrušených uznesení MZ r.  2012 
- uzn. MZ č. 11/2012, 25/2012, 27/2012, 44/2012, 84/2012, 
108/2012 - neboli vynaložené žiadne výdavky 
- uzn. MZ č. 120/2012 - vypracovaná štúdia Ing. arch. Olšavský  
(nebola fa ani objednávka). 
 
2/ Žiados ť p. Pavla Stacha, Eugena Geromettu 978/1, Byt ča o 
schválenie prevádzkovej doby v bare záhrada na ulic i Sidónie 
Sakalovej 168/18 v Byt či. 
Doterajší čas predaja : PO až ŠTV a NE – od 10,00hod. do 
22,00hod. a PIA a SO od 10,00hod. do 24,00hod.. Nav rhnutý čas 
predaja predlžuje nede ľný čas predaja do 24,00hod.. Ostatné dni 
zostávajú rovnaké.   
 
PK odporú ča schváli ť žiadate ľovi navrhnutý čas predaja. Tento 
predajný čas v zmysle VZN mesta Byt če č. 4/2005, odporú ča 
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 odporu čenie PK. 
 
3/ Zasadnutia KVaŽP sa v úvode zú častnil čiasto čne primátor 
mesta, ktorý v nadväznosti na žiados ť TSMB o pridelenie 
finan čných prostriedkov na opravu MK, navrhol členom komisie 
uskuto čnenie spolo čnej ohliadky MK s cie ľom obnovy týchto 
komunikácií, chodníkov a dopravného zna čenia. Sú časne by došlo 
k aktualizácii priorít opravy MK. Informoval tiež členov komisie 
o za čiatku opravy štátnej cesty II/507, ktorú uskuto čňuje jej 
vlastník ŽSK, prostredníctvom príslušnej organizáci e. 
V súvislosti so žiados ťou TSMB o príspevok, žiadal členov 



komisie, najmä z rádov poslancov, aby sa snažili po rozumie ť 
potrebám ob čanov mesta, ktorí platia mestu dane a chcú ži ť 
v lepšom prostredí. Požiadal členov komisie, aby rozhodli použití 
finan čných prostriedkov z dani ob čanov na zlepšenie stavu MK 
a chodníkov a žiadosti TSMB o príspevok na tento ú čel vyhoveli. 
 
Návrh z obhliadky MK je v prílohe. 
 
4/ Žiados ť ZŠ Ul. Mieru o poskytnutie finan čného príspevku na  
zabezpe čenie osláv 50. výro čia založenia školy. 
KSoc odporú ča poskytnutie finan čného príspevku na zabezpe čenie 
uvedených osláv, nako ľko v minulosti boli poskytnuté finan čné 
prostriedky na podobné oslavy aj ZŠ E. Lániho. KSoc odporú ča, aby 
riadite ľstvo školy špecifikovalo výšku požadovaného príspev ku. 
KSoc odporú ča poskytnutie súhlasu na využitie tribúny na Námest í  
SR v zmysle tejto žiadosti. 
 
MR uvedené vzala na vedomie.   
 
--------------------------------------------------- -------------- 
R ô z n e : 
 
1/ Pán primátor informoval, že v nadväznosti na spr evádzkovanie 
kuchyne v Jesienke, boli presunutí pracovníci zabez pečujúci 
rozvoz obedov pre seniorov do Zariadenia Jesienka a  motorové 
vozidlo slúžiace na rozvoz obedov bolo protokolárne  zverené do 
správy Zariadenia Jesienka. 
 
Poslanci k uvedenému nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Protokol č. 3/2013 o zverení majetku Mesta Byt ča – motorové 
vozidlo Peugeot Partner FT 170C  do správy preberaj úcemu 
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 75/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Protokol č. 3/2013 o zverení majetku Mesta Byt ča – motorové 
vozidlo Peugeot Partner FT 170C  do správy preberaj úcemu 
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Byt ča. 

 
2/ Pán primátor informoval o ukon čení zmluvy o právnej pomoci, 
poslanci dostali v materiáloch pdoklad. Pán primáto r v zmysle 
svojich kompetencii informoval poslancov, že upraví  organiza čnú 



štruktúru mestského úradu, do pracovného pomeru bud e prijatý 
právnik mesta, ktorý bude chodi ť na zasadnutia komisii, MR a MZ. 
Bude tiež k dispozícii pánom poslancom na pomoc pri  riešení 
problémov súvisiacich s ich poslaneckou prácou. 
V závere po ďakoval právnej kancelárii pána JUDr. Mendela za 
vykonanú prácu pre Mesto. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
 
3/ Pán primátor oboznámil prítomných, že tak ako na  minulom 
zasadnutí požiadal o schválenie za čatia prác na územnom pláne, 
chce sa opä ť vráti ť k riešeniu územného plánu mesta. 
Dôvodom je riešenie, resp. zapracovanie nových veci  do územného 
plánu, požiadaviek poslancov, požiadaviek ob čanov. 
 
V diskusii p. Ovseník podotkol, že už v minulom rok u navrhovali 
niektorí poslanci nutnos ť aktualizácie územného plánu, spýtal sa 
či Mesto má rozpo čtované na tento ú čel finan čné prostriedky. 
 
Pán primátor deklaroval, že bude za čatý proces obstarávania 
podkladov a nie sú na toto zatia ľ nutné finan čné prostriedky.  
 
Poslanci v diskusii podporili za čatie prác na aktualizácii 
územného plánu mesta. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva č. 29/2013 zo d ňa 28. 2. 2013. 
II.Schva ľuje: 
1/ V zmysle § 30, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších z mien 
a doplnkov preskúmanie schváleného územného plánu m esta Byt ča, či 
sú potrebné jeho zmeny a doplnky.   
2/ Zahájenie prípravných prác na Doplnku územného p lánu Mesta 
Byt ča v zmysle § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a dop lnkov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 76/2013 
 
4/ Pán primátor informoval, že s právnikom mesta uk ončuje návrh 
finan čného vyrovnania so spolo čnos ťou Stabil Žilina. Spolo čnos ť  
navrhuje aj úhradu úrokov z omeškania, na mimoriadn om zasadnutí 
bude pán primátor poslancov podrobnejšie informova ť o stave. 
Informoval, že požiadal tiež p. Meki ňu o vypracovanie správy. 
 



5/ Pán primátor prítomných informoval o vydanom upo zornení 
prokurátora oh ľadne vydania stavebného povolenia na výstavbu 
rodinného domu p. Matúšom Behríkom.  
Informoval, že na stavebný úrad, na ktorom konala k olegy ňa s odd. 
VaŽP, bola predložená situácia osadenia stavby v časti Predné 
Dvoriská a predložená situácia osadenia stavby nebo la dostato čná. 
Preto bola požiadaná spolo čnos ť Proma Invest, ktorá stavebníka 
zastupuje o doloženie situácie osadenia stavby. Pán  primátor po 
jej doložení sa na Krajskom stavebnom úrade, príslu šnom oddelení, 
informoval, či osadenie stavby je v súlade s územným plánom. Ich  
konštatovanie je, že nie to v súlade s územným plán om. Nako ľko 
kolegy ňa nekonala v danej veci, p. Behrík sa prostredníctv om 
spolo čnosti Proma Invest domáhal ur čitých vecí a dal podanie na 
Okresnú prokuratúru. Okresná prokuratúra v zmysle §  28, ods. 1 
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre podala upozornenie 
prokurátora na odstránenie zistených nedostatkov sp očívajúcich 
v porušení ustanovenia § 35, § 36 Stavebného zákona  a § 3, § 49 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Prokuratúra vytkla  
postup, kedy pod ľa správneho poriadku bol spôsob doru čenia 
verejnou vyhláškou, nebolo už nutné ú častníkom konania 
doru čovanie na adresu. Prokuratúra ďalej konštatovala, že 
stavebný úrad má rozhodnú ť do 30 dní, resp. do 60 dní a ak nevie 
rozhodnú ť, má by ť konanie prerušené. Toto sú dôvody, teda nieže 
stavebný úrad zabránil výstavbe p. Behríka. Spis je  k dispozícii 
k nahliadnutiu na stavebnom úrade. 
Osadenie tejto stavby je v rozpore s územným plánom  a konanie 
bude zastavené. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
 
6/ Poslanec p. Ovseník sa informoval na stav projek tu verejného 
osvetlenia. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že ur čil p. Kotešovského, ako 
prostredníka na rokovania oh ľadne projektov Mesta s externými 
pracovníkmi. 
 
Pán Ovseník preto požiadal, aby bola p. Kotešovským  podaná 
priebežná správa o všetkých projektoch Mesta. 
 
7/ Pán primátor oboznámil prítomných, že antény na budove 
knižnice sú vo vlastníctve p. Martinku, prevádzkova te ľa hostinca 
Panelák a slúžia k zariadeniu (kamerový systém) na ochranu 
objektu.  
8/ p. Ovseník – na zasadnutí finan čnej komisie sme mali  
požiadavku o predloženie vy číslených finan čných nákladov na akcie 
ktoré boli uznesením č. 1 /2013 zrušené. Neviem či mi tam nechýba 



informácia o nákladoch na vypracovanie štúdie toho bytového domu, 
myslím že sme to dali robi ť. Prosím sa na to pozrie ť, aby 
informácie boli korektné. Ďakujem. 
 
9/ p. Ovseník – ja som nieko ľko krát žiadal aj na zastupite ľstve 
informácie oh ľadne projektovej dokumentácie športovej haly, kde 
som dostal informáciu od Vás, že išlo o zákazku s n ízkou 
hodnotou. V závere čnom ú čte je uvedená hodnota 18.720,- Eur bez 
dane, keby som pripo čítal tu da ň je ešte vyššia. Neviem či to 
bola korektná informácia od tej odborne spôsobilej osoby, takže 
bolo by vhodné, aby sa to opravilo, tá informácia. Ja Vám dám 
písomnú žiados ť  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. a prosím 
odpovedajte mi na otázky. 
 
10/ Poslanec p. Kozák upozornil, že Mestu skon čila nájomná zmluva 
na prenájom st ĺpov verejného osvetlenia, požiadal, aby o ďalšom 
postupe rokovali komisie. 
 
11/ Poslanec p. Školek požiadal, či by bolo možné umiestni ť na 
ulicu Lú čnu pred bytové domy lavi čky. 
 
12/ Poslanec p. Ovseník požiadal o predloženie info rmácie, 
nako ľko Mesto vykonalo viacero výrubov stromov, ko ľko bol príjem 
za odpredanú drevnú hmotu. Išlo o ve ľké stromy na uliciach Lú čnej 
a Brezovej. 
 
Pán primátor požiadal pána prednostu, aby v sú činnosti s vedúcim 
technických služieb a p. Bení čkom pripravili správu. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 3/2013 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 
Mgr. Andrej Gallo, MBA              Miroslav Minár čik 
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