
                     Z á p i s n i c a 
   zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 
     d ňa 8. 9. 2011 o 15,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 

Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 16 poslancov 
Program:  
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta.  
2/ Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2011.  
3/ Rozpo čtové opatrenia č. 12 až 18 v zmysle Štatútu Mesta  
Byt ča.  
4/ Žiados ť OZ Mestský hádzanársky klub Byt ča o navýšenie  
finan čných prostriedkov na činnos ť klubu.  
5/ Žiados ť TJ Pšurnovice o poskytnutie dotácie na šport.  
6/ Žiados ť poslanca m. č. Pšurnovice o navýšenie rozpo čtovej 
položky na m. č. Pšurnovice.  
7/ Žiados ť ŠKTPŠ Kinex Byt ča o poskytnutie dotácie na podporu 
výkonnostného športu.  
8/ Rozpo čtové opatrenie Mesta Byt ča č. 5 – návrh.  
9/ Návrh VZN Mesta Byt ča č.10/2011, ktorým sa mení a dop ĺňa 
VZN Mesta Byt ča č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách 
a školských zariadeniach v znení neskorších predpis ov.  
10 / Návrh VZN Mesta Byt ča č. 11/2011, ktorým sa mení a dop ĺňa  
VZN Mesta Byt ča č. 6/2008 o ostatných miestnych daniach.  
11 / Zmena prílohy č. 1 v VZN Mesta Byt ča č. 4/2009 o ur čení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a škol ských 
zariadení na území mesta Byt ča – ur čenie výšky dotácie na r. 
2011 – 2. Zmena.  
12 / Sú ťažné podmienky – obchodná verejná sú ťaž.  
13 / Majetko-právne vysporiadanie pozemku v k.ú. Mikšo vá  
14 / Žiados ť klubu „Hlasy a ohlasy byt čianska v Byt či o finan-
čný príspevok na zhotovenie pamätnej dosky pre význa mného 
byt čianskeho rodáka pána Rudolfa Kamasa.  
15 / Vyhodnotenie sú ťaže na odpredaj pozemku v k.ú. V. Byt ča.  
16 / Vyhodnotenie sú ťaže na prenájom nebytových priestorov.  
17 / Žiados ť o odkúpenie pozemku v k.ú. Hliník nad Váhom.  
18 / Žiados ť o odpredaj pozemku v k.ú. Hliník nad Váhom.  
19 / Informácia o postupe stavebných prác na objekte J esienka.  
20 / Žiados ť o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.  
21 / Žiados ť o prenájom pozemku za ú čelom výstavby športového 
centra.  
22 / Informácia zo zasadnutia komisie.  
23 / Informácia o výsledku kontroly základných škôl.  
24 / R ô z n e .  
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 16 zo 17-
tich poslancov, čím je zasadnutie uznášaniaschopné. 
     Zasadanie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci MZ . 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Mgr. Ivan 
Kostelný a p. Július Kozák.    



     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Július 
Lovás ako predseda komisie, p. Ing. Ján Melocík a I ng. Milan 
Ovseník ako členovia. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
Pán primátor požiadal poslancov o schválenie doplne nia  
programu o bod - predloženie žiadosti o finan čný príspevok 
v rámci výzvy 05/FMP Programu cezhrani čnej spolupráce SR- ČR 
2007-2013 na realizáciu mikroprojektu „Turistický i nfoportál 
Byt čianska kotlina - Javorníky“.  
Nakoľko žiados ť musí by ť prerokovaná pred rozpo čtovým opatre-
ním, bude to bod 8/ s posunutím (pre číslovaním) ďalších bodov 
programu. 
Poslanci návrh doplnenia programu schválili. 
Poslanec p. Bologa požiadal o doplnenie programu - podanie 
návrhu na zníženie odmien za zasadnutie komisií, me stskej rady 
a mestského zastupite ľstva.  
Poslanec p. Chúpek požiadal o doplnenie programu – podanie 
návrhu na zrušenie uznesení č. 99/2011 a 99/2011 prijatých 
mestským zastupite ľstvom. 
Pán primátor navrhol, aby boli tieto dva dopl ňujúce návrhy 
prerokované v bode rôzne. 
Poslanci súhlasili návrhy prerokova ť v bode rôzne. 
    
Poslanci program s jeho doplnením, overovate ľov 
zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovate ľku schválili. 
 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta:  

-  správa o výsledkoch kontrol za I. polrok 2011, 
-  preh ľad plnenia uznesení MZ zo d ňa 30. 6. 2011, 
-  čerpanie dotácií za šport za I. polrok 2011 – tabu ľka. 

 
p. Ovseník – z pozície hlavnej kotrolórky sú nám pr edkladané 
informácie o plnení uznesení prijatých na predchádz ajúcom 
zasadnutí mestského zastupite ľstva, teda či sú splnené, 
priebežne plnené alebo nesplnené. Ide mi o informác iu o uzne-
seniach priebežne sa plniacich alebo nesplnených aj  z pred-
chádzajúcich mestských zastupite ľstiev, aby sme dostali 
zdôvodnenie či už bolo splnené alebo nie. Potom môžeme zauja ť 
stanovisko a bu ď to uznesenie zruši ť alebo pripravi ť kroky na 
jeho splnenie. Ak sa dá, mali by sme prijaté uznese nia aj 
terminova ť práve z dôvodu tých priebežne sa plniacich, ale to  
je do našich radov. Mám ešte tri otázky ku konkrétn ym 
uzneseniam a to k uzneseniu č. 96/2011, ktorým bolo schválenie 
neuhradenie faktúry firme Hastra, či túto faktúru máme 
zaú čtovanú, či ju budeme ma ť v záväzkoch a ako budeme ďalej 
postupova ť. K uvedenému má by ť predložené stanovisko právneho 
zástupcu Mesta, tak či bude na dnešnom zasadnutí predložené. 
Druhá otázka je k uzneseniu č. 84/2011, ide o vzatie na 
vedomie rozpo čtových opatrení č. 2 až 11 v zmysle Štatútu 
Mesta. Jedná sa o možnos ť presunu v rámci bežných 
a kapitálových výdavkov primátorom vo výške 10.000, - Eur. Ke ď 



sčítam sumu rozpo čtových opatrení je to suma približne 
20.000,- Eur, či je to v poriadku príslušné rozpo čtové výdavky 
kapitoly, aby sme vedeli do budúcnosti. Zo Štatútu Mesta to 
nie je zrejmé, preto to rieši ť formou zmeny alebo doplnenia 
Štatútu. A posledná vec sa týka uznesenia č. 37/2011 
rozpo čtové opatrenie č. 2 zo 14. 4. 2011, kde sme schválili  
práce naviac v Jesienke, ale s tým, že práce naviac  zapo čítame 
so schváleným projektom a následnými procesmi takto  vyjedna ť 
a ušetri ť prostriedky z vlastných zdrojov. V zápisnice toto 
nebolo zachytené. Projekt Jesienky bol schválený mi nulým 
zastupite ľstvom, uznesenie malo formálny charakter, išlo o to  
ušetri ť prostriedky z vlastných zdrojov. 
Mohlo sa to sta ť nedopatrením, nebolo vtedy nainštalované 
technické zariadenie, ale aby boli zápisnice vedené  dôsledne. 
 
p. Kramarová, ved. FO – ide len o presun medzi polo žkami, 
berie sa to tak, že na jednu položku môže by ť presun vo výške 
do 10.000,- Eur s tým, že hodnota bežného a kapitál ového 
rozpo čtu sa nemení. Pán primátor nemôže presunom zvýši ť ani 
zníži ť rozpo čet.  
 
pán primátor – po konaní mestského zastupite ľstva v pondelok 
pri pravidelnej porade s pracovníkmi úradu prechádz ame 
uznesenia a zadávam úlohy na plnenie. Z formálneho hľadiska ak 
je to k príslušnému uzneseniu vhodné je dobré da ť termín 
a mohli sme ho skontrolova ť. Čo sa týka rozpo čtových opatrení 
v zmysle Štatútu Mesta dodržujem čo mi bolo schválené, v rámci 
toho robím presuny medzi položkami. Pokia ľ treba, pán 
prednosta, tak presne citova ť do Štatútu. Čo sa týka zápisnice 
môže sa sta ť, že sa tam z Vášho poh ľadu nie čo dôležité 
nedostane, je to zaznamenané, myslím to v dobrom, n ie je 
problém si skontrolova ť záznam ak by boli pochybnosti a tiež 
nahliadnu ť do zápisnice. 
 
Hl. kontrolórka – takýto preh ľad priebežne plnených a nespl-
nených uznesení som minulému zastupite ľstvu predkladala na 
konci kalendárneho roka za celý rok, ale nie je pro blém toto 
predklada ť pod ľa požiadavky. 
 
pán primátor – k faktúre od fy Hastra -  oslovil so m ich 
v zmysle prijatého uznesenia, mali sa ešte ozva ť, ale zatia ľ 
nevolali. Mali výhrady vo či publikovaným polopravdám v článku,  
ale to riešili cez svoje právne oddelenie. Z h ľadiska 
účtovného či vrátime faktúru, je to jediné riešenie, to 
vyplýva z prijatého uznesenia. Ťažko sa mi odpovedá na otázku 
či dajú podanie na súd, sú na ťahu oni, ale zatia ľ sme ni č 
nedostali. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 



-  správu o výsledkoch kontrol za I. polrok 2011, 
-  preh ľad plnenia uznesení MZ zo d ňa 30. 6. 2011, 
-  čerpanie dotácií za šport za I. polrok 2011 

predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 122/2011 
 
2/ Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2011 a Moni- 
torovacia správa k 30. 6. 2011. 
 
Komisie vzali na vedomie plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča  
za I. polrok 2011 a Monitorovaciu správu k 30. 6. 2 011. 
lKVaŽP odporú ča orgánom mesta pokra čova ť v opatreniach 
smerujúcich k šetrení finan čných prostriedkov mesta. 
KSoc doporu čuje venova ť zvýšenú pozornos ť výberu miestnych 
poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odp ady 
vzh ľadom na ich nízke plnenie, prípadne aj zváži ť možnos ť 
úpravy VZN Mesta Byt ča č.5/2008 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to tak,  aby Mesto 
nedotovalo túto činnos ť.  
 
MR doporu čuje MZ zobra ť na vedomie predložené plnenie rozpo čtu 
Mesta Byt ča za I. polrok 2011 a predloženú Monitorovaciu 
správu k 30. 6. 2011. 
 
p. Ovseník – k závere čnému ú čtu za r. 2010 v stanovisku 
hlavnej kontrolórky bol návrh na prehodnotenie výšk y poplatkov 
za vývoz komunálneho odpadu, kapitálové výdavky – s chva ľova ť 
len reálne výdavky na investi čné aktivity a dodržiava ť 
plánované investi čné akcie a neschva ľova ť nové. K plneniu 
rozpo čtu sú tri vážne pripomienky – plnenie príjmovej časti je  
len na 38%, z plánovaných 92.000,- Eur je len 35.00 0,- Eur 
z nájmov, kde sú zahrnuté podnikate ľské prenájmy, ale aj 
sociálne byty a Jesienka, ale podrobnú správu nemám e.  
Už v novembri budeme pripravova ť nový rozpo čet, máme tu 
problémy, do budúcna by sme mali prija ť opatrenia na 
stabilizáciu. Druhá vec - príjem za vydávané licenc ie na 
výherné hracie automaty máme nulový. Ku komunálnemu  odpadu, 
plánované príjmy sú 277.000,- Eur, plánované výdavk y sú 
330.000,- Eur, už tu je 60.000,- Eur plánovaná stra ta. Na 
budúcom zasadnutí MZ by sme mali rokova ť čo budeme robi ť 
s touto položkou. Čo sa týka technických služieb, chýbal nám 
materiál, kde by bboli ú čtovne roz členené na nepodnikate ľskú 
aj podnikate ľskú časť. 
 
pán primátor – problematikou komunálneho odpadu sme  sa 
intenzívne zaoberali, na poslednej pracovnej porade  som 
požiadal vedúcu finan čného oddelenia, aby prepo čítala náklady 
na odvoz a likvidáciu odpadu. Je to neúnosné, budem e musie ť 
predloži ť návrhy, ale samotné rozhodnutie o výške poplatku j e 



na Vás. Musím tiež pripomenú ť, že ve ľa ob čanov požiada 
o výnimku platenia z titulu, že pracujú v zahrani čí (predložia 
potvrdenie od zamestnávate ľa), tiež deti študujú (potvrdenie 
zo školy) a bolo by nemorálne toto nezoh ľadni ť. 
 
Hl. kontrolórka – v minulom roku sme predložili pos lancom 
analýzu platieb, chceli sme to rieši ť, ale nebola vô ľa o tomto 
v orgánoch Mesta rokova ť. 
 
p. Kramarová, ved. FO – k polroku máme uhradených z a odpad 68% 
poplatku, niektorí ob čania platia naraz, niektorí štvr ťro čne, 
polro čne, ale naozaj vymáhame podlžnosti aj dvoj a trojro čné. 
K výherným hracím prístrojom – príjem za licencie j e až 
v decembri, položka sa na 100% naplní. Nedoplatky z a prenájom 
opakovane riešime  aj splátkovými kalendármi. 
 
pán primátor – pokia ľ kon čia zmluvy s dlhodobými neplati čmi 
sme sa rozlú čili, čísla a ekonomika nepustia, ale vo ve ľa 
prípadoch treba do rozhodovania vloži ť srdce, kde je snaha od 
nájomníkov, zvažujeme či budú plni ť záväzky alebo nie.   
 
Poslanci podrobne prerokovali otázky spojené s vývo zom odpadu, 
jeho triedením a nutnos ťou riešenia likvidácie bioodpadu. 
Pán primátor konštatoval, že Mesto dodržiava zákonn é predpisy 
a na zasadnutie komisii bude predložený návrh postu pu pri 
zbere bioodpadu. 
 
p. Kramarová, ved. FO – materiály k plneniu polroku  
technickými službami boli predložené v zmysle zákon a, 
konzultovali sme to aj s audítorkou, nepodnikate ľská časť - 
v zmysle zákona ste povinní by ť informovaní len o transféroch 
z Mesta, tabu ľka bola vyhotovená. Zákon neukladá, aby sme 
hodnotili podnikate ľskú časť. 
 
pán primátor – celkové hodnotenie technických služi eb je na 
Vás, aby ste prijali zámery, že či tieto informácie chcete 
vedie ť a má to nadväznos ť aj na príspevok pre TS od Mesta. 
 
p. Greguš – v položke verejné osvetlenie je zatia ľ čerpaných 
len 5% rozpo čtovaných prostriedkov. 
 
p. Kozák – podporujem návrh na riešenie problémov s  odpadmi 
v komisiach. Mám informácie, že stavebná firma - do dávate ľ 
prác v Jesienke neuhradila technickým službám za vý voz 
nieko ľkých ve ľkokapacitných kontajnérov odpadu. Pokia ľ 
nezaplatia, nemalo by plati ť ani Mesto im. 
 
Pán primátor informoval prítomných o výške nákladov  za vývoz 
odpadu - akcia jar-jese ň po rokoch. 
  



p. Ovseník – do novembrového zasadnutia – koncepcia  odpadového 
hospodárstva Mesta – návrhy čo budeme robi ť, máme tu 
odborníkov. 
 
Primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 

I.  Berie na vedomie: 
1/ Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2011.  
2/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k Monitorovacej s práve. 

II.  Schva ľuje: 
Monitorovaciu správu k 30. 6. 2011. 
 
Poslanci uvedené schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 123/2011 
 
3/ Rozpo čtové opatrenia v zmysle Štatútu Mesta Byt ča č. 12 až 
č. 18. 
 
FK berie na vedomie rozpo čtového opatrenia v zmysle § 13. 
písm. b/ Štatútu Mesta Byt ča. 
PK po oboznámení sa s uvedenými opatreniami primáto ra berie 
tieto na vedomie (bez výhrad, pripomienok).  
KVaŽP sa s predloženým materiálom oboznámila a RO p rijaté 
primátorom mesta vzala na vedomie. V súvislosti s o chranou 
mestskej rekrea čnej chaty, komisia odporú ča rieši ť výrub 
nebezpe čných stromov rastúcich na lesnom pozemku pri tejto 
chate, ktorých pád môže poškodi ť majetok mesta. 
KSoc rozpo čtové opatrenia vzala na vedomie. 
 
MR doporu čuje MZ zobra ť na vedomie rozpo čtové opatrenia 
v zmysle Štatútu Mesta Byt ča č. 12 až č. 18. 
 
Primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
1/ Rozpo čtové opatrenia č. 12 až 18 v zmysle Štatútu mesta 
Byt ča. 
2/ Rozpo čtové opatrenie č. 1 v zmysle Smernice o postupe 
a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR a EÚ do rozpo čtu mesta k 30. 
6. 2011. 
 
Poslanci uvedené schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 124/2011 
 
4/ Žiados ť OZ Mestský hádzanársky klub Byt ča o navýšenie 
finan čných prostriedkov na činnos ť. 

FK odporú ča nájs ť v rozpo čte Mesta Byt ča vo ľné finan čné 
prostriedky na navýšenie dotácie vo výške 12.500,- €.   PK 
z dôvodu nedostatku finan čných prostriedkov mesta na bežné 



výdavky nevidí, v sú časnosti, možnos ť navýšenia dotácie pre 
žiadate ľa v roku 2011. 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta žiadosti MHK Byt ča o.z. vyhovie ť 
a schváli ť doplnenie sú časnej dotácie o čiastku vo výške 
6.000,- € pokia ľ takéto finan čné prostriedky je možné 
poskytnú ť zo sú časného rozpo čtu mesta (z príjmov mesta). 
Súčasne KVaŽP odporú ča žiadate ľovi aby na zvyšok požadovanej 
čiastky, si h ľadal iné zdroje ako rozpo čet mesta (napr. 
reklama, sponzori a pod.). 
KSoc doporu čuje žiadosti MHK vyhovie ť v čo najvyššej možnej 
miere. Pokia ľ by Mesto Byt ča nemalo dos ť iných finan čných 
prostriedkov na výdavky na tento ú čel, komisia navrhuje využi ť 
aj finan čné prostriedky z návrhu rozpo čtového opatrenia č.5, 
ktoré majú by ť použité na zakúpenie zastrešenej tribúny. 
 
MR konštatovala, že Mesto svojou finan čnou dotáciou pokrýva 
klubu takmer všetky jeho náklady na činnos ť, klub nepreukázal 
aké ďalšie finan čné dotácie získal od iných sponzorov na svoju 
činnos ť. MR tiež konštatovala, že vo výbore klubu nie je 
členom zástupca Mesta, poslanci preto nemajú dostato k 
informácií o činnosti klubu a jeho financovaní, preto MR 
doporu čila, aby na zasadnutie Mestského zastupite ľstva v Byt či 
dňa 8. 9. 2011 boli prizvaní zástupcovia klubu, tiež členky – 
házanárky, kde budú prezentova ť svoju činnos ť – ko ľko zápasov 
ešte odohrajú, výsledky sú ťaží a ú čel, na ktorý požadujú 
zvýšenie dotácie od Mesta.     
MR doporu čuje MZ schváli ť v rozpo čtovom opatrení č. 5 ú čelovú 
dotáciu vo výške do 6.000,- Eur na ú čel pod ľa požiadaviek 
klubu upresnených na zasadnutí MZ.  
 
Prítomných oboznámil predstavite ľ OZ Mestský hádzanársky klub 
p. Miche ľ o finan čnej situácií klubu, ktorý potrebuje na 
odohranie plánovaných zápasov takú istú výšku dotác ie od Mesta 
ako v minulom roku. Informoval tiež, že klub využív a na svoju 
činnos ť aj prostriedky z vlastných zdrojov, je však ve ľmi 
ťažké nájs ť v sú časnosti sponzorov. Žiada preto v mene 
mládežníckych družstiev hádzanej, aj v mene družstv a žien, 
ktoré tiež hrajú prvú ligu o zvýšenie dotácie na do hratie 
sezóny. Finan čné prostriedky požadujú na úhradu nákladov za 
prenájom športovej haly a nákladov na prepravu. 
 
Pán primátor – pripomínam, že doporu čenie MR je zvýšenie 
dotácie o 6.000,- Eur, požiadavka je 12.000,- Eur. 
 
p. Kramarová, ved. FO – ke ď sa schva ľuje rozpo čet Mesta a teda 
aj na r. 2011, prioritne zo zákona musí by ť zabezpe čený 
v prvom rade chod Mesta a následne až potom vznikne  priestor 
pre poskytnutie dotácií. V minulom roku bola hádzan árkam 
schválená mestským zastupite ľstvom odmena vo výške 10.000,- 
Eur za reprezentáciu Mesta a časť na novovzniknuté  družstvo 
žien. V tomto roku máte výšku dotácie ako v minulom  roku okrem 



tých 10.000,- Eur (za reprezentáciu). Oproti minulé mu roku 
boli znížené podielové dane, Mesto musí zo zákona n ajprv plni ť 
svoje úlohy a kompetencie. 
 
p. Kostelný – aj z predchádzajúcich zasadnutí je zr ejmé, že 
nikto z nás tu nie je taký čo by šport nepodporoval, každý 
poslanec je zato. K pripomienke MR, že Mesto nemá v o výbore 
klubu svojho zástupcu, nie som priamo vo výbore, al e ako jeden 
z mála rodi čov sa pravidelne podie ľam na činnosti a prehlasu-
jem, že je to v poriadku. Ak sa dá, podporme ich.  
 
p. Ovseník – z komisie sociálnej sme za dotáciu pre  hádzanú  
v čo najvyššej možnej miere a doporu čili sme využi ť aj fi- 
nančné prostriedky, ktoré majú by ť použité na zakúpenie 
zastrešenej tribúny. 
 
p. Kozák – na finan čnom oddelení som si pred zasadnutím zistil 
vlastne akou výškou finan čných prostriedkov disponujeme pre 
žiadate ľov ako je klub hádzanej, klub TPŠ Kinex Byt ča a ešte 
TJ Pšurnovice. Z rozpo čtu je možných 6.000,- Eur na všetko. 
Žiadali sme tabu ľku na čo peniaze idú, ko ľko dostanú od 
sponzorov a od Mesta. V dnešnej dobe 80 až 90% prvo ligových 
družstiev Mestá nebudú môc ť takto podporova ť. Mesto Byt ča  
zatia ľ podporuje ve ľmi dobre. Ke ď sa pozriem na správu hl. 
kontrolórky – ú čet za energiu v Tribúne mesta futbalový oddiel 
14.000,- Eur, najvyšší čas nie čo robi ť s prevádzkou budov ve ď 
na energiách by sme po rozdelení a zavedení mera čov mohli ma ť 
10.000,- Eur vo vrecku, napr. aj pre hádzanárov. Te nto problém 
je tribúna, sociálne byty, Jesienka. My robíme hasi čský šport 
a 10% potrebných finan čných prostriedkov máme dotáciu od Mesta 
90% máme sponzorské. 
 
Pán primátor – máte tabu ľky, kde je presne uvedené na čo je 
dotácia od Mesta použitá. 
 
Hl. kontrolórka – chcem upozorni ť, že z podielových daní sme 
dostali v tomto rozpo čtovom roku o 170.000,- Eur menej ako sme 
predpokladali. Každou dotáciou navyšujeme schodok r ozpo čtu 
a ešte k hádzanárom, 33% dotácie minú na prepravné.  
 
p. Kozák – ako vidíme pe ňazí je málo, treba šetri ť. Ale nie je 
len Byt ča, sú aj mestské časti a ja navrhujem, aj po porade 
s mojími kolegami z grantovej komisie, aby sme z gr antov 
presunuli 1.000,- Eur na TJ Pšurnovice a ešte dopor učujem 
hádzanárom, aby sa nezabudli prihlási ť aj o 2% dane. 
 
Poslanci sa po diskusií navrhli poskytnutie dotácií : 

-  OZ Mestský hádzanársky klub Byt ča vo výške 6.000,- €   
  na prenájom športovej haly a prepravné, 
-  TJ Pšurnovice vo výške 1.000,- €  na výdavky na 
  rozhodcov, prevádzkové náklady, výdavky na nájom,  cestovné 



  a stravné, materiálové vybavenie, 
Uvedené bude financované presunom z položiek: 

-  geodetické práce                - 1.000,- € 
-  štúdie, posudky, ...            – 1.000,- € 
-  Hrabové – vodné, sto čné         - 1.000,- € 
-  údržba verejnej zelene          - 1.000,- € 
-  poži čovné za filmy              - 2.000,- € 
-  grantový systém mesta           - 1.000,- € 

 
Primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie pre OZ Mestský hádzanársky klub B yt ča vo 
výške 6.000,- € na prenájom športovej haly a prepra vné.   
 
Poslanci uvedené schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 125/2011 
 
5/ Žiados ť TJ Pšurnovice v zast. p. Marianom Šichmanom 
o poskytnutie dotácie vo výške 1.000,- € (výdavky n a 
rozhodcov, prevádzkové náklady, výdavky na nájom, c estovné 
a stravné, materiálové vybavenie, at ď.) za ú čelom 
zabezpe čenia športovej reprezentácie . 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť ú čelovú dotáciu po upresnení 
žiadosti, t.z. po predložení konkrétnych požiadavie k 
(aké materiálne vybavenie, prípadne iné) s vy číslením súm na 
položky, aby bola zabezpe čená reprezentácia – muži, dorast  
do konca r. 2011.   
MR doporu čuje MZ schváli ť v rozpo čtovom opatrení č. 5 ú čelovú 
dotáciu vo výške 1.000,- Eur.  
 
Nakoľko už v predchádzajúcom bode bola prerokovaná aj uv edená 
žiados ť, pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie TJ Pšurnovice vo výške 1.000,- €  na 
výdavky na rozhodcov, prevádzkové náklady, výdavky na nájom, 
cestovné a stravné, materiálové vybavenie za ú čelom 
zabezpe čenia športovej reprezentácie. 
 
Poslanci uvedené schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 126/2011 
 
6/ Žiados ť p. Júliusa Lovása, poslanca za m. č. Pšurnovice 
o navýšenie rozpo čtovej položky m. č. Pšurnovice o 5.200,- € na 
opravu budovy TJ a ihrisko. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť po upresnení o akú renováciu, resp. 
opravu a údržbu budovy a ihriska ide (odborná obhli adka  
referenta výstavby p. Drgo ňu s vy číslením výšky nutných 



opráv na odstránenie havarijného stavu). 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť v rozpo čtovom opatrení č. 5 presun 
finan čných prostriedkov z položky oprava a údržba kultúrn eho 
domu v m. č. Pšurnovice na položku oprava a údržba budovy 
a areálu TJ Pšurnovice vo výške 5.200,- Eur.  
 
p. Ovseník – ja len chcem vedie ť, či je presun skuto čne 
nevyhnutný, aby zas neprišla v ďalšom rozpo čtovom opatrení 
požiadavka na kultúrny dom. 
 
Hl. kontrolórka – treba si pri návrhu rozpo čtu rozmyslie ť, 
ktoré investi čné akcie je nutné uprednostni ť a nie takto 
v priebehu rozpo čtového roka ich meni ť a presúva ť. 
 
Pán primátor – niektoré veci prináša život, vieme a j ke ď si 
v domácnosti nie čo naplánujeme a zmeníme to, nikto to 
nerobí úmyselne, presun položky je z náteru strechy  kultúrneho 
domu, čo ešte po čká do budúceho rozpo čtu. 
 
p. Greguš – vo finan čnej komisie sme navrhli, aby ku každej 
položke bol rozpo čet od p. Drgo ňu. V mestských čatiach sú 
návrhy, pýtam sa či aj v Byt či sa budú robi ť opravy, asfalto-
vanie, pokia ľ som sedel na predchádzajúcich zastupite ľstvách, 
tak sa v takomto čase rozde ľovali prostriedky. 
 
Pán primátor – musím v tomto da ť za pravdu poslancom mestských 
častí, že bolo v minulom období vynakladaných málo p rostried- 
kov do mestských častí. Je seriózne, aby sme im to vrátili 
a vyšli im v ústrety. Aj tam žijú naši ob čania – skvalitnenie 
života po športovej a kultúrnej stránke. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Presun finan čných prostriedkov z položky oprava a údržba 
Kultúrneho domu v m. č. Pšurnovice na položku oprava a údržba 
budovy a areálu TJ Pšurnovice vo výške 5.200,- € 
v rozpo čtovom opatrení č. 5. 
 
Poslanci uvedené schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 127/2011 
 
7/ Žiados ť ŠKTPŠ Kinex Byt ča o poskytnutie dotácie za ú čelom 
podpory výkonnostného športu – na materiálne zabezp ečenie 
(tréningové oble čenie, lyže, servisný materiál) vo výške 
10.000,- €. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť po upresnení na akú konkrétnu akciu, 
účel a konkrétnu výšku požadovanej dotácie. 
MR doporu čuje MZ schváli ť v rozpo čtovom opatrení č. 5 ú čelovú 



dotáciu vo výške 3.000,- Eur.  
 
Poslanci v diskusii prejavili názor, že nie je možn é 
v tohtoro čnom rozpo čte poskytnutie dotácie pre nedostatok 
finan čných prostriedkov. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie pre ŠKTPŠ Kinex Byt ča vo výške 3.000,- € 
na materiálne zabezpe čenie družstva v zjazdovom lyžovaní 
zdravotne postihnutých a to športové a tréningové o ble čenie, 
lyže, viazania a lyžiarky.  
 
Poslanci návrh uznesenia neschválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 128/2011 
 
8/ Pán primátor informoval prítomných o iniciatíve Mesta na  
podanie žiadosti o finan čný príspevok v rámci výzvy 05/FMP 
Programu cezhrani čnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 na realizáciu 
mikroprojektu „Turistický infoportál Byt čianska kotlina - 
Javorníky“. Ide o zriadenie infotabule, infokiosku 
s umiestnením pred budovou úradu a informa čného portálu a LCD 
obrazovkou, ktorá by bola umiestnená ako úradná tab uľa mesta 
(tá bude premiestnená k fare) Ide o upútanie v tejt o 
centrálnej časti s informáciami o turistických chodníkoch, 
kultúrnych akciach, at ď. 
 
p. Ovseník – prosba z mojej strany, do budúcnosti, keď budeme 
akýko ľvek projekt podáva ť je potrebné z môjho poh ľadu nám 
podať informácie skôr, sú to potenciálne zdroje práve pr e 
akcie v mestských častiach. Napríklad TJ Pšurnovice, ke ď 
zorganizujú futbalový turnaj v rámci cezhrani čnej spolupráce 
môžu získa ť prostriedky na zakúpenie dresov a pod. 
                        
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
a/ predloženie žiadosti o Finan čný príspevok v rámci výzvy 
05/FMP Programu cezhrani čnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 na 
realizáciu mikroprojektu „Turistický infoportál Byt čianska 
kotlina - Javorníky“, 
b/ Zabezep čenie realizácie predmetného projektu po jeho 
schválení, 
c/ spolufinancovanie projektu vo výške 1.746,42 € z  vlastných 
zdrojov mesta (z rozpo čtu). 
 
Poslanci uvedené schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 128/2011 
 
9/ Rozpo čtové opatrenie č. 5 – návrh. 



 
FK doporu čuje schváli ť Rozpo čtové opatrenie č. 5 s nasledov-
nými zmenami: 
Bežné výdavky: 

-  Cezhrani čná spolupráca (miniprojekt)           840,- € 
-  Projekt cezhrani čná spolupr. – MHZ           2.460,- € 
-  MZ – elektrické plátno                       - 700, - € 
-  Sobášna miestnos ť-interiér.vybavenie         - 700,- € 
-  DS Hliník n./V.- zakúpenie stoli čiek         - 400,- € 

Kapitálové výdavky: 
-  Zakúpenie zastrešenej tribúny               - 16.730 ,-  € 

 
Pripomienky FK súvisiace s Rozpo čtovým opatrením č. 5: 
FK odporú ča zakúpenie zastrešenej tribúny v rozpo čtovom r. 
2012. 
FK odporú ča zváži ť zvä čšenie priestorov Sobášnej miestnosti 
posunutím, resp. zbúraním prie čky medzi sobášnou miestnos ťou 
a kanceláriou hlavného kontrolóra. 
FK tiež odporú ča realizova ť práce na akcií „Cintorín Mikšová – 
dostavba schodov prostredníctvom Technických služie b Mesta 
Byt ča. FK zárove ň odporú ča pripravova ť rozpo čty aj pre malé 
akcie (opravy a údržby majetku mesta menšieho rozsa hu), aby 
bolo možné rozpo čtova ť na príslušnú akciu konkrétnu sumu. 
 
PK, KVaŽP tento návrh vzali na vedomie a „Rozpo čtové opatrenie 
č. 5 k 30.09.2011“ odporú čajú orgánom mesta schváli ť. 
 
KSoc doporu čuje schváli ť predložené opatrenie bez týchto dvoch 
položiek:  

-  zakúpenie zastrešenej tribúny (1.673,- Eur) – KSoc sa 
  stotož ňuje so zámerom zakúpi ť tribúnu, avšak žiada jej  
  zakúpenie odloži ť a pokúsi ť sa využi ť na jej nákup  
  grantové systémy, napr. cezhrani čná spolupráca a pod. a na  
  tohtoro čný jarmok si tribúnu prenaja ť 
-  KTR s.r.o. – navýšenie ZI (33.310,- Eur) – členovia  
  komisie sa k tejto položke vyjadria po vypo čutí správy  
  pracovnej komisie, ktorá sa venuje problematike K TR. 

 
Primátor mesta sa vyjadril k pripomienkam komisii: 
- je nutné, aby ob čania mesta a ďalší hostia prítomní na 
zasadnutí MZ mali možnos ť sa všetci pohodlne posadi ť, prípadne 
občerstvi ť, preto je nevyhnutné vytvori ť na uvedené adekvátne 
podmienky. Zvä čšenie priestorov sobášnej miestnosti stavebnými 
zásahmi by bolo finan čne nákladnejšie ako presun hlasovacieho 
zariadenia do Domu kultúry. Tieto priestory umož ňujú v prvom 
rade bezbariérový prístup, pohodlnejšie sedenie, pr ístup 
k toaletám, dostatok miest na sedenie pre ob čanov, možnos ť 
podania ob čerstvenia (minerálka, káva) aj ob čanom, 
- zakúpenie tribúny je dôležité pre organizovanie r ôznych 
kultúrnych akcií. Jednou z prvých akcií bude d ňa 18. 9. 2011 
slávnos ť pri príležitostí 1150. výro čia príchodu Cyrila 



a Metoda na naše územie, kedy budú do mesta Byt ča privezené 
relikvie Sv. Cyrila. Toto významné výro čie bude širokej 
verejnosti pripomenuté kultúrnym programom zorganiz ovaným 
školami a školskými zariadeniami mesta. D ňa 18. 9. 2011 – 
nedeľné popoludnie so za čiatkom cca o 15,00 hodine do 18,00 
hodiny kedy budú z Rajeckej Lesnej dovezené relikvi e. Program 
bude na námestí. 
Ďalšou akciou bude tradi čný Michalský jarmok 30. 9. 2011 
a ďalšie akcie, ktoré Mesto plánuje v budúcnosti zorga nizova ť.  
Tribúna je vyrobená z kvalitných materiálov z nehrd zavejúcej 
ocele. Prenájom nie je riešením, lebo ak by Mesto t ribúnu 
zakúpilo až v budúcom roku, výškou prenájmu by sa j ej cena 
navýšila. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť predložené rozpo čtové opatrenie so 
zmenou v položke – KTR s.r.o. – navýšenie základnéh o imania 
33.310,- Eur, ktorá bude znie ť: Návratná finan čná výpomoc pre 
KTR s.r.o. Byt ča vo výške 5.000,- Eur. 
Poskytnutie návratnej finan čnej výpomoci Mesta spolo čnosti 
KTR, s.r.o. Byt ča vo výške 5.000,- Eur je v zmysle § 10, ods. 
6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy. Pôži čka bude Mestu vrátená po vysporiadaní 
záväzkov KTR (odpredaj). 
 
p. Hrobárik – žiadam o presun finan čných prostriedkov 
z položky oprava a údržba PZ  Hrabové vo výške 1.50 0,- € na 
zakúpenie a inštalovanie sochy Sv. Floriána. 
 
p. Ovseník – jednozna čne som za to, aby kone čne bola na 
námestí umiestnená zastrešená tribúna a celoro čne sa tu 
organizovali rôzne podujatia. Chcem požiada ť, aby sme jej 
nákup nešili horúcou ihlou, v rámci projektu cezhra ni čnej 
spolupráce  mohlo by ť zrealizované jej zakúpenie a či bolo už 
realizované verejné obstarávanie na jej zakúpenie. Pokia ľ 
nebolo, neviem ako to chceme zabezpe či ť v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní, legislatívny proces má svoj e lehoty 
a prvú akciu budeme ma ť pod ľa predložených materiálov už 
o týžde ň. Pod ľa prepo čtu môže by ť verejné obstarávanie hotové 
najskôr prvý týžde ň októbrový. 
  
Pán primátor informoval, že nadriadený orgán doporu čil čerpa-
nie prostriedkov na konkrétne kultúrne akcie, preto  tento 
návrh na zakúpenie zastrešenej tribúny z prostriedk ov Mesta. 
Tribúna je z ľahkých materiálov s protikoróznou povrchovou 
úpravou a k dotazu týkajúceho sa dodržiavania verej ného 
obstarávania – sme tu na to, aby boli dodržané všet ky zákonom 
stanovené postupy. 
 
p. Hrobárik – žiadam o presun finan čných prostriedkov 
z položky oprava a údržba PZ  Hrabové vo výške 1.50 0,- € na 
zakúpenie a inštalovanie sochy Sv. Floriána. 



 
Primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 

I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpo čtovému 
opatreniu č. 5. 

II.  Schva ľuje: 
1/ Rozpo čtové opatrenie č. 5, vrátane zmeny programov, roz- 
počtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/  zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 9. 20 11 pod ľa  
priloženej tabu ľky so zmenou v položke – KTR s.r.o. – 
navýšenie základného imania 33.310,- €, ktorá bude znie ť: 
Návratná finan čná výpomoc pre KTR s.r.o. Byt ča vo výške 
5.000,- € 
2/ Poskytnutie dotácií: 

-  OZ Mestský hádzanársky klub Byt ča vo výške 6.000,- €   
  na prenájom športovej haly a prepravné, 
-  TJ Pšurnovice vo výške 1.000,- €  na výdavky na 
  rozhodcov, prevádzkové náklady, výdavky na nájom,  cestovné 
  a stravné, materiálové vybavenie, 

Uvedené bude financované presunom z položiek: 
-  geodetické práce                - 1.000,- € 
-  štúdie, posudky, ...            – 1.000,- € 
-  Hrabové – vodné, sto čné         - 1.000,- € 
-  údržba verejnej zelene          - 1.000,- € 
-  poži čovné za filmy              - 2.000,- € 
-  grantový systém mesta           - 1.000,- € 

 
3/ Presun  finan čných prostriedkov z položky oprava a údržba 
Kultúrneho domu v m. č. Pšurnovice na položku oprava a údržba 
budovy a areálu TJ Pšurnovice vo výške 5.200,- €. 
4/ Zabezpe čenie spolufinancovania mikroprojektu vo výške 5% 
z celkovej ceny diela vo výške 1.750,- Eur z rezerv ného fondu. 
5/ Presun finan čných prostriedkov z položky oprava a údržba MŠ 
Pšurnovice vo výške 1.260,- na položky dohody o vyk onaní práce 
(637027) vo výške 1.160,- € a položku všeobecný mat eriál vo 
výške 100,- €. 
6/ Presun finan čných prostriedkov z položky oprava a údržba ŠJ 
Mieru 250,- € na zabezpe čenie softwaru pre ŠJ Mieru. 
7/ Presun finan čných prostriedkov z položky zakúpenie strojov, 
prístrojov a zariadení vo výške 3.300,- € na zabezp ečenie 
odstránenia nedostatkov vyplývajúcich z kontroly na  ŠJ Mieru.   
8/ Presun finan čných prostriedkov z položky oprava a údržba PZ  
Hrabové vo výške 1.500,- € na zakúpenie a inštalova nie sochy 
Sv. Floriána. 
 
Poslanci uvedené schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 130/2011 
 



10/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 
10/2011, ktorým sa mení VZN Mesta Byt ča č. 2/2008 o ur čení 
výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v znení 
neskorších predpisov. 
 
Komisie doporu čili schváli ť návrh VZN v predloženom znení. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Byt ča č. 10/2011, ktorým sa mení VZN Mesta Byt ča č. 2/2008 
o ur čení výšky príspevku v školách a školských zariadeni ach 
v znení neskorších predpisov. 
 
Primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 10/2011, ktorým sa 
mení VZN Mesta Byt ča č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku 
v školách a školských zariadeniach v znení neskorší ch 
predpisov. 
 
Poslanci uvedené schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 131/2011 
 
11/ Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 11/2011, 
ktorým sa mení VZN Mesta Byt ča č. 6/2008 o ostatných miestnych 
daniach. 
 
Komisie doporu čili schváli ť návrh VZN v predloženom znení. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Byt ča č. 11/2011, ktorým sa mení VZN Mesta Byt ča č. 6/2008 
o ostatných miestnych daniach. 
 
Primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 11/2011, ktorým sa 
mení VZN Mesta Byt ča č. 6/2008 o ostatných miestnych daniach. 
 
Poslanci uvedené schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 132/2011 
 
12/ Zmena prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Byt ča č. 4/2009 o ur čení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Byt ča – 
ur čenie výšky dotácie na r. 2011 – 2. zmena. 
 
Komisie doporu čili schváli ť návrh zmeny prílohy v predloženom 
znení, nako ľko uvedené vyplýva zo schválenej úpravy rozpo čtu 
č. 3 k 30. 6. 2011. 
 



MR doporu čuje MZ schváli ť zmenu prílohy č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu Mesta Byt ča č. 4/2009 o ur čení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení 
na území mesta Byt ča – ur čenie výšky dotácie na r. 2011 – 2. 
zmena. 
 
Primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Byt ča č. 4/2009 o ur čení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Byt ča – 
ur čenie výšky dotácie na r. 2011 – 2. zmena. 
 
Poslanci uvedené schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 133/2011 
 
13/ Záväzné sú ťažné podmienky – obchodná verejná sú ťaž. 
Návrh záväzných sú ťažných podmienok pre obchodnú verejnú 
súťaž, predaj parc. CKN č. 385/4 a objektu č.s. 743 v k.ú.  
V. Byt ča (bývalá MŠ na Raj čuli) -  plnenie uznesenia MZ 
v Byt či č. 98/2011. 
 

FK odporú ča vyhlási ť minimálnu kúpnu cenu vo výške 171.000,- € 
(v zmysle znaleckého posudku č. 33/2011 zo d ňa 30. 7. 2011). 
PK po prejednaní tejto problematiky na ďalej trvá na svojom 
predchádzajúcom doporu čení, t.j. nepredáva ť vyššie uvedené 
nehnute ľnosti, ale ponecha ť ich na ďalej vo vlastníctve mesta 
Byt če. 

MR konštatovala, že z právneho h ľadiska bude problém zaviaza ť  
budúceho vlastníka prevádzkovaním objektu len na so ciálne 
účely, členovia pripustili možnos ť rekonštrukcie objektu 
budúcim vlastníkom na polyfunk čný ú čel, t.z. využitie prízemia 
na sociálny ú čel a poschodie na bývanie. 
MR doporu čuje MZ schváli ť sú ťažné podmienky – obchodná verejná 
súťaž. 
 
Pán primátor dal slovo poslancovi Chúpekovi, ktorý navrhol 
zrušenie uznesení č. 98/2011 a 99/2011. 
p. Chúpek – chcem sa vráti ť k týmto uzneseniam, zdá sa mi že 
sme bež vážneho zamyslenia tieto prešli. Pre čo by sme mali 
predáva ť posledné dva pozemky vo vlastníctve Mesta a tretí je 
bývalé Záhradníctvo. Zdá sa mi predáva ť pozemok, kde sa 
postaví 7 max 10 rodinných domov za sumu 10 najviac  15 korún 
v starej mene neprimerane tomu, že Mesto stratí tak ýto 
pozemok. Nevieme čo nás do budúcnosti čaká, ani poslancov čo 
prídu po nás. Možno budú chcie ť rieši ť nejakú výstavbu, 
budova ť relaxa čné centrum. A v neposlednom rade ideme predáva ť 
nehnute ľností, ke ď ich cena je znížená oproti minulým rokom. 
Ak sa dá, chcem da ť hlasova ť za zrušenie týchto uznesení.  



 
Pán primátor – budova bývalej materskej školy je v dezolátnom 
stave a z mestských finan čných prostriedkov ju  nezrekonštru-
ujeme, chátra a budeme musie ť vykonáva ť udržiavacie práce, aby 
neohrozovala bezpe čnos ť a zdravie ob čanov. Z h ľadiska využitia 
tejto lokality, je pred ňou pozemok na Ul. Janka Krá ľa kde je 
vízia postavi ť bytový dom, či už cestou štátneho fondu rozvoja 
bývania, ktorý by sp ĺňal výškovo ako najvyšší rodinný dom – 
dom p. Gajdoša. Budovu bývalej materskej školy prer ábať na dom 
sociálnych služieb nebudeme, nie len z dôvodov stav ebných, 
viete aké máme problémy v Jesienke, ale aj z dôvodu  budúcich 
prevádzkových nákladov. Vieme, že nám stále stúpajú  náklady na 
opatrovate ľskú službu. Z týchto dôvodov vyplynula nadbyto čnos ť 
objektu pre Mesto. Je na rozhodnutí mestského zastu pite ľstva 
či ur čite podmienky len na bývanie alebo na sociálny ú čel, 
alebo zmiešané. Ďalší pozemok je pri amfiteátri, ktorý je roky 
nefunk čný a museli by ť jeho pozostatky odvezené a priestor 
vy čistenýl, aby nedošlo k zraneniu. Z h ľadiska koncepcie je 
radová zástavba návrh ako esteticky a funk čne využi ť 
a uzatvori ť túto lokalitu. Zástavba by sa napojila na už 
jestvujúcu zástavbu rodinných domov a plochy by bol i využité 
so zachovaním pohody bývania. Bol to odo m ňa návrh na 
prerokovanie do orgánov Mesta, ale nie je to dogma,  môžete sa 
rozhodnú ť, je to na Vás. V dobrej vôli som Vám predostrel 
svoju myšlienku. Vieme, že je tu aj ur čitý návoz, čo 
z h ľadiska statiky nedovo ľuje výstavbu vyškovo nevhodnú. 
Pripomínam aj, že v minulom zastupite ľstve bola petícia 
občanov proti výstavbe bytového domu v tejto časti. Po 
schválení uznesení sa už ve ľa ob čanov zaujímalo kedy bude 
Mestom vyhlásená verejná obchodná sú ťaž. 
 
Pán primátor po diskusií dal hlasova ť za to, či chcú poslanci 
hlasova ť za návrh poslanca p. Chúpeka – zrušenie uznesení 
mestského zastupite ľstva č. 98/2011 a 99/2011 zo d ňa 30. 6. 
2011. 
Poslanci neschválili hlasovanie o návrhu p. Chúpeka . 
 
Poslanci v ďalšej diskusií schválili doplnenie podmienok  
odpredaja objektu č.s. 743 v k.ú. V. Byt ča (bývalá MŠ na 
Raj čuli) len na sociálny alebo bytový ú čel, maximálne II. 
podlažný s podmienkou výstavby do 2 rokov odo d ňa uzatvorenia 
kúpno-predajnej zmluvy. 
   
Primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 

I.  Schva ľuje: 
1/ Zverejnenie zámeru predaja objektu č.s. 743 na Ul. 
Hlinkovej v Byt či a pozemku parc. CKN č. 385/4 zastavaná 
plocha o výmere 2810 m2 v k.ú. Ve ľká Byt ča formou obchodnej 
verejnej sú ťaže (zverejnenie zámeru na úradnej tabuli mesta, 
internetovej stránke mesta a v regionálnej tla či). 



2/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže zo d ňa 10. 8. 
2011 a doplnením z 8. 9. 2011 na predaj objektu č.s. 743 na 
Ul. Hlinkovej v Byt či a pozemku parc. CKN č. 385/4, zastavaná 
plocha o výmere 2.810 m2 v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov 
obchodnej verejnej sú ťaže na predaj objektu č.s. 743 na Ul. 
Hlinkovej v Byt či a pozemku parc. CKN č. 385/4, zastavaná 
plocha o výmere 2.810 m2 v k.ú. Ve ľká Byt ča v zložení: 
p. Ján Melocík, p. Branislav Chúpek, p. Miloš Gregu š,  
p. Július Kozák, p. Róbert Mendel  
4/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov obchodnej verejnej sú ťaže p. Antona Kotešovského. 

II.  Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil vyššie uvedenú obchod nú verejnú 
súťaž so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami.  
 
Poslanci uvedené schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 134/2011 
 
14/ Majetkoprávne vysporiadanie pozemku parc. CKN č. 499/15,  
zastavaná plocha o výmere 1170 m 2, v k.ú. Mikšová, pod budúcu  
miestnu komunikáciu. Vlastníci pozemku navrhujú mes tu Byt ča 
možnosť odkúpenia predmetnej parcely v celosti (jej šírka je 
cca 10 m) a to za cenu 20,- €/m 2.  
Odkúpením pozemku a vybudovaním prístupovej komunik ácie by  
vznikla možnos ť rozšírenia výstavby RD v danej lokalite. 
 
Po oboznámení sa s predloženým materiálom, FK odpor úča 
z dôvodu vyriešenia vzniknutej situácie odkúpenie p ozemku 
parc. CKN 499/15.  
PK nedoporu čuje schváli ť odkúpenie vyššie uvedenej parcely do 
vlastníctva mesta Byt če. 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta navrhovanú kúpu predmetného 
pozemku parc. CKN č. 499/1 v k.ú. Mikšová, resp. parc. CKN č. 
499/15 neschváli ť. 
 
MR doporu čila opätovné jednanie s vlastníkmi pozemku za 
prítomnosti zástupcu finan čnej komisie, zástupcu komisie 
výstavby, poslanca za m. č. Mikšová a primátora mesta.  
 
Poslanci vzali na vedomie informáciu, že vlastník p ozemku p. 
Borovi čka vy členil výmeru pozemku pod mestskú komunikáciu, 
súhlasil s výmenou za pozemok vo vlastníctve Mesta parc. CKN 
č. 58/1. Potom so zámenou pozemkov nesúhlasil. 
 
p. Sol čanský – dom je postavený a až po jeho dostavbe si d al 
p. Borovi čka zavkladova ť vlastníctvo prístupového pozemku. 
Napriek tomu, že boli tri rokovania s p. Borovi čkom sa nedá 
dohodnú ť. Ťahá sa to dlho, v dome býva mladá rodina, je toto 
pre nich ve ľký problém. 



 
Poslanci sa dohodli na postupe – odpredaji pozemku parc. CKN 
č. 58/1 v k.ú. Mikšová a za získané finan čné prostriedky Mesto 
odkúpi pozemok parc. CKN č. 499/15 v k.ú. Mikšová (pod 
prístupovú cestu). 
  
Primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Doporu čuje: 
Prejedna ť v komisii vyhlásenie nadbyto čnosti pozemku parc. CKN 
č. 58/1 trvalý trávnatý porast o výmere 913 m2 v k.ú . Mikšová 
a spôsob jeho odpredaja tretej osobe. 
 
Poslanci uvedené schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 135/2011 
 
15/ Žiados ť klubu „Hlasy a ohlasy byt čianska v Byt či o fi-
nančný príspevok na zhotovenie pamätnej dosky pre význa mného 
byt čianskeho rodáka pána Rudolfa Kamasa. 
 
FK odporú ča poskytnutie dotácie vo výške 520,- €. FK odporú ča 
využi ť na uvedený ú čel finan čné prostriedky  vo výške 250,- € 
z rozpo čtovej položky Mestská liga malého futbalu Byt ča a 
finan čné prostriedky  vo výške 270,- € z rozpo čtu grantového 
systému. Uvedené odporú ča schváli ť v rozpo čtovom opatrení č. 
5. 
PK doporu čuje schváli ť finan čné prostriedky vo výške 520,- € 
na požadovaný ú čel a pre vyššie uvedeného žiadate ľa. 

KVaŽP konštatovala, že aktivita uvedená v žiadosti môže by ť 
riešená v rámci grantového systému mesta a z tohto dôvodu 
odporú ča žiadate ľovi obráti ť sa s príslušnou žiados ťou na  
grantovú komisiu mesta. 
 
MR doporu čuje doplnenie žiadosti o bližšie údaje o p. Rudol-
fovi Kamasovi (životopis, aké patenty podal), infor mácie aké 
sú pamätné tabule na území mesta už inštalované, po dľa akých 
kritérií klub rozhoduje, ktorému ob čanovi navrhne inštalova ť 
pamätnú tabulu a tiež aká je finan čná spoluú časť klubu. 
MR po dodaní  požadovaných informácií doporu čuje MZ, aby 
žiados ť klubu o nainštalovanie pamätnej tabule bola zarade ná 
do rozpo čtu Mesta na r. 2012.   
 
O slovo sa prihlásil p. Badík, člen klubu Hlasy a ohlasy.., 
ktorý oboznámil prítomných s tým, že p. Kamas bol a utorom 72 
vynálezov, je to významný rodák z Byt če a ke ďže sa nezachoval 
jeho rodný dom, klub sa dohodol s vlastníkom budovy  bývalej 
učňovskej školy (tu bol p. Kamas posledným riadite ľom) – Ži- 
dovskou náboženskou obcou o nainštalovaní pamätnej tabule na 
ich budove (zariadenie K ľúč).  
 



Pán primátor požiadal p. Badíka o písomnú informáci u ko ľko 
pamätných tabú ľ v meste je nainštalovaných a akým osobnostiam. 
 
p. Petrus – v materiáloch chýba vyjadrenie komisie sociálnej, 
(nebolo uvedené v zápise z komisie) k tomuto bodu, kde sme 
doporu čili, keby klub vypracoval materiál, ktoré významné 
osobnosti v Byt či pôsobili čo nie čo spravili pre Byt ču. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zatupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie žiados ť klubu „Hlasy a ohlasy byt čianska v Byt či 
o finan čný príspevok na zhotovenie pamätnej dosky pre 
významného byt čianskeho rodáka pána Rudolfa Kamasa vo výške 
520,- € do rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2012. 
 
Poslanci uvedené schválili.   
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 136/2011 
 
16/ Vyhodnotenie sú ťaže na odpredaj mestského pozemku parc. 
CKN č. 1410/11, v k.ú. V. Byt ča (žiadate ľ p. Juraj Kalaš, 
Byt ča). 
Do sú ťaže vyhlásenej MZ sa neprihlásil žiadny záujemca. 

PK po oboznámení sa s výsledkom sú ťaže, resp. s nezáujmom 
o odkúpenie predmetného pozemku o výmere 58 m 2 za min. cenu vo 
výške 33 €/m 2, berie uvedené na vedomie. 

MR doporu čuje MZ zobra ť na vedomie výsledky sú ťaže. 
MR tiež konštatovala, že p. Kalaš už realizoval na predmetnom 
pozemku stavbu – spevnenie hrádze vodného toku. 
 
p. Greguš – ja sa chcem spýta ť aký bude ďalší postup. 

Pán primátor oboznámil prítomných, že stavebný úrad  bude 
postupova ť  v zmysle stavebného zákona. 
   
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Informáciu, že do  súťaže na odpredaj mestského pozemku parc. 
CKN č. 1410/11, v k.ú. V. Byt ča sa neprihlásil žiadny 
záujemca. 
 
Poslanci uvedené schválili.   
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 137/2011 
 

17/ Vyhodnotenie sú ťaže na prenájom nebytových priestorov 
v objekte č.s. 1020/3 na ul. Komenského v Byt či (žiadate ľ p. 
Pánik, Malá Byt ča). Do sú ťaže vyhlásenej MZ sa neprihlásil 
žiadny záujemca. 



PK po oboznámení sa s výsledkom sú ťaže, resp. s nezáujmom 
o prenájom predmetných nebytových priestorov o výme re 79 m 2 za 
min. cenu nájmu vo výške 35 €/m 2/rok, berie uvedené na vedomie. 

MR doporu čuje MZ zobra ť na vedomie výsledky sú ťaže a doporu- 
čuje prehodnotenie podmienok prenájmu podnikate ľskou komisiou 
tak, aby boli prijate ľné pre prípadných ďalších záujemcov 
a neboli s ťažnosti od ob čanov na prevádzku (otváracia doba 
max. do 22,00 hodiny). 
 
Poslanci vzali na vedomie informáciu, že d ňa 7. 9. 2011 (po 
termíne vyhlásenej sú ťaže) písomne požiadal o prenájom 
nebytových priestorov p. Jaroslav Pánik. 
  
Na návrh poslanca p. Ovseníka, aby sa poslanci zaob erali 
myšlienkou využitia uvedeného nebytového priestoru na zriade-
nie mestského múzea (Thurzovo centrum). Poslanec p.  Ovseník 
predloží do orgánov mesta komplexný návrh využitia celého spo-
lo čenského pavilónu na sídlisku na využitie pre muzeál nu a ga-
lerijnú činnos ť. 
  
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zatupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
1/ Informáciu, že do sú ťaže na prenájom nebytových priestorov 
v objekte č.s. 1020/3 na ul. Komenského v Byt či sa neprihlásil 
žiadny záujemca. 
2/ Informáciu, že d ňa 7. 9. 2011 (po termíne vyhlásenej 
súťaže) písomne požiadal o prenájom nebytových priesto rov  
p. Jaroslav Pánik.  
 
Poslanci uvedené schválili.   
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 138/2011 
 
18/ Žiados ť o odkúpenie časti mestského pozemku z parc. CKN č. 
999/1 v k.ú. Hliník nad Váhom – Jozef Bzdyl, Hliník  nad Váhom 
379, Byt ča. 
Ide o časť pozemku o výmere cca 40 m 2, ktorá sa nachádza  
v uzavretom dvore žiadate ľa, na ktorom má postavený rodinný 
dom. 
 
PK odporú ča schváli ť priamy odpredaj budúceho novovytvoreného 
pozemku o výmere cca 40 m 2 (z parc. CKN č. 999/1, časť vo dvore 
žiadate ľa),  v k.ú. Hliník nad Váhom žiadate ľovi, za cenu 20 
€/m 2 a to ako prevod pod ľa § 9a, ods.8, písm.b zák. č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí v znení neskorších zmien a pred pisov 
s tým, že žiadate ľ uhradí i všetky náklady spojené s prevodom. 

MR doporu čuje MZ schváli ť priamy odpredaj budúceho 
novovytvoreného pozemku o výmere cca 40 m 2 (z parc. CKN č. 
999/1, časť vo dvore žiadate ľa),  v k.ú. Hliník nad Váhom 



žiadate ľovi, za cenu 20 €/m 2 a to ako prevod pod ľa § 9a, ods.8, 
písm. b zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení  
neskorších zmien a predpisov s tým, že žiadate ľ uhradí 
i všetky náklady spojené s prevodom. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zatupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpredaj časti mestského pozemku z parc. CKN č. 999/1 v k.ú. 
Hliník nad Váhom o výmere cca 40 m 2, ktorá sa nachádza  
v uzavretom dvore žiadate ľa p. Jozefa Bzdyla pri jeho 
rodinnom dome, priamym odpredajom za cenu 20,- €/m 2 a to ako 
prevod pod ľa § 9a, ods.8, písm.b zák. č. 138/1991 Z. z. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov . 
 
Poslanci uvedené schválili.   
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 139/2011 
 
19/ Odpredaj pozemku parc . CKN č. 829/37 v k.ú. Hliník nad 
Váhom, pod miestnu komunikáciu, vyjadrenie vlastník a – Mária  
Mudráková, Hliník nad Váhom 256. 
Vlastní čka pozemku nesúhlasí s jeho odpredajom za cenu 1,- € 
a navrhuje kúpnu cenu vo výške 1 €/m 2, t.j. spolu 1.000,- €. 
 
PK doporu čuje schváli ť odkúpenie pozemku za navrhovanú cenu 
1.000,- € s tým, že mesto Byt ča uhradí i ostatné náklady 
spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 
Pán primátor – bola diskusia k tomuto, prijali ste uznesenie 
č. 116/2011, ale p. Mudrák poverený vlastní čkou pozemku p. 
Mudrákovou, žiada vzh ľadom k tomu, že tam investovali, aby 
bolo symbolické 1,- Euro, ale nie za celú výmeru, a le za m2. 
Je tu takýto návrh, len pripomínam, že pokia ľ by ste schválili 
zrušenie uznesenia č. 116/2011 a neprijali nové uznesenie 
druhý bod, tak títo stavebníci by museli rieši ť cestu s p. 
Mudrákovou, je to na zváženie. 
 
p. Kozák – na ozrejmenie, p. Mudrák povedal, že za symbolické 
1,- Eur a dnes je z toho už 1.000,- Eur. Zas ideme kupova ť 
nie čo, pre niekoho a niekomu viac-menej zhodnocova ť pozemky, 
nie som proti tomu, aby sme to kúpili, tí ľudia čo tam bývajú 
chodia v čižmách. Ja som si v júni r. 2005 kúpil prístupovú 
cestu k domu za 105,- Sk/m2 a 15. 8. 2005 som ju da roval Mestu 
za 1,- Sk/m2. No ja by som doporu čil, aby sme pozemok kúpili 
za nimi stanovených podmienok a stavebný úrad zavia zali, že 
ďalšie stavebné povolenie na výstavbu nevydá bez toh o, aby p. 
Mudrák nezabezpe čil prístupovú cestu. Nech sa p. Mudrák stará 
do budúcnosti v prvom rade o cestu, ale tým ľuďom teraz treba 
pomôcť. Alebo tí čo chcú býva ť ako ja, si tu cestu kúpia. 
 



p. Frolo – m ňa to ve ľmi rozhor čilo, od p. Mudráka, že toto 
urobil, podviedol tých mladých ľudí.  
 
p. Bologa – ako p. Mudrák prišiel práve k tejto sum e čo teraz 
požaduje. 
 
Pán primátor – podal takúto písomnú žiados ť, kde konkrétne 
nezdôvod ňuje. Navrhujem Vám, aby ste návrh uznesenia schváli li 
s tým, že stavebný úrad už nevydá stavebné povoleni e, kým 
nebude hrubá stavba komunikácie vyriešená, teda pri pravená na 
kone čnú povrchovú úpravu. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  

I.  Ruší: 
Uznesenie MZ č. 116/2011 zo d ňa 30. 6. 2011, ktorým bola 
schválená ponuka p. Márie Mudrákovej, Hliník nad Vá hom č. 256, 
Byt ča na odpredaj parcely č. CKN 829/37 o výmere 1.000 m2 pod 
prístupovú cestu k novovybudovaným rodinným domom v  lokalite 
Lánce v k.ú. Hliník nad Váhom Mestu Byt ča za symbolickú cenu 
1,- Euro s tým, že Mesto Byt ča uhradí náklady na odvkladovanie 
príslušnej kúpnej zmluvy. 

II.  Schva ľuje: 
Odkúpenie parcely č. CKN 829/37 o výmere 1.000 m2 pod 
prístupovú cestu k novovybudovaným rodinným domom v  lokalite 
Lánce v k.ú. Hliník nad Váhom Mestu Byt ča za cenu 1.000,- Euro  
od p. Márie Mudrákovej, Hliník nad Váhom č. 256, Byt ča 
s tým, že Mesto Byt ča uhradí náklady na odvkladovanie 
príslušnej kúpnej zmluvy. 
 
Poslanci uvedené schválili.   
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 140/2011 
  
20/ KVaŽP vedená jej predsedom uskuto čnila ohliadku staveniska 
„Zariadenia pre seniorov“ a prerokúvala na svojom z asadnutí 
nasledovné záležitosti: 
Členovia komisie za čali zasadnutie od ohliadky stavby „ Byt ča – 
stavebné úpravy objektu Jesienka súp. č. 813 – Zariadenie pre 
seniorov “. Miestnu ohliadku uskuto čnili za ú časti zástupcov 
zhotovite ľa stavby. Na mieste oboznámili sa s priebehom 
výstavby a postupom prác na stavbe. Informovali sa o termíne 
ukon čenia prác. Zástupcovia zhotovite ľa ubezpe čili členov 
komisie, že zmluvne dohodnutý termín ukon čenia stavby bude 
dodržaný. 
     
MR vzala informáciu na vedomie. 
 
Pán primátor informoval, že nako ľko sa v objekte Jesienky 
postupom prác objavujú ďalšie nepredvídate ľné okolnosti, 
požiada Mesto nadriadený orgán o pred ĺženie termínu ukon čenia 
diela, ako bolo plánované.  



 
 
Pán primátor informoval prítomných, že na stavbe v Jesienke 
bol kontrolný de ň. Mesto má podpísanú zmluvu s dodávate ľom 
stavebných prác. Prostredníctvom implementátora Mes to 
požiadalo nadriade-ný orgán o pred ĺženie termínu z dôvodu 
nepredvídate ľných stavebných prác a neukon čeného výberového 
konania na zariade-nie (vybavenie). Na kontrolnom d ni bol 
predložený harmonogram stavebných prác s ukon čením do 30. 9. 
2011. Teda implementátor komunikuje s príslušným pr acovníkom 
na Ministerstve. 
 
Ďalej pán primátor informoval o výsledku výberového konania na 
vedúcu opatrovate ľských služieb Mesta. Výberové konanie 
vyhrala p. Mgr. Adriána Tichá, s ktorou bude uzatvo rený 
pracovný pomer od 1. 9. 2011 s tým, že pod ľa predbežného 
prieskumu záujmu o umiestnenie v DSS budú vyšpecifi kované 
ďalšie pracovné pozície (za členenie do organiza čného poriadku 
Mesta). Pán primátor po ďakoval za prácu výberovej komisii. 
 
Poslanci uvedené schválili.   
 
21/ Žiados ť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi: 
KSoc doporu čuje schváli ť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 
žiadate ľke pani Anne Cabajovej a to vo výške 100,- Eur na  
nevyhnutné ošatenie jej dvoch detí. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť poskytnutie dávku v hmotnej núdzi 
žiadate ľke pani Anne Cabajovej a to vo výške 100,- Eur na  
nevyhnutné ošatenie jej dvoch detí.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie jednorazovej dávky vo výške 100,- € p. Anne  
Cabajovej na nevyhnutné ošatenie jej dvoch detí. 
 
Poslanci uvedené schválili.   
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 141/2011 
 
22/ Žiados ť VAJMELS, s.r.o., Považská Bystrica o prenájom 
pozemku v k.ú. V. Byt ča, parc. CKN č. 978/1, 6, 8 o celkovej 
výmere 14.000 m2 za ú čelom výstavby športového centra 
pozostávajúceho z futbalového ihriska s umelou tráv ou 
a viacú čelovej športovej haly. Prenájom žiadajú na dobu 50 
rokov s predkupným právom. 
  
MR vzala na vedomie žiados ť a konštatovala, že tento spôsob 
realizácie športovej haly by za dohodnutia výhodnýc h podmienok 
pre Mesto bol prijate ľný. 
Pán primátor konštatoval, že ak je to možné v zmysl e zákona, 



Mesto by sa nemuselo za ťažova ť úverom. 
 
Pán primátor informoval prítomných, že spolo čnos ť VAJMELS  
písomne odstúpila od svojej žiadosti.  
  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Informáciu, že spolo čnos ť VAJMELS, s.r.o., Považská Bystrica 
odstúpila od zámeru prenájmu pozemkov za ú čelom výstavby 
športového centra. 
 
Poslanci uvedené schválili.   
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 142/2011 
 
23/ MR vzala na vedomie informácie zo zasadnutia ko misie 
zaoberajúcej sa ohodnotením majetku KTR, s.r.o. Byt ča 
a káblových rozvodov vo vlastníctve Mesta – vi ď. správa 
predložená tajomníkom komisie a konate ľom KTR, s.r.o. Byt ča  
p. Andrejom Gallom. 
 
Pán prednosta informoval prítomných, že výstupy zo zasadnutí 
komisie (v zmysle uznesenia MZ č. 97/2011) dostali v materiá- 
loch na dnešné zasadnutie, tiež návrh dodatku č. 3 k zmluve 
o prenájme káblového distribu čného systému Byt ča uzatvorenej 
dňa 14. 10. 2008 medzi KTR Byt ča, s.r.o., Byt ča a TES Media, 
s.r.o., Žilina. V dodatku je dôležitý bod 1.3 dopln enie, že 
TES Média môže investova ť do opráv a výmeny dielov abonentom 
len po schválení štatutárnym orgánom – Mestom. 
Pán prednosta konštatoval, že boli s TES Médiou uza tvorené 
nevýhodné zmluvy pre Mesto. Komisia sa opätovne str etne 
a doporu čí zastupite ľstvu ďalší postup. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 

I.  Berie na vedomie: 
Informácie zo zasadnutia komisie zaoberajúcej sa oh odnotením 
majetku KTR, s.r.o. Byt ča a káblových rozvodov vo vlastníctve 
Mesta – vi ď. správa predložená tajomníkom komisie a konate ľom 
KTR, s.r.o. Byt ča za Mesto Byt ča p. Andrejom Gallom. 

II.  Schva ľuje: 
Dodatok č. 3 k zmluve o prenájme káblového distribu čného 
systému Byt ča uzatvorenej d ňa 14. 10. 2008 medzi KTR Byt ča, 
s.r.o., Byt ča a TES Media, s.r.o., Žilina. 
 
Poslanci uvedené schválili.   
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 143/2011 
 
24/ Predsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR bol písomne 
primátorovi mesta oznámený výsledok kontroly čerpania 



prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci Opera čného programu 
„Vzdelávanie v Základnej škole“ na ZŠ Ul. Mieru a Z Š Ul. E. 
Lániho v Byt či. 
Kontrola preukázala viaceré porušenia všeobecne záv äzných 
právnych predpisov. 
Podrobnejšie bude podaná informácia zo správy pánom  primátorom 
na zasadnutí MZ. 
 
Pán primátor pre čítal list od predsedu Najvyššieho kontrolného 
úradu SR p. Jána Jasovského: 
„Najvyšší kontrolný úrad SR na základe Plánu kontro lnej 
činnosti na r. 2011 vykonal kontrolu čerpania prostriedkov 
štrukturálnych fondov v rámci Opera čného programu „Vzdelávanie 
v Základnej škole“ na ZŠ Ul. Mieru a ZŠ Ul. E. Láni ho v Byt či. 
Kontrola preukázala viaceré porušenia všeobecne záv äzných 
právnych predpisov, najmä zákona o rozpo čtových pravidlách 
verejnej správy, zákona o ú čtovníctve, ob čianskeho zákonníka 
a zmlúv, na základe ktorých boli kontrolovaným subj ektom 
poskytnuté nenávratné finan čné príspevky. Tieto nedostatky sú 
podrobnejšie uvedené v správe o výsledku kontroly, ktorá tvorí 
prílohu oznámenia.“ 
Pán primátor ďalej informoval, že išlo o nedostatky 
z finan čného h ľadiska ú čtovného charakteru. Pozval si riadi-
te ľku a riadite ľa základných škôl, písomne zhodnotil zistené 
nedostatky a podpísali opatrenia prijaté na ich ods tránenie so 
záväznými ur čeniami zodpovedných pracovníkov a termínmi 
plnenia s tým, že v zmysle svojich kompetencií pod ľa Zákonníka 
práce prijal ur čité opatrenia, aby sa tieto nedostatky 
neopakovali.  
 
p. Ovseník – s výsledkami kontroly NKÚ musí by ť v zmysle 
zákona zastupite ľstvo informované. Chcem navrhnú ť a odporu či ť, 
aby sa v správach hlavnej kontrolórky objavovali ta ké 
naj častejšie sa opakujúce zistenia a prípadne prijaté 
opatrenia, aby sme sa práve z týchto chýb do budúcn osti 
poučili. Ak aj v niektorej rozpo čtovej organizácií nejaká 
chyba nastala, aby sa to mohlo prípadne odstráni ť aj inde 
a aby sme dostali informáciu aj z výsledkov kontrol  aj iných 
kontrolných orgánov. Tieto informácie nemusia by ť poskytnuté 
zastupite ľstvu ako v prípade kontroly NKÚ, ale tiež nám budú 
slúži ť na pou čenie a odstra ňovanie nedostatkov. Musíme ich 
pomenovať a prija ť opatrenia na ich odstránenie. 
 
Pán primátor – ja som ve ľmi rád, ke ď nadriadené orgány prídu 
na kontrolu, snažíme sa robi ť zodpovedne, ale nie je na škodu, 
keď nadriadený orgán skontroluje náš postup a vyvaruje me sa 
prípadných nedostatkov.    
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 

I.  Berie na vedomie: 



1/ Informáciu o výsledku kontroly čerpania prostriedkov 
štrukturálnych fondov v rámci Opera čného programu „Vzdelávanie 
v Základnej škole“ na ZŠ Ul. Mieru a ZŠ Ul. E. Láni ho v Byt či 
vykonanú Najvyšším kontrolným úradom SR. 
2/ Ur čenie zodpovednosti riadite ľov škôl a príslušných 
zamestnancov vykonávajúcich ú čtovnú agendu. 

II.  Poveruje: 
Primátora mesta vykonaním opatrení na odstránenie n edostatkov 
vyplývajúcich z kontroly v zmysle Zákonníka práce. 
 
Poslanci uvedené schválili.   
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 144/2011 
 
25/ Poslanci schválili pridelenie finan čných prostriedkov 
žiadate ľom pod ľa hodnotenia projektov grantovej komisie v IV. 
kole r. 2011. 
 
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 IV. kole r. 2011. 
 
Poslanci uvedené schválili.   
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 145/2011 
 
R ô z n e : 
 
1/ Poslanec p. Bologa – chcem kolegom poslancom pri pomenúť, že 
sme si zvýšili odmeny za zasadnutie zastupite ľstiev s odôvod-
nením zníženého plánovaného po čtu zasadnutí oproti minulému 
volebnému obdobiu. Nako ľko sme si potom odsúhlasili, že 
zasadnutia budú, pre ve ľké množstvo prejednávaných žiadostí 
a návrhov, každé 2 mesiace, navrhujem, aby sme sa v rátili 
k pôvodným odmenám za zasadnutie. Chcem zachova ť logiku toho, 
že ke ď je zvýšená frekvencia zasadnutí, aby sme nenavyšov ali 
rozpo čet, tak vrá ťme odmenu ako bola predtým. 
 
Po krátkej diskusií poslancov, že nie je pripravená  analýza 
nákladov na zasadnutie orgánov Mesta, p. Bologa sti ahol svoj 
návrh z bodu rôzne s tým, že ho predloží na rokovan ie komisii. 
  
2/ Poslanec p. Greguš dal návrh na hlasovanie o uzn esení: 
Mestské zastupite ľstvo 
Zaväzuje: 
1/ Mestský úrad vypracovaním jednoduchého projektu kor ču-
liarskej dráhy (kolieskové kor čule) na ú čelovej komunikácií 
v časti za kanálom. 
2/ Požiadanie Slovenského vodohospodárskeho podniku , závod 
Nimnica o možnos ť využívania ú čelovej komunikácie v ich 



vlastníctve na zriadenie kor čuliarskej dráhy s ur čením 
podmienok.  
 
Poslanci v diskusii konštatovali, že takáto iniciat íva od 
občanov v minulosti už bola, ide o ú čelovú komunikáciu, ktorú 
podľa vyjadrení Povodia Váhu nie je možné uzatvori ť z dôvodu 
jej údržby a dostupnosti vozidiel záchrannej služby ,  
hasi čských vozidiel. Poslanci upozornili tiež, že bezpe čnos ť 
a zdravie kor čulujúcich sa osôb bude motorovými vozidlami 
ohrozená. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh poslanca p. Greguša. 
Poslanci návrh schválili.   
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 146/2011 
 
3/ Poslanec p. Greguš dal návrh na prijatie takého všeobecne 
záväzného nariadenia mesta, ktoré by umož ňovalo da ť príspevok 
rodi čom pri narodení die ťaťa, napr. sumu 150,- Eur. Podklady  
keď pracovníci úradu pripravia, nech sú predložené na 
prerokovanie do komisií. 
 
Poslanec p. Greguš navrhol uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
Mestský úrad vypracovaním návrhu Všeobecne záväznéh o 
nariadenia Mesta Byt ča alebo inej formy predpisu Mesta, pod ľa 
ktorej bude vyplatená finan čná podpora pre novonarodené deti.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh poslanca p. Greguša. 
Poslanci návrh schválili.   
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 147/2011 
 
4/ Poslanec p. Greguš dal návrh na uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu podkladov pre vyhotovenie projektu na prep ojenie 
chodníka z Ul. Malobyt čianskej (autobusová zastávka) do m. č. 
Hrabové (odbo čka na dia ľnicu). 

Pán primátor dal hlasova ť za návrh poslanca p. Greguša. 
Poslanci návrh schválili.   
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 148/2011 
  
5/ Na návrh p. Ovseníka a p. Greguša poslanci hlaso vali  
O zverej ňovaní zápisníc zo zasadnutí Mestských zastupite ľstiev 
v Byt či na webovej stránke Mesta. 
 
Poslanci uvedené schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 149/2011 
 
 



--------------------------------------------------- ---------- 
Na vedomie: 
 
1/ Žiados ť o schválenie prevádzkového času v prevádzke KL 
Tracing Café v objekte č.s. 18/18, Námestie SR v Byt či – K&L, 
s.r.o., Žilina. 
Navrhnutý čas predaja je totožný s predchádzajúcim časom 
bývalého prevádzkovate ľa kaviarne (PO-ŠTV: od 7,30 hod. do  
22,00 hod. PIA: od 7,30 hod. do 01,00 hod., SO: od 08,00 hod.  
do 01,00 hod. a NE: od 10,00 hod. do 22,00 hod.).  
 
PK doporu čuje MR schváli ť žiadate ľovi navrhnutý čas predaja. 
Tento predajný čas v zmysle VZN mesta Byt če č. 4/2005, 
doporu čuje schváli ť na dobu ur čitú 2 mesiace s tým, že po jej 
uplynutí v prípade bezproblémového chodu prevádzky sa 
povolenie zmení na dobu neur čitú. 
 

MR schválila žiadate ľom navrhnutý čas predaja. 
 
--------------------------------------------------- ----------------- 
 
V závere zasadnutia sa o slovo prihlásil ob čan mesta p. Si- 
tar čík s otázkou, pre čo nebolo vyhovené jeho žiadosti o vybu-
dovanie odstavného parkoviska pre štyri motorové vo zidlá pri 
bytovom dome na Ul. Mieru (pri štvorbytovke), ke ď takéto 
odstavné parkovisko majú pri ved ľajšej štvorbytovke pri 
gaštanovej aleji. 
 
Pán primátor vysvetlil, že nie je možné, aby si ob čania bez 
povolenia takto zaberali časť verejného priestranstva 
a v tomto prípade zele ň. Uvedené bude prešetrené mestskou 
políciou. 
 
p. Ovseník – vypracovanie plánu revitalizácie zelen e na 
základe odborného posúdenia je opodstatnené.  
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či 
vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
Mgr. Andrej Gallo, MBA              Miroslav Minár čik 
prednosta úradu                     primátor mesta             
 
 
 
Mgr. Ivan Kostelný                  Július Kozák 

I.  Overovate ľ                   II. overovate ľ 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 


