
                     Z á p i s n i c a 
   zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 
     d ňa 23. 11. 2011 o 15,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 

Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 15 poslancov 
Ospravedlnení: 2 poslanci 
 
Program: 
1/ Preh ľad plnenia uznesení MZ z d ňa 8. 9. 2011 a 27. 10. 2011 
a ostatné materiály predložené hlavnou kontrolórkou  Mesta. 
2/ Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča za III. štvr ťrok 2011. 
3/ Rozpo čtové opatrenie Mesta Byt ča č. 7. 
4/ Návrh úpravy rozpo čtu Technických služieb Mesta Byt ča. 
5/ Rozpo čtové opatrenia č. 19 v zmysle Štatútu Mesta Byt ča. 
6/ Zmena príloh č. 1 a 2 k VZN Mesta Byt ča č.4/2009 o ur čení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a š kolských  
zariadeniach na území mesta Byt ča. 
7/ Návrh odpredaja KTR a KTR Mesta Byt ča. 
8/ Návrh zmluvy o spolupráci medzi Mestom Byt ča a obcami na 
základe novelizácie zákona o obecnej polícií. 
9/ Návrh vytvorenia pozemkov vhodných na výstavbu ro dinných 
domov – radová zástavba.  
10 / Návrh výstavby 24 bytového nájomného domu na poze mkoch vo 
vlastníctve Mesta. 
11 / Vyhodnotenie obchodnej verejnej sú ťaže na odpredaj 
prebyto čného majetku Mesta. 
12 / Iniciatívny návrh poslancov MZ - „Program revital izácie 
verejných priestranstiev na roky 2012-2014.“ 
13 / Iniciatívny návrh poslancov MZ – „Turzovo kultúrn e centrum 
– byt čianske múzeum s knižnicou“. 
14 / Iniciatívny návrh poslancov MZ – zriadenie trhové ho miesta 
„Byt čiansky rínek“. 
15 / Iniciatívny návrh poslancov MZ – zriadenie Komisi e 
riadenia a podpory ur čenej na rozvoj Mesta Byt ča“. 
16 / Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta v dvore 
Žiadate ľa v k.ú. Hliník nad Váhom. 
17 / Zmluva o nájme nehnute ľnosti medzi CV Č Byt ča a ZŠ na Ul. 
Mieru Byt ča. 
18 / Žiados ť ob čanov Hliník nad Váhom o spoluprácu Mesta. 
19 / Žiados ť o pridelenie sociálneho bytu. 
20 / Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotn ej núdzi. 
21 / Žiados ť ŽSK o stanovisko. 
22 / Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení Mesta Byt ča za  
školský rok 2010/2011. 
23 / Žiados ť spolo čnosti DOSA Slovakia, Byt ča o zriadenie 
vecného bremena.  
24 / 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 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. Ing. Milan 
Ovseník a p. Ing. Ján Melocík.    
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. MUDr. 
Vladimír Tvrdý ako predseda komisie, p. Ing. Peter Bologa a p. 
Ing. Štefan Bu čo ako členovia. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta:  

-  preh ľad plnenia uznesení MZ zo d ňa 8. 9. 2011 a 27. 10. 
2011, 

-  preh ľad plnenia uznesení MZ zo d ňa 27. 1. 2011, 14. 4. 
2011, 30. 6. 2011 a 8. 9. 2011, ktoré sú plnené pri ebežne 
alebo nesplnené, 

-  čerpanie dotácií za šport od 1. 1. 2011 do 10. 11. 2 011.  
 
Primátor požiadal poslancov, aby predniesli svoje p ripomienky 
k tomuto bodu rokovania a tiež požiadal poslancov, aby do- 
držiavali spôsob prihlasovania sa do diskusie a pre dnesenie 
faktických poznámok. 
 
p. Ovseník – mám otázky a navrhol by som aj doplnen ie uznese- 
nia. Vítam možnos ť predloženej informácie o nesplnených, prie-  
bežne plnených a plniacich sa uznesení predložených  hlavnou 
kontrolórkou. Absentuje mi však spôsob plnenia, ako  to pre- 
chádza a myslím si aj z iných MZ práve tieto bežiac e uzne- 
senia by nám mal objas ňova ť úrad a úlohou HK je konštatova ť či 
sa plnia. Uznesenie č. 65/2011 v zmysle ktorého sa mali opra- 
vova ť chodníky na Ul. Švecovej pod ľa finan čných možností 
a neopravujú sa, malo by to by ť možno zahrnuté v rozpo čtovom 
opatrení. Ďalšou otázkou je priebeh plnenia uznesenia oh ľadne 
športovej haly, mali sme dosta ť podklady od bánk, mala sa da ť 
vyhotovi ť projektová dokumentácia a nemáme informáciu ako sa  
plní. Preto by som navrhol úradu, aby predkladal in formatívne 
správy o priebehu splnenia priebežne plnených a nep lnených 
uzneseniach. Takže môj návrh: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ukladá: 
1/ Predkladanie informatívnych správ o plnení uznes ení 
Mestského zastupite ľstva v Byt či. 
Zodpovedný: prednosta úradu                
Termín:     na každé zasadnutie mestského zastupite ľstva 
2/ Vypracovanie preh ľadu o všetkých platných uzneseniach 
Mestského zastupite ľstva v Byt či, ktoré sú v plnení, resp. 
nesplnené. 
Zodpovedný: prednosta úradu                
Termín:     na každé zasadnutie mestského zastupite ľstva 
   



primátor – čo sa tohto týka, pokia ľ sa stretávame raz za 2 
mesiace, doporu čoval by som Vám, vážená pani poslanky ňa 
a vážení páni poslanci, máte možnos ť sa informova ť o plnení 
uznesení u príslušného vedúceho oddelenia, hlavná k ontrolórka  
už len skonštatuje ich plnenie. Vidíte sami, uznese ní je 
strašne ve ľa, ja Vás vyzývam pokia ľ máte záujem, informova ť sa 
o ich plnení priamo na úrade. 
 
p. Kramarová – ešte k tomu ďalšiemu materiálu čerpanie dotácií 
na šport, chcem požiada ť k 10. 12. aby sme tie vyú čtovania 
mali, ide zrejmé o vy čerpané prostriedky, zatia ľ nevyú čtované. 
Ak náhodou by nedošlo k čerpaniu, aby sme mohli rozpo čtové 
prostriedky inde použi ť. A ešte, pán primátor chcem sa spýta ť 
na ten problém v Mikšovej, čo sme mali kúpi ť pozemok pod 
prístupovú cestu, je to nesplnené, chcem sa informo vať. 
 
pán primátor – hovorili sme aj s poslancom za Pšurn ovice, je 
treba dodržiava ť finan čnú disciplínu a vyú čtovania v čas pred-
klada ť, je potrebné to rešpektova ť, že nebudeme do posledného 
dňa rieši ť nevy čerpanie prostriedkov. Čo sa týka prístupu 
k rodinnému domu v Mikšovej, našli sme náhradné rie šenie. 
Vlastníci pozemkov upustili od svojich požiadaviek a dovolili 
vybudova ť aspo ň provizórnu komunikáciu, je na nás zruši ť toto 
uznesenie. Po tej formálnej stránke je nesplnené, a le problém 
je vyriešený. 
 
p. Greguš – chcem diskutova ť k uzneseniam, ktoré som navrhol. 
Súhlasím s p. Ovseníkom, aby úrad predkladal stav p lnenia 
uznesení. Konkrétne ma zaujímajú tie uznesenia, ke ď je to 
v štádiu plní sa, konkrétne č. 146/2011 a č. 148/2011. 
 
pán primátor – čo sa týka príspevku na narodené deti, bola tam 
správa podaná aj hlavnou kontrolórkou. 
 
p. Greguš - to nechcem momentálne rozobera ť, možno sa to dá 
inou formou. Ide o kor čuliarsku dráhu, kde bol v podstate za 
ur čitých podmienok vydaný súhlas a chodník pri obchvat e 
či sme to už riešili geometrickým plánom. 
 
pán primátor – kor čuliarska dráha, bol som informovaní, že Ti 
bol poskytnutý výpis uznesenia a pôjdeš na Povodie Váhu. Ten 
súhlas z Povodia neviem či máme, ale v tejto veci sa stretnem  
so starostom z Kotešovej, či vie v tomto smere on nie čo 
navrhnú ť. Chodník sme zatia ľ neriešili geometrickým plánom, je 
to zložitejšie, malo by sa to robi ť komplexne NDS, je to cesta 
II/507 sú tam ur čité obmedzenia, cesta je vysoko. Dáme 
vypracova ť a predložíme na ďalšie MZ farebnú štúdiu. 
 
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu uznesenia, ktoré predložil 
p. Ovseník:  
Mestské zastupite ľstvo 



I.Ukladá: 
1/ Predkladanie informatívnych správ o plnení uznes ení 
Mestského zastupite ľstva v Byt či. 
Zodpovedný: prednosta úradu                
Termín:     na každé zasadnutie mestského zastupite ľstva 
2/ Vypracovanie preh ľadu o všetkých platných uzneseniach 
Mestského zastupite ľstva v Byt či, ktoré sú v plnení, resp. 
nesplnené. 
Zodpovedný: prednosta úradu                
Termín:     na každé zasadnutie mestského zastupite ľstva 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
II.Berie na vedomie:  

-  preh ľad plnenia uznesení MZ zo d ňa 8. 9. 2011 a 27. 10. 
2011, 

-  preh ľad plnenia uznesení MZ zo d ňa 27. 1. 2011, 14. 4. 
2011, 30. 6. 2011 a 8. 9. 2011, ktoré sú plnené pri ebežne 
alebo nesplnené, 

-  čerpanie dotácií za šport od 1. 1. 2011 do 10. 11. 2 011  
predložené hlavnou kontrolórkou Mesta.  
 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 157/2011  
 
2/ Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča za III. štvr ťrok 2011. 
 
FK berie na vedomie Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 09. 
2011. FK odporú ča, aby sa v rámci Technických služieb Mesta 
Byt ča podrobne sledovali a od čle ňovali všetky náklady 
súvisiace s podnikate ľskou časťou od príspevkovej časti. 
PK po oboznámení sa s predloženým materiálom berie tento na 
vedomie (bez zásadných výhrad a pripomienok).  
KVaŽP berie na vedomie a doporu čuje prija ť.  
KSoc berie predložený materiál na vedomie bez pripo mienok. 
 
MR doporu čuje MZ zobra ť na vedomie predložené plnenie rozpo čtu 
Mesta Byt ča za III. štvr ťrok 2011 s pripomienkou FK.  
 
p. Ovseník – z poh ľadu čerpania rozpo čtu, aký je dôvod, že 
nedokážeme čerpa ť finan čné prostriedky v niektorých oblastiach 
čo sa týka miestnych komunikácií z 20.000,- Eur je l en 7.000,- 
Eur čerpanie. Mestským častiam sme v priebehu jednotlivých 
úprav schválili z rozpo čtovaných 58.000,- Eur na 88.000,- Eur 
(o 50% nárast), ale čerpanie je na úrovni 17% zatia ľ vy čerpali 
len 17 000 Eur, kde je ta prí čina takého nízkeho čerpania. 
Hlavná kontrolórka odporú ča po dôkladnom zvážení čerpania 
rezervného fondu na nevyhnutné mimoriadne okolnosti . Odporú čam 
zadefinova ť, čo je havarijná situácia. V čom je teda chyba, že 
rozpo čtované prostriedky nie sú čerpané. 
 



pán primátor – rozpo čet bol schválený predchádzajúcim mestským 
zastupite ľstvom, viete aká je finan čná situácia, podielové 
dane postupne chodili, ur čité veci sme zdedili, nemám infor- 
máciu, pre čo sa neplní tento ukazovate ľ - opravy miestnych 
komunikácii. Poslanci mestských častí ur čia priority, čo treba 
v mestskej časti robi ť. Je na nás, aby sme v tomto rozpo čte si 
stanovili priority. Rozpo čtové prostriedky, ke ď budú šetrené 
zostanú v našom rozpo čte. Časť je už vy črpaná, niektoré akcie 
boli realizované a ešte nie sú vyú čtované. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča za III. štvr ťrok 2011. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 158/2011  
 
3/ Návrh rozpo čtového opatrenie Mesta Byt ča č. 7 a odborné 
stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta k návrhu zmeny  rozpo čtu 
a programového rozpo čtu v rozpo čtovom opatrení č. 7. 
 
FK odporú ča schváli ť Rozpo čtové opatrenie č. 7 k 30. 11. 2011 
PK doporu čuje schválenie rozpo čtového opatrenia v navrhovanom 
znení.  
KVaŽP súhlasí s rozpo čtovým opatrením č. 7, požaduje doplni ť 
informáciu k bodu 15.4. opatrovate ľská služba v domácnosti 
občana. 
KSoc doporu čuje schváli ť predložený návrh rozpo čtového  
opatrenia a naviac doporu čuje na r.2012 vypracova ť 
harmonogram rozvozu ve ľkokapacitných kontajnerov, 
novelizáciu VZN Mesta Byt ča č.1/2004 o vývoze a nakladaní  
s odpadom, komunálnym odpadom a drobným stavebným o dpadom  
a č.5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a d robné  
stavebné odpady. KSoc taktiež žiada o doplnenie úda jov 
o dopade rozšírenia prípravy dvoch jedál v školskej  jedálni 
na ul. E. Lániho na rozpo čet Mesta Byt ča v r. 2012. 
 
MR prerokovala doplnené rozpo čtové opatrenie č. 7 predložené 
na zasadnutie MR (v prílohe s vyzna čením pridaných položiek)  
a doporu čuje MZ takto doplnené rozpo čtové opatrenie schváli ť. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že predložené ro zpo čtové 
opatrenie je doplnené o bod 2/ úhradu finan čných prostriedkov 
vo výške 204.250,- Eur na faktúru spolo čnosti STABIL, a.s. 
Žilina z finan čných prostriedkov rezervného fondu - ide 
vlastne o pôži čku na úhradu vykonaných prác na DSS v objekte 
Jesienka. 
 
p. Kramarová – stotož ňujem sa so stanoviskom hlavnej kontro-
lórky najmú v tej oblasti mali by sme si stanovi ť kedy je ten 



prípad, aby sa neurazili poslanci mestských častí, presúvame 
tam prostriedky hore-dole, trochu ma to trápi ke ď sa hovorí, 
že staré mestské zastupite ľstvo schválilo, bola som v starom 
zastupite ľstve. My sme chceli schváli ť rozpo čet, lebo tak by 
sme išli do nového rozpo čtového roka v provizóriu. Schválili 
sme to, čo schválili, ten rámec sme chceli schváli ť dobre, ale 
tu už preschva ľujeme preschválené preschválených. Aby sme sa 
dohodli, havarijný stav vieme čo je, ale ten ďalší stav, 
prihováram sa k tomu stanovisku čo tu je. Ke ď sa bude 15. 12. 
schva ľova ť nový rozpo čet, už sa nebudeme ma ť na čo vyhovori ť. 
 
pán primátor – ja sa tiež priklá ňam, je to pracovná nápl ň pani 
kontrolórky, súhlasím s jej stanoviskom, ale finan čná situácia 
bola niekedy taká, že sme museli reagova ť na vzniknutú 
situáciu aj so zníženými podielovými da ňami. Súhlasím, že by 
sme sa mali tomuto vyvarova ť. Ve ľa krát sme museli rieši ť 
veci, ktoré sa vyskytli v tom ktorom mesiaci. Je po trebné sa 
tomu vyvarova ť, aby sme nie čo schva ľovali dokonca dva krát. 
 
Na podnet p. Ovseníka si poslanci ozrejmili, o ktor om návrhu 
rozpo čtového opatrenia rokujú, nako ľko v komisiach preroko-
vaný návrh bol na rokovanie MR doplnený. 
 
p. Kozák – chcem k položke cintorín Malá Byt ča, unikala tam 
voda, upozornil som Mesto, že voda tam tiekla skoro  mesiac 
a ten nedoplatok je nutné žiada ť od správcu cintorínov. 
Chcem k p. Kramarovej – preschva ľuje sa, no na cintorín 
(objekt spolu s Domom obradov), ľudia dovážali do kontajnéra 
všetok odpad na cintorín, preto ak sme tomu chceli zamedzi ť 
bolo nutné uzatvori ť cintorín, aby kontajnér nezap ĺňali, možno 
aj ob čania iných obcí. Je to opodstatnené, niekedy jedna 
investícia vyvolá ďalšiu.  
 
pán primátor - správcovia cintorínov sú zodpovední za to, čo 
sa deje na cintoríne, všetky výdavky budú znáša ť. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 

I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpo čtovému 
opatreniu Mesta Byt ča č. 7. 

II.  Schva ľuje: 
1/ Rozpo čtové opatrenie č. 7, vrátane zmeny programov, roz- 
počtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/  zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 11. 2 011 pod ľa  
priloženej tabu ľky. 
2/ Úhradu finan čných prostriedkov vo výške 204.250,- Eur 
(faktúra č. 10011 vo výške 214.996,09 Eur) spolo čnosti STABIL, 
a.s. Žilina z finan čných prostriedkov rezervného fondu, 
vzh ľadom k tomu, že do konca rozpo čtového roka Mesto Byt ča 



neobdrží kapitálový príjem z prostriedkov EÚ a ŠR n a 
financovanie rekonštrukcie zariadenia pre seniorov Jesienka.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 159/2011  
 
4/ Úprava rozpo čtu – Technické služby Mesta Byt ča.  
FK odporú ča schváli ť úpravu rozpo čtu Technických služieb Mesta 
Byt ča k 30. 11. 2011. 
PK doporu čuje schválenie predloženej úpravy rozpo čtu TSMB  
č. 1/2011 v navrhovanom znení. 
KVaŽP berie na vedomie a doporu čuje rešpektova ť rozhodnutie 
FK. 
KSoc doporu čuje schváli ť predložené rozpo čtové opatrenie,   
zárove ň však doporu čuje, aby boli v rámci materiálov, 
týkajúcich sa čerpania rozpo čtu technických služieb 
predkladané do orgánov mesta aj informácie o podnik ate ľskej 
činnosti TS, aby bolo možné posúdi ť, ako sa využíva zisk 
z tejto činnosti. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť predloženú úpravu rozpo čtu Technic-
kých služieb Mesta Byt ča k 30. 11. 2011.  
 
p. Ovseník – navrhujem aby sme, pokia ľ je možné, dostávali 
aspo ň polro čné správy o hospodárení technických služieb. 
Podnikate ľská časť vykazuje zisk 60.000,- Eur, neviem z čoho 
sa to skladá, aká je to činnos ť čo nám prináša takýto zisk 
v celkovej výške 77.000,- Eur, pokia ľ je takáto činnos ť, mali 
by sme do nej zainvestova ť. Je to jedno vreco pe ňazí, treba 
s tým hospodárne naklada ť. 
 
p. Cigánik, ved. TS – v tých výnosoch je plaváre ň, vývoz 
kontajnérov, autobusová doprava a vývoz fekálnym vo zom. 
 
pán primátor – súhlasím, už sme o tom hovorili, bol o by dobré, 
aby vedúci technických služieb predkladal správu o činnosti 
podnikate ľskej a nepodnikate ľskej časti štvr ťro čne. 
 
p. Bologa – existuje všeobecná zhoda, treba takáto kladný 
hospodársky výsledok využi ť v prospech technických služieb. 
 
p. Greguš – do tejto podnikate ľskej časti, ke ď je to teraz 
takto roz členené, musia by ť zapo čítané všetky náklady ako je 
náklady na energiu, mzda vedúceho čo riadi túto podnikate ľskú 
časť. 
 
p. Kozák – ja mám informácie, že technické služby v yužívajú 
zisk z podnikate ľskej časti na náklady nepodnikate ľskej časti. 
Je nutné obnovova ť vozový park. 
 
Vedúci TS p. Cigánik oboznámil prítomných, že je vy pracovaná 



analýza stavu techniky (strojov a motorových vozidi el) 
technických služieb s požiadavkou nutnosti zakúpeni a nového 
vybavenia, bude to poslancom zaslané. Podnikate ľská a ne- 
podnikate ľská časť je ú čtovne vedená oddelene. 
  
p. Ovseník – či by nebolo dobré na nasledujúce MZ predloži ť  
nejaký podnikate ľský zámer čo s TS r. 2012 a nadväzne na 
programový rozpo čet na r. 2012 až 2014 a poveda ť aké sú 
potreby. 
 
p. Cigánik, ved. TS – ťažko dopredu poveda ť, aký rok nás čaká, 
neviem čo bude Mesto robi ť a od nás požadova ť. 
 
pán primátor – technické služby robia služby na čo sú 
zriadené, odh ŕňanie snehu, treba pripravi ť komplexný materiál 
vedúcim, aby poslanecký zbor rozhodol. Je to len na  prospech 
TS. Každý príspevok poslancov má tu snahu posunú ť našu činnos ť 
ďalej a zlepši ť ju. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Úpravu rozpo čtu Technických služieb Mesta Byt ča k 30. 11. 
2011.  
2/ Predkladanie plnenia rozpo čtu organizácie TS MB za 
jednotlivé štvr ťroky v úplnom znení (podnikate ľská aj 
nepodnikate ľská časť) mestskému zastupite ľstvu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 160/2011  
 
5/ Rozpo čtové opatrenie v zmysle Štatútu mesta Byt ča č. 19 
FK berie na vedomie Rozpo čtové opatrenie v zmysle Štatútu 
mesta Byt ča č. 19.   
PK po oboznámení sa s týmto rozpo čtovým opatrením primátora 
berie uvedené na vedomie (bez zásadných pripomienok ) 
KVaŽP súhlasí s rozpo čtovým opatrením v zmysle Štatútu mesta. 
KSoc vzala na vedomie uvedené rozpo čtové opatrenie. 
 
MR doporu čuje MZ zobra ť na vedomie predložené rozpo čtové 
opatrenie č. 19 v zmysle Štatútu mesta Byt ča.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 19 v zmysle Štatútu Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 161/2011  
 
6/ Zmena príloh č. 1 a 2 k VZN č. 4/2009 o ur čení výšky 



dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školský ch 
zariadení na území mesta Byt ča. 
 
FK odporú ča schváli ť „Zmenu príloh č. 1 a 2 k VZN č. 4/2009 
o ur čení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl  
a školských zariadení na území mesta Byt ča. Uvedené súvisí 
s rozpo čtovým opatrením č. 7. 
KSoc doporu čuje schváli ť predloženú Zmenu príloh. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť Zmenu príloh č. 1 a 2 k VZN č. 
4/2009 o ur čení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
škôl a školských zariadení na území mesta Byt ča. 
 
Na ozrejmenie p. Kramarová, vedúca finan čného oddelenia, 
podala k návrhu vysvetlenie – tabu ľka je predložená v nadväz- 
nosti na rozpo čtové opatrenie č. 7, objem finan čných 
prostriedkov na žiaka musíme zmeni ť a MZ je povinné schváli ť. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu príloh č. 1 a 2 k VZN č. 4/2009 o ur čení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zaria dení na 
území mesta Byt ča. 
   
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 162/2011  
 
7/ Návrh odpredaja KTR a TKR Mesta Byt ča.   
FK doporu čuje: 
A/  podpísa ť Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej d ňa 13. 
07. 2011 medzi prenajímate ľom (Mesto Byt ča) a nájomcom (KTR, 
s. r. o.), kde predmet nájmu je ... „Televízny kábl ový rozvod 
Byt ča“ ...., v čl. III. Doba nájmu a to z ....“ na dobu ur čitú 
od 01. 07. 2001, t. j. na dobu 12 rokov – do 30. 06 . 2013“, na 
dobu ur čitú ku d ňu ú činnosti predaja obchodného podielu Mesta 
Byt ča v spolo čnosti KTR, s. r. o. (79,1 %) ako celku“., ako aj 
v článku VI. Závere čné ustanovenia, kde ... pri zmene 
obchodných podielov spolo čníkov v spolo čnosti KTR Byt ča, s. r. 
o. sa nájomný vz ťah kon čí dohodou ku d ňu zápisu vykonaných 
zmien v obchodnom registri“ na „nájomný vz ťah kon čí dohodou ku 
dňu ú činnosti predaja obchodného podielu Mesta Byt ča 
v spolo čnosti KTR, s. r. o. (79,1 %) ako celku.“  
B/ predaj, a to formou verejnej sú ťaže, pod ľa VZN 5/2010, 
v roku 2012, 100 % obchodný podiel Mesta Byt ča v KTR Byt ča, s. 
r. o. (79,1 %) podmienený predajom 100 % “Televízne ho 
káblového rozvodu Byt ča“ v majetku Mesta Byt ča tretiemu 
záujemcovi (vi ď tab. č. 1 riadok B). 
 
PK doporu čuje: 



- schváli ť dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo d ňa 13.7.2001 
medzi mestom Byt ča a KTR s.r.o. Byt ča, s úpravou 
navrhnutou v predkladanom materiáli  

- prípravu predaja obchodného podielu mesta v spol.  s r.o. 
KTR Byt ča a káblového televízneho rozvodu (oba majetky 
spolu) v roku 2012 tretej osobe formou obchodnej ve rejnej 
súťaže v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obcí , 
resp. príslušnými mestskými VZN 

KVaŽP doporu čuje schváli ť prípravu odpredaja predmetného 
majetku mesta v r. 2012 formou verejnej obchodnej s úťaže. 
KSoc doporu čuje odpredaj KTR a TKR Mesta Byt ča a to pod ľa  
doporu čenia komisie odborníkov, ktorá sa zaoberala činnos ťou 
KTR a TKR v zmysle uznesení MZ č.76/2011 a 97/2011. 
 
MR podrobne prerokovala doporu čenia komisií, tiež akú výšku 
ceny ur či ť na odpredaj sietí televízneho káblového rozvodu.   
MR doporu čila, aby Mesto v každom prípade skúsilo odpreda ť 
siete televízneho káblového rozvodu pod ľa ich ú čtovnej 
hodnoty. 
MR doporu čuje MZ schváli ť: 
A/  podpísanie Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej d ňa 
13. 07. 2011 medzi prenajímate ľom (Mesto Byt ča) a nájomcom 
(KTR, s. r. o.), kde predmet nájmu je ... „Televízn y káblový 
rozvod Byt ča“ ...., v čl. III. Doba nájmu a to z ....“ na dobu 
ur čitú od 01. 07. 2001, t. j. na dobu 12 rokov – do 30 . 06. 
2013“, na dobu ur čitú ku d ňu ú činnosti predaja obchodného 
podielu Mesta Byt ča v spolo čnosti KTR, s. r. o. (79,1 %) ako 
celku“., ako aj v článku VI. Závere čné ustanovenia, kde ... 
pri zmene obchodných podielov spolo čníkov v spolo čnosti KTR 
Byt ča, s. r. o. sa nájomný vz ťah kon čí dohodou ku d ňu zápisu 
vykonaných zmien v obchodnom registri“ na „nájomný vz ťah kon čí 
dohodou ku d ňu ú činnosti predaja obchodného podielu Mesta 
Byt ča v spolo čnosti KTR, s. r. o. (79,1 %) ako celku.“  
B/ predaj, a to formou verejnej sú ťaže, pod ľa VZN 5/2010, 
v roku 2012, 100 % obchodný podiel Mesta Byt ča v KTR Byt ča, s. 
r. o. (79,1 %) podmienený predajom 100 % “Televízne ho 
káblového rozvodu Byt ča“ v majetku Mesta Byt ča tretiemu 
záujemcovi (vi ď tab. č. 1 riadok B). 
 
 
pán primátor – je to závažná téma, členom komisie som po ďako- 
val za ich činnos ť, snažili sa problematike venova ť po 
finan čnej stránke aj po odbornej stránke, prizvali si aj 
odborníkov, aby ste mohli čo najlepšie rozhodnú ť. Ako vidíte 
návrh sa skladá z dvoch častí, kde jedna časť je podiel Mesta 
v s.r.o. KTR a druhá časť je majetok Mesta v technickom 
zariadení.Ja doporu čujem, aby sme majetok dali do predaja  
a aby ho niekto v čo najvyššej miere kúpil. Vzh ľadom k tomu, 
že pripravujeme odpredaj je nutné schváli ť dodatok č. 2, kde 
sa upravuje príprava odpredaja, je potrebné návrh s chváli ť  
s tým, že ďalšie podklady ako podmienky verejnej sú ťaže budú 



prerokované v orgánoch mesta. 
 
p. Školek – ja si myslím, že nejakých 60% nás a nec hcem 
podce ňova ť poslancov MZ, tomu nerozumieme, je to ve ľmi 
špecifická situácia predáva ť takúto vec, ale ke ď to komisia 
odborníkov doporu čila, aby to poslanci schválili, mal by to 
byť nie osobný záujem pána primátora, ale osobný záuje m Mesta 
Byt ča. Preto vyzývam poslancov, nie sme odborníci, ale komisia 
to doporu čila, aby to schválili. 
 
p. Ovseník – absolútne s mojím predre čníkom súhlasím, 
samozrejme pri dohodnutých podmienkach, aby sa potr eby ob čanov  
Byt če zoh ľadnili. 
 
p. Kramarová – trochu sa tomu rozumieme, hlavne  čo sme boli 
v starom MZ, mne z toho vyplýva, že to sú 2 problém y, ktoré 
by mal vyrieši ť jeden vlastník. Máme podiel v s.r.o.- čke 
a rozvody. To je na vysvetlenie, to sú dva poh ľady na jednu 
vec. Ke ď ste v komisii toto rozoberali a na MR, či ste mali 
prizvaného zástupcu TES Média, terajšieho prevádzko vate ľa, či 
ste s ním teraz rokovali alebo ste ho vôbec neprizv ali. Je tam 
800 abonentov a to krát štyri (rodina) a naozaj, ab y sme sa 
nedostali, ke ď to niekto kúpi, zvýši cenu. Nie som proti 
odpredaju, ale aj toto majme na zreteli. 
 
pán primátor – v návrhu je príprava odpredaja a pod mienené 
predajom aj káblového rozvodu. Uvažujeme s odpredaj om celého 
a spôsob predaja, podmienky ur číte v komisiach a na MR. 
Uvažovali sme, sú aj problémy s údržbou, prevádzkov ate ľ  
je v Žiline, ale ob čania volajú do Byt če. Je to podnikate ľské 
prostredie, je možnos ť kúpi ť si satelity, nový vlastník bude 
mať záujem si 800 abonentov udrža ť a hlavne zlepši ť služby. 
Technika išla tak dopredu, že je viac možností na t rhu. 
 
p. Bologa - ťažko sa vyjadruje k cene a kvalite služby, aké 
sú, čo urobí budúci vlastník. My zastupujeme všetkých ob čanov, 
nie len abonentov káblovej televízie a situácia je v sú čas- 
nosti neúnosná. Ja súhlasím s odpredajom, predaj aj  podielu  
Mesta v s.r.o. KTR aj rozvody sú časne, to považujeme za  
optimálne, uvidíme čo sa stane po stretnutí s realitou trhu, 
ale zastupujeme Mesto a chceme ma ť čo najvyšší príjem. Je to 
široká problematika, je tam viac iných otázok, treb a sa 
opýta ť. 
 
p. Greguš – som v Meste do r. 1991,  zriadením kábl ovky 
bola myšlienka taká v tej danej dobe zabezpe či ť ľuďom príjem 
televízneho signálu, kde nebolo možnos ť, hlavne  v mestských 
častiach. Potom bola myšlienka využitia ako info kan ál Mesta, 
napojenia ochranného systému, to bola myšlienka pri mátora 
Lalinského. Toto sa nezrealizovalo, ťažko poveda ť pre čo a už 
nie je potrebné zabezpe čova ť ten TV signál ob čanom. Skôr sa 



obávam, že doba predaja je za zenitom. Možno budeme  radi, ke ď 
zoženieme niekoho, čo to bude ma ť v nájme a prevádzkova ť. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Podpísanie Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej d ňa 
13. 07. 2011 medzi prenajímate ľom (Mesto Byt ča) a nájomcom 
(KTR, s. r. o.), kde predmet nájmu je ... „Televízn y káblový 
rozvod Byt ča“ ...., v čl. III. Doba nájmu a to z ....“ na dobu 
ur čitú od 01. 07. 2001, t. j. na dobu 12 rokov – do 30 . 06. 
2013“, na dobu ur čitú ku d ňu ú činnosti predaja obchodného 
podielu Mesta Byt ča v spolo čnosti KTR, s. r. o. (79,1 %) ako 
celku“., ako aj v článku VI. Závere čné ustanovenia, kde ... 
pri zmene obchodných podielov spolo čníkov v spolo čnosti KTR 
Byt ča, s. r. o. sa nájomný vz ťah kon čí dohodou ku d ňu zápisu 
vykonaných zmien v obchodnom registri“ na „nájomný vz ťah kon čí 
dohodou ku d ňu ú činnosti predaja obchodného podielu Mesta 
Byt ča v spolo čnosti KTR, s. r. o. (79,1 %) ako celku.“  
2/ Príprava  odpredaja, a to formou verejnej sú ťaže, pod ľa VZN 
5/2010, v roku 2012, 100 % obchodného podielu Mesta  Byt ča 
v KTR Byt ča, s. r. o. (79,1 %) podmienený predajom 100 % 
“Televízneho káblového rozvodu Byt ča“ v majetku Mesta Byt ča 
tretiemu záujemcovi (vi ď tab. č. 1 riadok B). 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 163/2011  
 
8/ Zmluva o spolupráci medzi Mestom Byt ča a obcami na základe 
novelizácie zákona o obecnej polícii. 
FK odporú ča schváli ť Zmluvu o spolupráci medzi mestom Byt ča 
a obcami na základe novelizácie zákona o obecnej po lícii 
s nasledovnými úpravami:  

- Čl. II. Úhrada nákladov ods. 1 písmeno a/ bude znie ť „ 
hodinovú sadzbu za výkon jedného policajta v sume 8 ,20 
Eur“.  

- Čl. V. Trvanie zmluvy ods. 1 bude znie ť „Zmluva sa 
uzatvára na dobu 3 mesiace a je platná a ú činná odo d ňa 
podpísania oboma stranami.“  
FK zárove ň neodporú ča prijíma ť nových zamestnancov 
mestskej polície. 

PK doporu čuje schváli ť uzatváranie týchto zmlúv s inými obcami 
v okrese Byt ča (poskytovanie úkonov mestskej polície v týchto 
obciach) na dobu ur čitú, max. 6 mesiacov, s hodinovou mzdou za 
výkon jedného policajta v sume 8 € a s ostatnými ná ležitos ťami 
zmluvy v súlade s navrhnutým materiálom. 
KVaŽP doporu čuje uzatvorenie zmluvy na dobu ur čitú, skúšobná 
doba 3 mesiace s následným vyhodnotením. 
KSoc doporu čuje schváli ť predloženú zmluvu s tým, aby sa  
v závere čných ustanoveniach doplnil bod „Zmluva nadobúda  
účinnos ť po jej zverejnení.“ 



 
MR doporu čuje MZ schváli ť zmluvu o spolupráci medzi Mestom 
Byt ča a obcami na základe novelizácie zákona o obecnej polícii 
s nasledovnými úpravami:  

- Čl. II. Úhrada nákladov ods. 1 písmeno a/ bude znie ť „ 
hodinovú sadzbu za výkon jedného policajta v sume 8 ,20 
Eur“.  

- Čl. V. Trvanie zmluvy ods. 1 bude znie ť „Zmluva sa 
uzatvára na dobu 6 mesiacov a je platná a ú činná odo d ňa 
podpísania oboma stranami.“  

 
 
pán primátor – zmluva bola doporu čená právnikom mesta a pre-
rokovaná v komisaich, ktoré doporu čili jej schválenie. MR 
doporu čila jej pred ĺženie z 3 na 6 mesiacov, po ktorých budete 
opätovne schva ľova ť jej uzatvorenie.  
 
p. Ovseník – chcel by som po ďakova ť ná čelníkovi MsP za prácu 
čo tu za čal odvádza ť od svojho nástupu, za čínajú by ť mestskí 
policajti úspešní, prichytili aj sprejera. Stále si  myslím,  
že ak sú ľudia na správnych miestach je to vidie ť. K tej 
účinnosti zmluvy. Je tu v doporu čení MR, že zmluva je platná 
a ú činná odo d ňa podpísania oboma stranami. V zmysle zákona vo 
verejnom sektore a povinnosti zverej ňovania zmlúv, táto je 
platná a ú činná nasledujúci de ň po jej zverejnení na centrál-
nej web stránke Mesta. 
 
pán primátor – správna pripomienka, upravíme tento článok  
zmluvy. 
  
p. Melocík – ešte jedna odrážka mi chýba s možnos ťou obnovenia 
alebo pred ĺženia tej zmluvy. 
 
Poslanci konštatovali, že po uplynutí 5-tich mesiac ov od uza- 
tvorenia zmluvy o spolupráci s obcami, ná čelník MsP predloží 
finan čnú analýzu a zhodnotenie spolupráce, pod ľa toho sa  
poslanci rozhodnú na ďalšom uzatvorení zmluvy.  
 
pán primátor – ná čelník je tu pol roka, ob čania tiež zaregis- 
trovali zmenu k lepšiemu prístupu. M ňa teší, čo sa zmenilo  
v rámci MsP, je prevencia a aby sa pomáhalo, výsled kom je 
kladná odozva od ob čanov. Musím pánu ná čelníkovi po ďakova ť  
za jeho prácu. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Byt ča a obcami na základe 
novelizácie zákona o obecnej polícii s nasledovnými  úpravami:  



- Čl. II. Úhrada nákladov ods. 1 písmeno a/ bude znie ť „ 
hodinovú sadzbu za výkon jedného policajta v sume 8 ,20 
Eur“.  

- Čl. V. Trvanie zmluvy, ods. 1 bude znie ť „Zmluva sa 
uzatvára na dobu 6 mesiacov a je platná a ú činná de ň  
po zverejnení na webovej stránke Mesta“. 

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 164/2011  
 
9/ Geometrický plán na vytvorenie pozemkov vhodných  na 
výstavbu RD – radová zástavba. 
Členovia FK – poslanci trvajú na svojom pôvodnom sta novisku, 
uvedené pozemky neodpredáva ť. Ostatní členovia FK sa 
s uvedeným stanoviskom stotož ňujú. 
PK doporu čuje schváli ť vytvorenie stavebných pozemkov 
v lokalite býv. Amfiteátra, k.ú. Ve ľká Byt ča v súlade s týmto 
geometrickým plánom č. 10978283-92/2011 a to: 

parc. CKN č. 385/40, zast. plocha o výmere 419 m 2 
parc. CKN č. 385/41, zast. plocha o výmere 409 m 2 
parc. CKN č. 385/42, zast. plocha o výmere 398 m 2 
parc. CKN č. 385/43, zast. plocha o výmere 387 m 2 
parc. CKN č. 385/44, zast. plocha o výmere 377 m 2 
parc. CKN č. 385/45, zast. plocha o výmere 366 m 2 
parc. CKN č. 385/46, zast. plocha o výmere 356 m 2 
parc. CKN č. 385/47, zast. plocha o výmere 345 m 2 
a prístupová cesta ku týmto pozemkom 
parc. CKN č. 385/48, zast. plocha o výmere 390 m 2. 
 

KVaŽP súhlasí s vytvorením stavebných pozemkov v sú lade 
s geometrickým plánom a doporu čuje dorieši ť technicky a právne 
prístup k inžinierskym sie ťam. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť odpredaj stavebných pozemkov 
v súlade s geometrickým plánom (podmienky a spôsob predaja 
ur čí MZ) s tým, že napojenie na inžinierske siete si b udú 
budúci vlastníci pozemkov (stavebníci) rieši ť na vlastné  
náklady. 
 
pán primátor – máme 8 stavebných pozemkov a na vä čšom na konci 
pod kanálom môže by ť samostatný odpredaj, môže by ť samostatný 
rodinný dom. Vzh ľadom k tomu, že je to „hrubý“ materiál, preto 
je v návrhu uznesenia II. bod príprava  odpredaja, aby sme  
urobili základnú štúdiu kde by sa  zakreslili tieto  domy a by 
sa zakreslili jednotlivé pripojenia na inžinierske siete a tak 
isto ako bude vyzera ť komunikácia, tak aby ste aj vy poslanci 
vedeli lepšie pripravi ť podklady na ponuku samotného  
odpredaja. Taká zjednodušená urbanistická štúdia, k de budú 
zakreslene napojenie na siete a návrh vzh ľadu týchto domov. 
 
p. Greguš – pod ľa mňa stavebný pozemok je taký, ktorý už má 



napojenie na siete, tie sú bu ď z Hlinkovej ulice alebo od  
detského domova je to dos ť ve ľká d ĺžka a musí to by ť napojenie   
verejnú sie ť. Som tu od r. 1991 nikdy si to ob čania sami  
nebudovali a ak si to budovali boli s tým problémy,  či už  
Sahara alebo Hliník. Ak to predáme, tak to naozaj p redajme ako 
stavebný pozemok, kde budú už aj inžinierske siete,  ktoré sú  
dostupné. 
 
pán primátor – preto som chcel da ť vypracova ť tú štúdiu, aby 
bolo zrejmé napojenie na inžinierske siete a potom bude 
diskusia na koho náklady, pod ľa Vášho doporu čenia.  
Priklá ňam 
sa k tomu, riešili sme iné veci v minulosti, čo sa týka 
napojenia na siete. Najprv to pripravme.  
 
p. Kozák – ke ď to kúpi jeden človek a bude musie ť čaka ť na  
ďalších, kým si siete vybuduje. 
 
Pán primátor - to je vecou zmluvných vz ťahov a podmienok 
Odpredaja na radovú zástavbu. Najprv to pripravme a  rozhodnete 
Vy či to budú realizova ť stavebníci alebo Mesto. Priklá ňam 
sa k názoru p. Greguša, riešili sme iné veci v minu losti, čo 
sa týka 
napojenia na siete. Najprv to pripravme.  
 
p. Školek – ur čite je lepšie rozparcelova ť a rozpreda ť 
to záujemcom. Ak je to verejno-prospešný záujem, do poru čujem 
ho podpori ť. 
 
p. Ovseník – pán primátor ja by som chcel doplni ť ten návrh 
o vyhotovenie urbanistickej štúdie. Štúdiu navrhuje m vypraco- 
vať zjednodušene, minimálne tri variantné riešenia, je dno by 
sme prijali, čo by bolo sú časťou aktualizácie platnej územno- 
projektovej dokumentácie s tým, že by sme to dali d o návrhu 
územného plánu rozšírenie na Ul. Rázusova, J. Krá ľa 
a Hlinková, teda celé územie rieši ť. Aby sme sa skúsili 
zamyslie ť nad celým územím z h ľadiska riešenia bytovej otázky. 
V bode 10 budeme zas hovori ť o bytovom dome, preto dávam návrh 
na uznesenie - vypracovanie návrhu urbanistickej št údie  
v troch variantných riešeniach s vypracovaním kalku lácie 
nákladov na inžinierske siete, tiež da ť do uznesenia. Ešte p. 
Chúpek, je neprítomný, viete na čo upozornil, na prijaté 
uznesenia oh ľadne výstavby bytovky, preto chcem požiada ť, aby  
hlavná kontrolórka preverila, aké sú aktívne platné  uznesenia,  
čo by bolo treba zruši ť, aby sme neprijali také, čo by nám 
rozporovali predchádzajúce platné uznesenia.  
 
pán primátor – ja nedoporu čujem robi ť územný plán zóny, to nám 
len navýši náklady, zo zákona ak túto lokalitu mení me, nebráni 
to, aby sme jednotlivé funk čné plochy lokality menili. Áno 
túto lokalitu meníme, nebráni to, z poh ľadu tejto lokality 



uvidíme, aké bude zahustenie tejto lokality. Môžeme  da ť 
vypracovanie štúdie pre zlepšenie znalosti pomerov.  Štúdia nám 
ukáže, kde sú siete, áno aj s finan čnými kalkuláciami. Preto  
by som doporu čoval vypracovanej štúdie vo variantnom riešení. 
 
p. Ovseník – chcem doplni ť ešte raz návrh uznesenia:  
1/ Vytvorenie stavebných pozemkov pod ľa geometrického plánu. 
2/ Vypracovanie urbanistickej štúdie vo variantných  riešeniach 
s tým, že bude aj rozpo čet nákladov na inžinierske siete. 
3/ Príprava samotného odpredaja s tým, že napojenie  na 
inžinierske siete si budú vlastníci pozemkov rieši ť na vlastné 
náklady a na základe vypracovanej štúdie. 
Skúsme da ť minimálne dve variantné riešenia a potom uvidíme či 
urbanistickú štúdiu dáme zapracova ť do našej územno-plánovacej 
dokumentácie. 
 
Poslanci podrobne prerokovali možnos ť rozparcelovania aj   
jedného vä čšieho pozemku o výmere 2.000 m2, ktorý však je 
v nerovnom teréne. Konštatovali, že budúca štúdia t oto ukáže. 
 
p. Ovseník – ja len v diskusii ozrejmujem skuto čnos ť, že 
jednak nemáme predanú škôlku a celý ten pozemok, po tom nám na 
vrchu zostane 2.000 m2 stavebného pozemku neporieše ných, potom 
je ďalší bod návrh na výstavbu bytového domu a preto by  mohli 
toto komplexne schváli ť potom, po vypracovaní urbanistickej 
štúdie, ktorá nám vyrieši celé toto územie.   
 
Primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vytvorenie stavebných pozemkov v lokalite bývalé ho 
Amfiteátra, k.ú. Ve ľká Byt ča v súlade s geometrickým plánom č. 
10978283-92/2011 a to: 

parc. CKN č. 385/40, zast. plocha o výmere 419 m 2 
parc. CKN č. 385/41, zast. plocha o výmere 409 m 2 
parc. CKN č. 385/42, zast. plocha o výmere 398 m 2 
parc. CKN č. 385/43, zast. plocha o výmere 387 m 2 
parc. CKN č. 385/44, zast. plocha o výmere 377 m 2 
parc. CKN č. 385/45, zast. plocha o výmere 366 m 2 
parc. CKN č. 385/46, zast. plocha o výmere 356 m 2 
parc. CKN č. 385/47, zast. plocha o výmere 345 m 2 
a prístupová cesta ku týmto pozemkom 
parc. CKN č. 385/48, zast. plocha o výmere 390 m 2. 
 

2/ Vypracovanie urbanistickej štúdie časti územia „Na Raj čuli“ 
ulíc Rázusova, Hlinkova a Janka Krá ľa v dvoch variantných 
riešeniach a kalkuláciu nákladov na zriadenie inžin ierskych 
sietí s ich predložením na rokovanie mestského zast upite ľstva, 
ktoré vyberie jednu z variant. 
 
3/ Príprava odpredaja stavebných pozemkov v súlade s geomet- 



rickým plánom s tým, že napojenie na inžinierske si ete si budú 
vlastníci pozemkov (stavebníci) rieši ť na vlastné náklady a na  
základe vypracovanej štúdie. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 165/2011  
 
10/ Návrh výstavby 24 bytového nájomného domu na me stských  
pozemkoch v k. ú. Ve ľká Byt ča (lokalita Raj čula), resp. 
žiados ť o kúpu pozemkov v tejto lokalite za vyššie uvedený m 
účelom. 
FK odporú ča predloži ť na zasadanie MR a MZ podklady pre 
výstavbu 24 bytového nájomného domu (lokalita Raj čula) 
z prostriedkov FRB a dotácie. 
PK doporu čuje: 
- ponechanie predmetnej časti mestských pozemkov vo 

vlastníctve mesta Byt ča 
- vyhotovenie, resp. prípravu výstavby mestskej náj omnej 

bytovky v tejto lokalite financovanú prostredníctvo m ŠFRB 
a nenávratnej dotácie 

KVaŽP doporu čuje odpredaj pozemkov v k.ú. Ve ľká Byt ča 
(lokalita Raj čula) za ú čelom výstavby 24 bytového nájomného 
domu. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť výstavbu bytového domu s tým, že 
spôsob výstavby, resp. ur čenie najvýhodnejšieho postupu bude 
doporu čený na zasadnutí MZ po predložení analýzy (viac  
variant) možnosti výstavby nájomného bytového domu cestou  
Fondu rozvoja bývania.  
 
pán primátor – na zasadnutí MR som bol požiadaný po slancami, 
aby som pripravil možnosti výstavby bytového domu. Máte to 
predložené v materiáloch a v návrhu uznesení sú dve  varianty 
výstavby domu. Na tomto pozemku chceme postavi ť nájomný bytový 
dom, ktorého stavbu s časti prefinancuje Mesto cestou ŠFRB. 
Prvý variant je nám známy, ke ď je investorom Mesto, robí 
všetko Mesto, prípravné práce, dozorovanie stavby a  v nepos- 
lednom rade spláca úver už po čas stavby. Pri obidvoch 
variantoch Mesto robí výberové konanie na dodávate ľa stavby. 
Druhý variant je, že investorom stavby je firma, kt orá byty 
postaví a odpredá Mestu a už Mesto uzatvorí zmluvu so ŠFRB. 
Opakujem v oboch prípadoch bude verejná sú ťaž, rozdiel je  
v tom, že Mesto nebude bra ť úver a budeme ma ť len dozor na  
stavbe. Tá firma z vlastných prostriedkov dom posta ví a potom  
Mesto bude komunikova ť so Štátnym Fondom Rozvoja Bývania. 
Mesto nebude musie ť bra ť úver, tak ako to robia iní. 
 
p. Bologa – právne sú nejaké skúsenosti s tým bodom  II. či 
s tým nie je problém, nie je to príliš komplikované . Ja sa 
obávam, že v prvom prípade by sa prihlásilo viac fi riem možno 
aj tridsa ť (investor stavby  Mesto), ale v druhom prípade  



možno len 3 firmy.  
 
pán primátor – sú už skúsenosti s takouto výstavbou , kedy celú 
stavbu financuje firma z vlastných zdrojov. Teraz d oporu číte 
spôsob a je mojou povinnos ťou zisti ť na fonde rozvoja bývania  
všetky podrobnosti. 
 
p. Školek – pán primátor, čo je ekonomicky výhodnejšie pre 
Mesto Byt ča a ur čite ste to prerokovali aj s odborníkmi, čo je 
lacnejšie pre Mesto. 
 
pán primátor – alternatíva výstavby firmou, Mesto b y nebolo už 
pri výstavbe za ťažené úverom.   
 
p. Kramarová – zdá sa nám to dobré riešenie firmou,  
rekonštruovali sme školu, námestie, dodnes nemáme v yplatené 
finan čné prostriedky, takže  mne sa to tiež zdá toto dobr é 
riešenie, ja by som takú praktickú skúsenos ť, či niektoré 
mesto alebo obec s takouto výstavbou má skúsenos ť, či neviete, 
aby sme to potom aj po právnej stránke dotiahli do konca. 
 
pán primátor – máme v decembri zasadnutie MZ, pripr avíme 
podklady, som povinný ís ť na ŠFRB, zisti ť podmienky po právnej 
stránke, druh výberového konania, nechcem stavbu pr edraži ť. Na 
ŠFRB zistíme ko ľko metrážne byty to môžu by ť, dáme vypracova ť 
PD a urobíme výberové konanie. Je na nás, keby sme videli, že   
ponuky na výstavbu sú vyššie ako sme predpokladali,  zruši ť  
proces. Ja som dnes pozastavil akéko ľvek naviac práce na DSS,  
chcel som využi ť ešte lešenie, zatepli ť objekt, ale dali sme  
tam len plech, nejaké podozrenia, že pre čo sú naviac práce ma  
urážajú, lebo ako stavbár viem, že nie čo treba rieši ť  
promptne a zobra ť na seba zodpovednos ť. 
 
p. Ovseník – hovoríme o novom nájomnom dome, úplne novom. 
Myslím si, že skúseností s rekonštrukciami máme dos ť, môžeme 
ich zúro či ť. Máme skúsenosti od prípravy zmlúv, cez výber 
projektantov, stavebného dozoru. Vzh ľadom k tomu, že aj MR 
požiadala o analýzu, mám návrh, aby sme hlasovali o  prvom bode 
o výstavbe a druhom bode potom, ke ď budeme ma ť dostatok 
informácií, aby ste nám ich doniesli zo ŠFRB. Teda či je   
lepšie stava ť bytový dom vo vlastnej réžii, takisto firma si 
bude musie ť poži čia ť. Ak aj nie,  tak či tak v cene nehnute ľ- 
ností bude musie ť by ť nazvem to úrok, nazvem to zisk. Ak nás 
presved číte, že stavba vo vlastnej réžií s využitím vlastné ho 
stavebného dozoru nebude výhodnejšia, okamžite bude m s tým  
súhlasi ť. 
 
primátor – to som nepochopil, tá firma čo bude stava ť nebude 
mať zisk? Ve ď Mesto si bude musie ť zobra ť úver, priebežne 
vypláca ť a podie ľať sa na všetkých prácach naviac.  
 



Po skon čení diskusie dal primátor mesta hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Výstavbu nájomného bytového domu na časti parc. EKN 3519/4 
a časti parc. CKN 385/2 v k. ú. Ve ľká Byt ča (lokalita Raj čula) 
cestou Štátneho Fondu Rozvoja Bývania.  
2/ Investorom stavby bude firma,(vzíde z verejného obstaráva- 
nia), ktorá po výstavbe bytového domu byty odpredá Mestu, čím 
Mestu nevzniknú do ich odkúpenia žiadne náklady. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 166/2011 
 
11/ Protokol o vyhodnotení obchodnej verejnej sú ťaže na predaj 
pozemku parc. CKN. Č. 385/4, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2 810 m 2 a objektu č. s. 743 v k. ú. Ve ľká Byt ča – na 
vedomie. 
FK berie na vedomie protokol o vyhodnotení obchodne j verejnej 
súťaže na predaj pozemku parc. CKN. Č. 385/4, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 2 810 m 2 a objektu č. s. 743 v k. ú. Ve ľká 
Byt ča. 
PK po oboznámení sa o neúspešnosti obchodnej verejn ej sú ťaže 
(nebola doru čená žiadna ponuka do sú ťaže), berie tento 
výsledok sú ťaže na vedomie s tým, že o ďalšom nakladaní 
s predmetným majetkom bude komisia jedna ť na budúcich 
zasadnutiach. 
KVaŽP berie na vedomie informáciu a doporu čuje ponecha ť 
predmet sú ťaže v majetku Mesta. 
KSOc vzala na vedomie predložený protokol. 
 
MR ponechala doporu čenie nakladania s týmto prebyto čným 
majetkom Mesta na MZ. 
 
Poslanci k uvedenému bodu nemali pripomienky. Primá tor mesta 
dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Výsledok verejnej obchodnej sú ťaže na predaj pozemku parc. 
CKN. Č. 385/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 810  m2 

a objektu č. s. 743 v k. ú. Ve ľká Byt ča, v ktorej sa 
neprihlásil žiadny záujemca. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 167/2011 
 
12/ Iniciatívny návrh skupiny poslancov MZ v Byt či Ing. Petra 
Bologu, Ing. Miloša Greguša, Branislava Chúpeka, Mg r. Martina 
Petrusa a Ing. Milana Ovseníka na vypracovanie „Pro gramu 
revitalizácie verejných priestranstiev na roky 2012  – 2014“. 
 



Nakoľko bod súvisí s programovým rozpo čtom na roky 2012 – 
2014, FK uvedené  prerokuje na zasadnutí k rozpo čtu.   
PK po oboznámení sa s predloženými materiálmi berie  tieto na 
vedomie a doporu čuje sa nimi zapodieva ť na nasledujúcom 
zasadnutí komisie v rámci schva ľovania rozpo čtu mesta Byt če na 
rok 2012. 
KVaŽP doporu čuje rozpracova ť predložené projekty uvedené 
v iniciatívnych návrhoch poslancov, novozriadenou „ Komisiou 
riadenia pomoci a podpory ur čenej na rozvoj Mesta Byt če“ 
a návrhom možnos ťou financovania z mimorozpo čtových zdrojov 
s finan čnou spoluú časťou mesta Byt ča do 10%. 
KSoc doporu čuje schváli ť predložený návrh. 
 
MR súhlasila s návrhom primátora mesta a doporu čuje MZ 
schváli ť vypracovanie pasportizácie miestnych komunikácií 
v termíne do 30. 6. 2012. 
MR vzala tiež na vedomie informáciu, že návrhmi sa budú 
komisie zaobera ť na nasledujúcom zasadnutí komisie v rámci 
schva ľovania rozpo čtu mesta Byt če na rok 2012. 
 
Poslanci k uvedenému bodu nemali pripomienky. Primá tor mesta 
dal hlasova ť za doporu čenie MR: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Informáciu, že iniciatívnym návrhom poslancov „Prog ram 
Revitalizácie verejných priestranstiev na roky 2012 -2014“ 
sa budú komisie zaobera ť na nasledujúcom zasadnutí komisie 
v rámci schva ľovania rozpo čtu mesta Byt če na rok 2012. 
II.Schva ľuje: 
Vypracovanie pasportizácie mestských komunikácií v termíne  
do 30. 6. 2012. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 168/2011 
 
13/ Iniciatívny návrh skupiny poslancov MZ v Byt či Ing. Petra 
Bologu, Ing. Miloša Greguša, Branislava Chúpeka, Mg r. Martina 
Petrusa a Ing. Milana Ovseníka a Klubu Hlasy a ohla sy 
Byt čianska  v Byt či na zriadenie „Turzovo kultúrne centrum – 
byt čianske múzeum s knižnicou“. 
 
Nakoľko bod súvisí s programovým rozpo čtom na roky 2012 – 
2014, FK uvedené  prerokuje na zasadnutí k rozpo čtu.   
PK po oboznámení sa s predloženými materiálmi berie  tieto na 
vedomie a doporu čuje sa nimi zapodieva ť na nasledujúcom 
zasadnutí komisie v rámci schva ľovania rozpo čtu mesta Byt če na 
rok 2012. 
KVaŽP doporu čuje rozpracova ť predložené projekty uvedené 
v iniciatívnych návrhoch poslancov, novozriadenou „ Komisiou 
riadenia pomoci a podpory ur čenej na rozvoj Mesta Byt če“ 
a návrhom možnos ťou financovania z mimorozpo čtových zdrojov 



s finan čnou spoluú časťou mesta Byt ča do 10%. 
KSoc doporu čuje schváli ť predložený návrh. 
 
MR podporila myšlienku na zriadenie takéhoto kultúrneh o centra 
v meste a vzala na vedomie aj názor primátora mesta , pod ľa 
ktorého je takéto zariadenie navrhnuté do nie práve  
najvyhovujúcejších priestorov v zmysle ve ľkosti a situovanosti 
(mimo centra) a v neposlednom rade je nutné prihlia dať na 
súčasné finan čné možnosti Mesta. 
MR doporu čila riešenie návrhu na zriadenie takéhoto centra  
komplexnejšie s tým, že primátor mesta navrhol vstú pi ť do 
jednania o možnostiach spolupráce s predsedom ŽSK ( využitie 
aj priestorov Svadobného paláca). 
MR vzala tiež na vedomie informáciu, že návrhmi sa budú 
komisie zaobera ť na nasledujúcom zasadnutí komisie v rámci 
schva ľovania rozpo čtu mesta Byt če na rok 2012. 
 
Po vydiskutovaní si názorov, že návrh zriadenia kul túrneho 
centra je prospešný, je nutné len podrobnejšie zmap ova ť 
možnosti jeho umiestnenia vo vyhovujúcejších priest oroch,  
primátor mesta dal hlasova ť za návrh pána poslanca Ovseníka: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Zriadenie „Thurzovo kultúrne centrum – byt čianske múzeum 
s knižnicou“. 
II.Poveruje: 
Primátora mesta vypracovaním Štatútu „Thurzovo kult úrne  
centrum – byt čianske múzeum s knižnicou“ s jeho predložením na 
schválenie mestským zastupite ľstvom v Byt či na nasledujúce 
zasadnutie. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 169/2011 
 
14/ Iniciatívny návrh skupiny poslancov MZ v Byt či Ing. Petra 
Bologu, Ing. Miloša Greguša, Branislava Chúpeka, Mg r. Martina 
Petrusa a Ing. Milana Ovseníka na zriadenie trhovéh o miesta 
„Byt čiansky rínek“. 
 
Nakoľko bod súvisí s programovým rozpo čtom na roky 2012 – 
2014, FK uvedené  prerokuje na zasadnutí k rozpo čtu.   
PK po oboznámení sa s predloženými materiálmi berie  tieto na 
vedomie a doporu čuje sa nimi zapodieva ť na nasledujúcom 
zasadnutí komisie v rámci schva ľovania rozpo čtu mesta Byt če na 
rok 2012. 
KVaŽP doporu čuje rozpracova ť predložené projekty uvedené 
v iniciatívnych návrhoch poslancov, novozriadenou „ Komisiou 
riadenia pomoci a podpory ur čenej na rozvoj Mesta Byt če“ 
a návrhom možnos ťou financovania z mimorozpo čtových zdrojov 
s finan čnou spoluú časťou mesta Byt ča do 10%. 
KSoc súhlasí s vybudovaním trhoviska, nie však na n avrhovanom  



mieste, žiada o prehodnotenie resp. výber iného vho dného 
miesta. 
 
MR vzala na vedomie názor primátora mesta, či je možné na 
navrhovaných zrekonštruovaných častiach mesta realizova ť 
projekt. 
MR vzala tiež na vedomie informáciu, že návrhmi sa budú 
komisie zaobera ť na nasledujúcom zasadnutí komisie v rámci 
schva ľovania rozpo čtu mesta Byt če na rok 2012. 
 
Poslanec p. Ovseník vysvetlil, že Mesto Byt ča nemá legisla- 
tívne upravené trhové miesto, nie je nutné hne ď upres ňova ť, 
kde sa bude trhové miesto nachádza ť, je to na diskusiu 
a dlhšie časové obdobie. Je nutné zatia ľ len opravi ť to, čo je  
zle, nako ľko na každý príležitostný trh, teda na Michalský  
jarmok aj na Viano čné trhy je nutné ma ť schválené platné  
Všeobecne záväzné nariadenie. Navrhol hlasova ť o uznesení, kde 
nebude špecifikované umiestnenie „Byt čianskeho rínku“ na 
Raj čuli, ale len zriadenie trhového miesta „Byt čiansky rínek“, 
ktoré bude už na dlhšie časové obdobie a to na návrh v rámci  
schva ľovania VZN. 
 
Primátor mesta pripomenul prítomným, že na rekonštr ukciu  
námestia a časti mesta Raj čula Mesto čerpalo finan čné  
prostriedky z EÚ a pod ľa jeho názoru, ke ď dopredu nevedia 
poslanci, kde sa bude trhové miesto „byt čiansky rínek“ 
nachádza ť (tiež nutnos ť zriadenia sociálneho zariadenia na 
dodržiavanie hygienických predpisov), je lepšie sa uvedeným  
zaobera ť komplexnejšie na ďalších zasadnutiach MZ. 
 
p. Melocík – v podstate to umiestnenie nie je najš ťastli- 
vejšie, ja ke ď som sa nad všetkými troma návrhmi zamýš ľal  
aj nad finan čnou situáciou Mesta, dal som si prioritu.  
Môj návrh bol Thurzovo centrum na prvom mieste, dru hé bola 
pasportizácia a toto som dal až na 3 miesto. Keby s me nedávali 
to do rozpo čtu, len do programového rozpo čtu zakomponovali až 
v r. 2014, teda výh ľadovo. 
 
p. Bologa – stotož ňujem sa s návrhom, ale v  minulosti  
trhovisko zaniklo pre nezáujem, s tým, sa dá nie čo urobi ť 
a v prípade starého trhoviska bol problém s verejný m WC. 
Je pravdou táto iniciatíva potrebuje detaily na dop racovanie. 
 
p. Ovseník – beriem, že sme v zlej finan čnej situáciu, hovorím 
o postupných krokoch, dnes sme dali 6.000,- Eur na trhový 
ambulantný predaj (drevené predajné stánky), tiež s me 
schválili tribúnu za 18.000,- Eur, ktoré mohla by ť sú časťou 
„byt čianskeho rínku“. Na námestí stojí tribúna a budú  
stáno čky, ktoré sme nekúpili s prostriedkov projektov EÚ.  
Dajte návrhy, kde bude ma ť Mesto Byt ča trhové meisto. 
Ni č iné nechcem len poriadok.  



 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh poslanca p. Ovseníka: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Zriadenie trhového miesta „Byt čiansky rínek“. 
II.Poveruje: 
1/ Primátora mesta predložením návrhu aktualizácie Všeobecne 
záväzných nariadení Mesta Byt ča č. 8/1998 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležit ostných 
trhoch a o trhovom poriadku a č. 1/2001 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestac h,  
ktorý bude zoh ľadňova ť zriadenie „Byt čianskeho rínku“. 
2/ Primátora mesta predložením návrhov trhových por iadkov 
príležitostných trhov vypracovaných v zmysle čl. III, bodu 3 
č. 1/2001 o podmienkach predaja výrobkov a poskytova nia 
služieb na trhových miestach, ktorý bude zoh ľadňova ť zriadenie 
„Byt čianskeho rínku“. 
 
Poslanci návrh neschválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 170/2011 
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh MR: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Informáciu, že iniciatívnym návrhom poslancov zriad enie 
trhového miesta „Byt čiansky rínek“ sa budú komisie zaobera ť  
na nasledujúcom zasadnutí komisie v rámci schva ľovania 
rozpo čtu mesta Byt če na rok 2012. 
 
Poslanci návrh schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 171/2011 
 
15/ Iniciatívny návrh skupiny poslancov MZ v Byt či Ing. Petra 
Bologu, Ing. Miloša Greguša, Branislava Chúpeka, Mg r. Martina 
Petrusa a Ing. Milana Ovseníka na zriadenie „Komisi e riadenia 
pomoci a podpory ur čenej na rozvoj Mesta Byt če“.   
 
Nakoľko bod súvisí s programovým rozpo čtom na roky 2012 – 
2014, FK uvedené  prerokuje na zasadnutí k rozpo čtu.   
PK po oboznámení sa s predloženými materiálmi berie  tieto na 
vedomie a doporu čuje sa nimi zapodieva ť na nasledujúcom 
zasadnutí komisie v rámci schva ľovania rozpo čtu mesta Byt če na 
rok 2012. 
KVaŽP doporu čuje rozpracova ť predložené projekty uvedené 
v iniciatívnych návrhoch poslancov, novozriadenou „ Komisiou 
riadenia pomoci a podpory ur čenej na rozvoj Mesta Byt če“ 
a návrhom možnos ťou financovania z mimorozpo čtových zdrojov 
s finan čnou spoluú časťou mesta Byt ča do 10%. 
KSoc doporu čuje zriadi ť navrhovanú komisiu, ale prehodnoti ť  
predložený návrh na jej finan čné ohodnotenie. 
 



MR doporu čuje MZ schváli ť zriadenie navrhovanej komisie s tým, 
že jej členovia si nebudú nárokova ť na odmenu za svoju činnos ť 
a bude pracova ť v zložení: pp. Peter Bologa, Branislav Chúpek, 
Ján Melocík, Martin Petrus, Július Kozák, Milan Ovs eník 
a Anton Kotešovský, ktorý bude zapisovate ľ komisie a tiež 
člen, nako ľko sú časťou jeho pracovnej agendy sú aj záležitosti 
súvisiace s podávaním žiadostí o čerpanie mimorozpo čtových 
prostriedkov Mesta cestou fondov.  
 
Poslanci konštatovali, že návrh na zriadenia komisi e je pro- 
Pešný. Poslanky ňa p. Kramarová navrhla doplnenie komisie  
o ďalšieho člena, poslanca  p. Miloša Greguša. 
 
Poslanci schválili uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zriadenie „Komisie riadenia pomoci a podpory ur čenej na 
rozvoj Mesta Byt če“ v zložení: pp. Peter Bologa, Branislav 
Chúpek, Ján Melocík, Martin Petrus, Július Kozák, M ilan 
Ovseník, Miloš Greguš a Anton Kotešovský, člen a zapisovate ľ 
komisie. 
2/ Komisia bude pracova ť bez nároku na odmenu za svoju 
činnos ť. 
 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 172/2011 
 
16/ Odkúpenie mestského pozemku  parc. CKN č. 999/6, zast. 
plocha o výmere 16 m 2, v k.ú. Hliník nad Váhom – Jozef Bzdyl 
a manž. Katarína, rod. Černáková, Hliník nad Váhom 379, Byt ča, 
opätovné prerokovanie po vyhotovení geometrického p lánu. 
 
PK po prejednaní uvádzaných skuto čností a s oh ľadom na 
uznesenie MZ v Byt či č. 139/2011 doporu čuje schváli ť priamy 
odpredaj novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 999/6, zastavaná 
plocha  o výmere  16 m 2 ( časť vo dvore žiadate ľov),  v k.ú. 
Hliník nad Váhom žiadate ľom, za cenu 20 €/m 2 a to ako prevod 
podľa § 9a, ods.8, písm.b zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a predpisov s tým, že žiad atelia 
uhradia i všetky náklady spojené s prevodom.  
 
MR doporu čuje MZ schváli ť priamy odpredaj novovytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 999/6, zastavaná plocha  o výmere  16 m 2 
( časť vo dvore žiadate ľov),  v k.ú. Hliník nad Váhom 
žiadate ľom, 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 žiadatelia u hradia 
i všetky náklady spojené s prevodom.  
 
Nakoľko poslanci nemali pripomienky, primátor mesta dal 
hlasova ť za doporu čenie MR: 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Priamy odpredaj novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 999/6, 
zastavaná plocha  o výmere  16 m 2 ( časť vo dvore žiadate ľov),  
v k.ú. Hliník nad Váhom p. Jozefovi Bzdylovi a manž . Kataríne, 
rod. Černákovej, Hliník nad Váhom 379, Byt ča 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 žiadatelia uhradia i všetky náklady spoje né 
s prevodom. 
 
Poslanci uznesenie schválili.   
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 173/2011 
 
17 / Zmluva o nájme nehnute ľností uzatvorená medzi ZŠ ul. Mieru 
č.s. 1235 v Byt či a CV Č ul. Mieru č.s. 1357 v Byt či o prenájme 
časti nebytových priestorov objektov č.s. 993, 1234 a 1336  
v areáli ZŠ Mieru pre mestské CV Č na dobu ur čitú od 1.9.2011  
do 31.12.2011 pre činnosti záujmových útvarov centra vo ľného 
času, s výškou nájmu spolu so službami – 2.980,- €. 
 
PK po oboznámení sa s touto nájomnou zmluvou i schv áli ť: 
prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli ZŠ 
v Byt či – objekty č.s. 993, 1234 a 1336 za ú čelom záujmovej 
činnosti detí CV Č Byt ča, s výškou nájmu spolu so službami 2980 
€ za dobu nájmu, doba nájmu od 1.9.2011 do 31.12.20 11 a to ako 
prenájom nebytových priestorov pod ľa § 9a, ods.9, písm.c zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov – 
osobitný zrete ľ, dôvod osobitného zrete ľa je podpora 
mimoškolských aktivít detí a mládeže. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť prenájom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v areáli ZŠ v Byt či – objekty č.s. 993, 1234 
a 1336 za ú čelom záujmovej činnosti detí CV Č Byt ča, s výškou 
nájmu spolu so službami 2.980,- € za dobu nájmu, do ba nájmu od 
1.9.2011 do 31.12.2011 a to ako prenájom nebytových  priestorov 
podľa § 9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov – osobitný zrete ľ, dôvod 
osobitného zrete ľa je podpora mimoškolských aktivít detí 
a mládeže. 
 
p. Kozák – na Mierovú školu boli aj z rozpo čtu Mesta 
investované nemalé finan čné prostriedky, škola si vytvára  
zisk, treba pripomenú ť pánovi riadite ľovi, aby predložil ich  
hospodárenie, kde bude zahrnuté aj šetrenie energií . 
 
p. Kramarová – ideme prija ť uznesenie s dobou nájmu od 1. 9. 
2011 do 31. 12. 2011, mali sme to zrejmé ma ť skôr predložené. 
 
p. Kotešovský, ved. odd. Rr – nemohol to riadite ľ školy spolu  
s riadite ľkou CV Č predloži ť skôr, nako ľko nevedeli ko ľko detí  
sa do centra prihlási. Teraz pri tvorbe rozpo čtu bude predlo- 



žená nájomná zmluva na I. polrok 2012.   
 
p. Greguš – súhlasím s príspekom kolegu poslanca p.  Kozáka, 
hlavnú kontrolórku som požiadal, aby predložila vy číslenie  
úspor školy. Troška mi aj vadí, že za loptou chodia  aj po 
streche, sú tam použité nové technológie, aby sa ni ečo  
nepoškodilo. 
 
p. Bologa – k termínu predloženia zmluvy, možno by sa dalo  
taxatívne vymenova ť, ktoré zmluvy môže primátor s mestskou  
radou schva ľova ť, aby sme tomuto vyhli.   
 
pán primátor – telocvi čňa školy je využívaná denne aj po čas 
víkendu, svieti sa tam, je tým zvýšená spotreba ene rgií. 
Žiadal som písomne riadite ľa, aby predložil aké sú spotreby 
energií, ich prípadné úspory (zateplené budovy škol y), zatia ľ 
mi nepredložil. Myslím si, že by mala ma ť škola správcu, ktorý   
by dohliadal aj na chránenie majetku Mesta.  
 
Primátor dal hlasova ť za doporu čenie MR: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli ZŠ 
v Byt či – objekty č.s. 993, 1234 a 1336 za ú čelom záujmovej 
činnosti detí CV Č Byt ča, s výškou nájmu spolu so službami 
2.980,- € za dobu nájmu, doba nájmu od 1.9.2011 do 31.12.2011 
a to ako prenájom nebytových priestorov pod ľa § 9a, ods.9, 
písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov – osobitný zrete ľ, dôvod osobitného zrete ľa je 
podpora mimoškolských aktivít detí a mládeže. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 174/2011 
 
18/ Žiados ť p. Alžbety Chrenkovej a p. Bc. Kamily Zábav číkovej  
o spoluprácu Mesta pri vybudovaní inžinierskych sie tí k po- 
zemkov vo vlastníctve žiadateliek spo čívajúcu v požiadaní  
správcov sietí o možnos ť ich vybudovania (podpora ob čanov  
mesta). 
 
KVaŽP neodporu čila podie ľanie sa Mesta na výstavbe inžinier- 
skych sietí. 
MR po informácií, že pomoc Mesta bude spo číva ť v zaslaní 
žiadosti správcom sietí, doporu čuje schváli ť takúto spoluprácu 
Mesta.  
 
Pán primátor vysvetlil, že ide o formálnu pomoc, ke dy Mesto 
požiada správcov sietí o spoluprácu. 
  
19/ Žiados ť o pridelenie sociálneho bytu. 
Dňa 30.11.2011 kon čí nájom v sociálnom byte č.6, v ktorom  



bývajú p. Kalus Jaroslav, Balážová Mária a syn Jaro slav.  
Uvedení nájomníci žiadajú o opätovné pred ĺženie nájmu. 
KSoc preskúmala všetky predložené žiadosti o pridel enie  
nájomného bytu a doporu čuje byt č.6 opätovne prideli ť do 
nájmu pre p. Kalusa Jaroslava, Balážovú Máriu a syn a 
Jaroslava a to na dobu nájmu do 30.6.2012. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť návrh komisie. 
 
Na dotaz poslankyne p. Kramarovej, či majú žiadatelia vyspo- 
riadané podlžnosti vo či Mestu, primátor odpovedal, že Mesto 
uzatvára s nájomníkmi splátkové kalendáre úhrady po dlžnosti. 
 
p. Ovseník – podrobne sa v komisii žiados ťamio zaoberáme, dali 
sme im možnos ť do pol roka. 
 
Primátor dal hlasova ť za návrh komisie a MR: 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu s sociálnom byte č. 6 p. Jaroslavovi 
Kalusovi, Márii Balážovej a ich synovi Jaroslavovi na dobu 
ur čitú do 30. 6. 2012. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 175/2011 
 
20/ Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmo tnej núdzi 
 
   a) Pavla Maceášiková , Hliník nad Váhom 290 - ko misia  
      doporu čuje schváli ť  jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 
      vo výške 50 Eur na  nevyhnutné ošatenie pre d ie ťa. 
   b) Ľuboš Ga ňa – Byt ča 0 – komisia nedoporu čuje schváli ť  
      výpomoc , v hmotnej núdzi a bez domova  sa oc itol  
      z dôvodu nadmerného požívania alkoholických n ápojov. 
   c) Mária Rakovanová, Komenského 1022/1 – komisia   
      nedoporu čuje prizna ť výpomoc, nesp ĺňa kritérium  
      odkázanosti. 
   d) Martina Balážová, Byt ča 0 – komisia nedoporu čuje prizna ť 
      dávku, žiadate ľka nepredložila doklady o príjme, nesp ĺňa 
      kritérium.  
 
   e) Zdenka Chylová, Hliník nad Váhom 370 – komisi a  
      nedoporu čuje prizna ť dávku, žiadate ľka je dlžná na  
      nájomnom v soc. byte sumu 164 Eur.                       
 
MR doporu čuje MZ schváli ť návrh komisie. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za  
doporu čenie komisie a MR: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi p .  Pavle 



Maceášikovej vo výške 50 Eur na  nevyhnutné ošateni e pre 
die ťa. 
2/ Neposkytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi : 
a/ p. Ľubošovi Ga ňovi, 
b/ p. Márii Rakovanovej, 
c/ p. Martine Balážovej, 
e/ p. Zdenke Chylovej. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 176/2011 
 
21/ Žiados ť ŽSK o stanovisko k zaradeniu do siete škôl 
a školských zariadení. 
KSoc doporu čuje vydanie kladného stanoviska k zaradeniu 
výdajne školskej jedálne Gymnázia, ul. Štefánikova 219/4, 
Byt ča do siete škôl a školských zariadení. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť vydanie súhlasného stanoviska Mesta 
k zaradeniu výdajne školskej jedálne Gymnázia, ul. Štefánikova 
219/4, Byt ča do siete škôl a školských zariadení. 
 
Poslanci bez pripomienok schválili uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasného stanoviska Mesta k zaradeniu výd ajne 
školskej jedálne Gymnázia, ul. Štefánikova 219/4, B yt ča  
do siete škôl a školských zariadení. 
 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 177/2011 
 
22/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení Mesta Byt ča za  
školský rok 2010/2011. 
 
Poslanci bez pripomienok zobrali predloženú správu na vedomie 
a schválili uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení Mesta Byt ča za  
školský rok 2010/2011. 
 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 178/2011 
 
23/ Žiados ť spolo čnosti DOSA Slovakia, s.r.o., Dostojevského 
č. 12, Byt ča o zriadenie vecného bremena.  
 
Návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 



medzi Mestom Byt ča a spolo čnos ťou DOSA Slovakia,s.r.o., 
so sídlom Dostojevského č. 12, Byt ča, I ČO 36 412 678, na zá- 
klade ktorej sa po schválení nenávratného finan čného príspev- 
ku k projektu „Kompostáre ň bioodpadov Byt ča – 1. etapa“  
v prospech spolo čnosti DOSA Slovakia, s.r.o. uzatvorí do 15  
dní odo d ňa doru čenia písomného oznámenia od spolo čnosti DOSA 
Slovakia, s.r.o. o schválení nenávratného finan čného príspevku 
Mestu Byt ča riadna zmluva o zriadení vecného bremena. 
Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena bude po vinnos ť  
Mesta Byt ča, ako vlastníka pozemku parc. CKN č. 982/13  
o výmere 11.981 m2, zastavané plochy a nádvoria v k .ú. Ve ľká 
Byt ča, obec Byt ča, zapísaný na LV č. 2403 a pozemku parc. CKN 
č. 981/34 o výmere 7539 m2, ostatné plochy v k.ú. Ve ľká Byt ča, 
obec Byt ča, zapísaný na LV č. 23902, strpie ť na uvedených 
pozemkoch uloženie inžinierskych sietí, prechod a p rejazd 
motorovými vozidlami k objektu (stavbám) „Kompostár eň 
bioodpadov Byt ča – 1. etapa“ a výstavbu, umiestnenie, údržbu 
a opravy objektu (stavieb) „Kompostáre ň bioodpadov Byt ča – 1. 
etapa“ pozostávajúcich z SO 01 – Hala fermentora, S O 02 – 
Sociálno-prevádzkový objekt, SO 03 – Prípojka VN 
a transformácia, SO 04 - Prípojka NN, SO 05  - Vonk ajšie 
osvetlenie, SO 06 – Vnútro areálové rozvody, SO 08 – Požiarny 
vodovod, SO 09 – Splašková kanalizácia + žumpa, SO 10 – 
Dažďová kanalizácia, SO 11 – Komunikácia a spevnené plo chy, SO 
12 – Oplotenie, SO 13 – Sadové a terénne úpravy na dobu 
ur čitú/neur čitú za odplatu ....... ro čne. 
 
MR uvedenú žiados ť vzala len na vedomie.  
Uvedeným sa budú poslanci zaobera ť na zasadnutí MZ. 
 
pán primátor – na základe právneho názoru právnika mesta máme 
schválenú výstavbu Kompostárne, nako ľko Mesto nebolo so svojím  
projektom úspešné, firma DOSA Byt ča požiadala o zriadenie  
vecného bremena stým, že firma požiada sama o nenáv ratný 
finan čný príspevok. 
 
p. Greguš – mám viac vecí k tomuto, myslím si že Ko mpostáre ň  
sa týka všetkých ob čanov a je dôležitá, neviem pre čo sme 
materiál dostali až na rokovanie MZ, bol 11. 12. te rmín na 
predloženie žiadosti, či už nie je zbyto čné teraz o tomto 
hovori ť a či Mesto sme požiadali o tento grant. Bol som 
nejakým gestorom tejto Komspostárne a chýba mi v ná vrhu 
stavebný objekt oporný múr. Bola to jedna z požiada viek 
Povodia Váhu tento oporný múr vybudova ť. 
 
pán primátor – Kompostáre ň je pre nás dôležité ma ť, je 
nevyhnutné aby sme stavbu mali čo najskôr.  Mesto nepožiadalo 
o nenávratné finan čné prostriedky vzh ľadom k tomu, že firma 
DOSA má možnosť to postavi ť a pokia ľ bude ma ť schválený  
príspevok, je to predbežné opatrenie v zmysle zákon a 
o nakladaní s majetkom obcí, tu sa rieši vecné brem eno s tým, 



že musia získa ť finan čné prostriedky. Nepožiadali sme (Mesto) 
je lepšie ke ď stavby budeme realizova ť mimo investícií 
a budeme ich len využíva ť. Toto isté som chcel aj s nájomnými 
bytmi aj so športovou halou, teda tieto ve ľké stavby rieši ť 
mimo Mesta. K opornému múru neviem poveda ť.  
 
p. Greguš – obec má možnos ť na preplatenie 95% nákladov, 
náklady neboli nízke, firma 50 až 70%. Kompostáre ň ako taká 
nie je zisková, opýtam sa, či sa tam ide robi ť ešte nie čo iné, 
aby sme vedeli dopredu. Po čul som, že sa ide kompostom 
vykurova ť, zaujíma ma to, chcem to vedie ť dopredu. 
 
pán primátor - v prvom rade Mesto malo projekt na 1 20 mil. 
v bývalých korunách za 2000 ton odpadu, z toho dôvo du to bolo 
zrušené. Bolo to upravené do kontajnérov. Čo sa týka zisku, 
nezisku, je na MZ ako to schváli, všetci chceme aby  Mesto malo 
z toho nejaký prospech. Bývalý primátor podpísal me morandum so 
starostami, že to bude tu umiestnené. Obce takto sú hlasili. 
 
p. Greguš – takisto to bolo umiestnené v kontajnéro ch a chcem 
vedie ť či to bude bioplynka. 
 
pán primátor – nie, je to čisto v kontajnéroch bioodpad, nie 
bioplynka. 
 
p. Greguš – robím v tomto, poznám len termín bioply nová 
stanica, troška ma mrzí ak sa o tomto hovorilo dlhš ie, pre čo 
to nebolo v komisiach. Je to ve ľmi dôležitá vec, aby sme tu 
o tomto rozhodli teraz. Ja ur čite nie. 
 
p. Ovseník - v zmysle § 13 Štatútu Mesta, MZ rozhod uje 
o základných otázkach života mesta, ja som skuto čne z tohto 
bodu šokovaný, po čúvam ako ideme okliešti ť TS. Otázka 
nakladania odpadu patrí obciam a mestám, je to zákl adná vec 
pre ob čanov mesta, aby mali upratané, vyvezený odpad 
a vyvezené konáre. Pre čo Mesto Byt ča nepodalo projekt, to 
znamená, že ak by sa bol upravil projekt, bol by ma l šancu. 
Ak dnes sa k tomuto budeme vyjadrova ť, rozhodujeme bez 
relevantných informácií. To sme neboli schopní da ť do komisii, 
neviem, bude nás to, ob čanov v budúcnosti nie čo stá ť. Musíme 
sa na 5 rokov zaviaza ť v žiadosti o nenávratný finan čný 
príspevok. Ale zaväzuje sa na 5 rokov a po 5 rokoch  nemá 
Mesto Byt ča ni č. Ja som prekvapený, akou cestou ide Mesto, že 
všetko podstatné chce da ť Mesto do súkromných rúk. Ve ď odpady, 
hovorili sme o problematike vývozu kontajnérov, sú dôležitou 
otázkou pre Mesto. Ja nemám dostatok informácií, al e ak táto 
firma poslala žiados ť o NFP, jednou zo sú častí je stavebné 
povolenie. Ona už má stavebné povolenie? Firma má 1 5 dní na 
doplnenie projektu. Ideme rozhodova ť v časovom strese. Táto 
firma dala podnikate ľský plán. Žiadate ľom môže by ť združenie 
obcí, alebo obec, ktoré dá do prenájmu súkromnej fi rme. 



pán primátor – nie je pravda, že nevieme o Kompostá rni. To, 
aký bol projekt vyhotovený, nechcem pripomína ť za koho éry sme 
podali žiados ť za 120 mil. na 2.000 ton odpadu. Nemáme o čo 
prís ť. Mesto bude robi ť zmluvu, za ďalšie nájom, je tu takáto 
alternatíva, využili túto možnos ť, že sa to dá takto a o čo 
prídeme ob čania mesta, len nevykrivujme skuto čnosti. O čo 
prídeme, to že to nebudeme stava ť a budeme len za Vami 
ur čených podmienok využíva ť. Najvä čší problém sú konáre, bude 
to likvidova ť firma a pripomeniem, je tu stanovený návrh či  
sa to dá na dobu ur čitú alebo neur čitú a za akých podmienok. 
 
p. Kozák – predpokladal som, že bod bude problemati cký, ale 
zástupca firmy DOSA by mal prís ť a poveda ť k projektu a by ť 
oponentom p. Gregušovi, ktorý sa tomu v minulosti v enoval. 
Treba sa zamyslie ť, p. Mucha povedal, že ak stihne príde, je 
tam viac alternatív pre nás pripravených čo by tam chcel robi ť 
akú spoluprácu s Mestom si predstavuje. Chápem, že sme mali 
o tomto 2 mesiace rozpráva ť v komisiach. Teraz neviem či to 
vlastne chceme a čo to pre nás bude prináša ť. Neprihlásili sme 
sa s odôvodnením, že nemáme na toto peniaze. 
 
p. Greguš – bol to oficiálny projekt, oficiálny roz počet, ve ď 
to nikto na ministerstve nespochybnil. Hovorím, ak teda máme 
len 2000 ton, riešia to komunitné kompostárne. Nie som  
a priori proti, ale pre čo sa dostávame do časovej tiesne. Ja 
som sa vzdal funkcie vedúceho TS a išiel som háji ť záujmy 
občanov. Možno ten  projekt p. Muuchu je dobre podpori ť, ale 
trebalo sa dohodnú ť ako. Stálo nás to v starej mene 500 tis. 
Sk, pre čo tu nemáme podrobnosti. Ja neviem či som tu povedal 
nie čo zlé, snažím sa háji ť záujmy ob čanov.  
 
pán primátor – hájime tu všetci záujmy ob čanov, na to sme tu. 
 
p. Ovseník – ďalšia vec, ktorú tu máme otvorenú v OP životné 
prostredie, tam máme schválený projekt, potrebujeme  tu od 
kolegu vedúceho TS vedie ť,  čo ideme robi ť na budúci rok. 
Otázka, pre čo sme už nerokovali o tomto bode, mali sme aj 
mimoriadne MZ d ňa 8. 9. 2011, ak firma toto išla poda ť. Máte 
informácie či má firma stavebné povolenie? 
 
pán primátor – je vecou stavebného zákona, ide o to  či sa 
schváli vecné bremeno a pod ľa §70 stavebného zákona platí  
stavebné povolenie aj pre toho ďalšieho. Alebo máte vecné 
bremeno, alebo LV alebo nájomnú zmluvu. 
 
p. Ovseník - takže mu Mesto postúpi týmto vecným br emenom aj  
stavebné povolenie. 
 
pán primátor – firma požiadala, či dáte vecné bremeno, dáte 
alebo nedáte. Ďalšie kroky sú podmienky, ktoré dohodnete 
a navrhnete na komisiach. Je vždy lepšie, ke ď to postaví 



niekto iný, aby sme mali dostatok finan čných prostriedkov na 
chod Mesta, čo sme zo zákona povinní zabezpe či ť. Mne v prvom 
rade ide o ob čanov. Takto tie peniaze nemusíme vôbec 
vynaloži ť. Je v mojom záujme takto nie čo vybudova ť, je na Vás 
ako to schválite, tak isto som to povedal aj o byto vke.  
Boli výzvy a ešte nevedeli či do toho pôjdu. Vždy to je o tom 
konkrétnom návrhu, či je to možné či sa to dá. Zistili, že je  
predpoklad, preto vecné bremeno, vedia že je reálna  šanca to  
získa ť. Vy poviete potom za akých podmienok. 
 
p. Školek – ja si myslím, že štát nie je dobrý sprá vca, treba  
riadne urobi ť správne zmluvy medzi Mestom a firmou. Mesto sa  
nemusí stara ť o prevádzku, zamestnáva ť, bude to robi ť tá  
firma.   
 
p. Kozák – už sme tu mali problém s odpadmi, ur čite by som 
nechcel aby sme robili nie čo v neprospech ob čanov, to čo bolo 
predtým bývalými primátrmi riešené so skládkou odpa du. Je na 
nás ďalšie podmienky dohodnú ť. Mohol by p. Greguš, je o tejto 
problematike informovaný, p. Ovseník má znalosti o euro- 
fondoch, pripravte to Vy. Schvá ľme vecné bremeno a dohodnite 
s ním, s p. Muchom podmienky. 
 
pán primátor – firma požiadala, našli možnosti, pož iadali 
o vecné bremeno a ostatné možnosti sa dajú dojedna ť. 
 
p. Ovseník – pán primátor pre m ňa ako osobu je hrozne, že som 
postavený pred hotovú vec. Ja sa stále pýtam, pre čo sme to 
museli dosta ť až dnes a presta ňte úto či ť, kone čne to pochopte, 
ale neúto čne na nás, ke ď sa pýtame, musíme ma ť informácie ak 
máme správne rozhodnú ť. Postupne to z Vás „lezie“, ako tuto 
Julo povie, že 3 mesiace je na Meste tá žiados ť. Na návrh  
p. Kozáka, máme kreovanú komisiu, pre čo by táto nemala 
okamžite kona ť, toto je jej úloha. Postavili ste nás pred 
hotovú vec. 
 
pán primátor – požiadali o vecné bremeno, bolo to n a mestskej 
rade, je to tu napísané je na Vás ako rozhodnete. 
 
p. Ovseník - ak ja chcem dobre rozhodnú ť, musím ma ť  
informácie, ktoré ale nemáme. Ako to bude vyzera ť ke ď nebudem  
hlasova ť za, teraz ak stla čím proti, okamžite to môže niekto 
využi ť, že keby sme mali v budúcnosti problém, že som to  
nechcel. Dnes, ak ktoko ľvek bude proti alebo nebude hlasova ť,  
v budúcnosti bude namietnutý, že to nepodporil. 
 
p. Tvrdý – kedy bola výzva,  20. 6. Bola výzva, pre čo sa skôr 
nekonalo, pre čo nebola sú ťaž, odrazu sa objaví jedna firma 
čo to za pä ť minút dvanás ť riešio. Toto poslal Mendel, to je 
asi jedno z riešení, kedy sa môže nejaká firma takt o uchádza ť. 
Ja sa preto pýtam, pre čo to nebolo v komisiach, je to „šité 



horúcou ihlou“. 
 
p. Kozák – máme poslednú možnos ť rozhodnú ť o kompostárni, 
chceme, aby to bolo, skúsme to tou cestou, treba do hodnú ť tie 
podmienky ak teda pani kontrolórka povie. 
 
p. Múdra, hlavná kontrolórka – musíme si uvedomi ť, že ideme 
prenaja ť pozemok bez sú ťaže, čo nie je v súlade so zákonom 
o majetku obcí a s našim VZN. Týmto uznesením už sc hválime aj 
firmu, ktorá bude Kompostáre ň stava ť bez verejnej sú ťaže. 
 
p. Greguš- je to posledná výzva na regionálnej úrov ni, každý 
rok ministerstvo financií dáva príspevky obciam a m estám cez  
enviromentalny fond. Dá sa to, riešia si to takto m está  
a obce.  
 
p. Ovseník – ke ď sme dostali túto informáciu, že vlastne ideme 
poruši ť zákon. Teraz sme si vedomí, že ke ď budeme hlasova ť, 
budeme hlasova ť protiprávne. Sme vo ve ľmi ťažkej situácií, 
napriek tomu, že by sme chceli s firmou rokova ť, ja fakt 
neviem čo mám urobi ť.  Je zlé, že sme sa museli do takejto 
situácie dosta ť. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 
medzi Mestom Byt ča a spolo čnos ťou DOSA Slovakia,s.r.o., 
so sídlom Dostojevského č. 12, Byt ča, I ČO 36 412 678, na zá- 
klade ktorej sa po schválení nenávratného finan čného príspev- 
ku k projektu „Kompostáre ň bioodpadov Byt ča – 1. etapa“  
v prospech spolo čnosti DOSA Slovakia, s.r.o. uzatvorí do 15  
dní odo d ňa doru čenia písomného oznámenia od spolo čnosti DOSA 
Slovakia, s.r.o. o schválení nenávratného finan čného príspevku 
Mestu Byt ča riadna zmluva o zriadení vecného bremena. 
Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena bude po vinnos ť  
Mesta Byt ča, ako vlastníka pozemku parc. CKN č. 982/13  
o výmere 11.981 m2, zastavané plochy a nádvoria v k .ú. Ve ľká 
Byt ča, obec Byt ča, zapísaný na LV č. 2403 a pozemku parc. CKN 
č. 981/34 o výmere 7539 m2, ostatné plochy v k.ú. Ve ľká Byt ča, 
obec Byt ča, zapísaný na LV č. 23902, strpie ť na uvedených 
pozemkoch uloženie inžinierskych sietí, prechod a p rejazd 
motorovými vozidlami k objektu (stavbám) „Kompostár eň 
bioodpadov Byt ča – 1. etapa“ a výstavbu, umiestnenie, údržbu 
a opravy objektu (stavieb) „Kompostáre ň bioodpadov Byt ča – 1. 
etapa“ pozostávajúcich z SO 01 – Hala fermentora, S O 02 – 
Sociálno-prevádzkový objekt, SO 03 – Prípojka VN 
a transformácia, SO 04 - Prípojka NN, SO 05  - Vonk ajšie 
osvetlenie, SO 06 – Vnútro areálové rozvody, SO 08 – Požiarny 
vodovod, SO 09 – Splašková kanalizácia + žumpa, SO 10 – 
Dažďová kanalizácia, SO 11 – Komunikácia a spevnené plo chy, SO 



12 – Oplotenie, SO 13 – Sadové a terénne úpravy. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 179/2011 
 
24/ Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovej komisie v V. kole r.  2011. 

Poslanci bez pripomienok schválili pridelenie finan čných 
prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia projektov grantovej  
komisie v V. kole r. 2011. 
 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 180/2011 
 
--------------------------------------------------- ------- 
Na vedomie: 
  
1/ Žiados ť JMP s.r.o., Námestie SR 13, Byt ča o schválenie 
prevádzkového času v prevádzke CAFE BAR na Námestí SR č. 13 
v Byt či. 
Ide o nasledovný čas predaja: PO-ŠTV: od. 08,00 hod. do 22,00 
hod., PIA: od 08,00 hod. do 24,00 hod., SO: od 08,0 0 hod. do 
12,00 hod. a od 16,00 hod. do 24,00 hod., NE: od 16 ,00 hod.  
do 23,00 hod.. 
PK doporu čuje schváli ť žiadate ľovi navrhnutý čas predaja. 
Tento predajný čas v zmysle VZN mesta Byt če č. 4/2005, 
doporu čuje schváli ť na dobu ur čitú 2 mesiace s tým, že po jej 
uplynutí v prípade bezproblémového chodu prevádzky sa 
povolenie zmení na dobu neur čitú. 
 
MR schválila doporu čenie komisie . 
 
2/ Žiados ť PhDr. Martina Gácika, SNP 894/1, Byt ča o zmenu 
prevádzkového času v prevádzke Ve čierka, na ul. Okružná č.s. 
1391/1A v Byt či. 
Ide o nasledovný čas predaja: PO-PIA: od 05,00 hod. do 22,00 
hod., SO: od 05,00 hod do 20,00 hod a NE: od 10,00 hod. do 
19,00 hod.. Pôvodný čas predaja bol PO –NE: od 06,00 hod. do 
22,00 hod. 
PK doporu čuje schváli ť žiadate ľovi navrhnutý čas predaja. 
Tento predajný čas v zmysle VZN mesta Byt če č. 4/2005, 
doporu čuje schváli ť na dobu ur čitú 2 mesiace s tým, že po jej 
uplynutí v prípade bezproblémového chodu prevádzky sa 
povolenie zmení na dobu neur čitú. 
 
MR schválila doporu čenie komisie . 
 
3/ Zoznam žiadate ľov o pridelenie sociálnych bytov: 

- p. Milan Begá ň 
- p. Anna Kulíšková s rodinou 
- p. Alena Inšpektorová 



- p. Miroslav Pšenica 
- p. Katarína Gužíková s dvoma de ťmi 
- p. Ing. Ladislav Urban 
- p. Anna Holá ňová s dcérou 
- p. Helena Praženicová a p. Branislav Nagy 
- p. Martina Balážová so synom 

 
--------------------------------------------------- ----------- 
 
R ô z n e: 
 
1/ p. Tvrdý – mám otázku či sa realizuje hokejbalová plocha čo 
sme schválili a či sa to stihne do zimy. 
 
pán primátor – realizuje sa na hádzanárskom ihrisku , boli si 
to hokejbalisti pozrie ť, je rozšírená plocha na minimálne 
rozmery potrebné na odohranie ligových zápasov, pot rebujeme 
v nadväznosti na to, že sa ihrisko rozšírilo montáž ny list, 
kolega komunikuje s dodávate ľskou firmou. Pracuje sa so suchým 
betónom. 
 
2/ p. Kozák – chcem sa vráti ť ku Kompostárni, čo najskôr, 
zajtra by bolo dobré oslovi ť p. Muchu a pozva ť ho na 
zasadnutie komisie. Ak to má by ť dobré, možno sme zastavili 
nie čo čo by bolo dobré a pre nás zaujímavé, aby sme to 
legitímne spravili. 
Navrhujem, aby sme hlasovali o poverení komisie ria denia 
pomoci a podpory ur čenej na rozvoj Mesta Byt če rokovaním so 
zástupcom firmy DOSA. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
Komisiu riadenia pomoci a podpory ur čenej na rozvoj Mesta 
Byt če rokovaním so zástupcom firmy DOSA. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 181/2011 
 
3/ p. Ovseník – chcem poprosi ť o zváženie opravy zápisnice 
MZ z d ňa 27. 10. 2011 z opisu zvukového záznamu, kde som 
v diskusii  poukázal o nezákonnosti postupu pri VO v prípade 
obstarania tribúny a pri bode predaj pozemkov ŽSR s om požiadal  
o riešenie situácie s nadchodom. Minimálne prosím, ak je to  
možné, da ť diskusiu pri predaji pozemkov ŽSR, diskusiu o tom 
aké sú hrozby z tohto predaja pre ob čanov m. č. Hrabové. Núti 
ma k tomu skuto čnos ť, že nie len ja, ale poznám aj ľudí 
z Hrabového, mám tam rodinu, tak ako som napísal do  emailu, 
ur čite by som sa ne čudoval, keby sa táto m. č. odtrhla 
od mesta, Mesto ich odmurovalo.  



 
pán primátor – tak ako mi robíme zápisnicu z MZ je dosta ču- 
júce, robí ju kolegy ňa vymenovaná zapisovate ľka, ur čite nie je 
stenografka. Je dôležité, že v zápisnici sú prejedn ávané veci, 
poslanecké návrhy a pripomienky. Konzultovali sme t o aj 
u odborníka, ktorý k tejto problematike robí školen ia, tak ako 
robíme zápisy považujú za dosta čujúce.  
Nie je problém, čo sa Vám zdá, že by v zápisnici malo by ť, 
prís ť na úrad, kolegov oslovi ť, dvere máte otvorené. Nie je 
problém, aby sme to tam dali, ale nie je v jej silá ch všetko 
zachyti ť do posledného slova. 
To čo je v Hrabovom, že je prechod pre chodcov umiestne ný až 
na stanici, je to aj v mojom záujme pomôc ť, hovorili sme o tom 
aj s poslancom Hrabového. Urobíme všetko pre to, ab y sme 
vyvolali minimálne jednanie a dali aj obnovu staveb ného 
konania, aj také sú možnosti v zmysle novelizovanéh o 
stavebného zákona. 
 
p. Ovseník – ospravedl ňujem sa pani zapisovate ľke, email nebol  
namierený proti jej osobe, ve ľká v ďaka za otvorené dvere,  
nevedel som, že pred podpísaním zápisnice tam môžem e ešte  
nie čo uvies ť. 
 
4/ p. Melocík – dávam na zváženie a nemusím to ani odôvod ňo- 
vať, vidíte ko ľko je hodín, že by za čínali zasadnutia zastu- 
pite ľstva o 13,00 hodine. 
  
5/ p. Hrobárik – máme v m. č. ohrozené ihrisko, budeme ma ť  
problém sa dosta ť na ihrisko, budeme musie ť rieši ť situáciu so 
ŽSR. Potom máme problém s parkovaním kamiónov, viem  že to nie 
je náš pozemok, len keby si tam dali železnice dopr avné 
zna čenie, aby tam neparkovali. Ďalší problém, viete, už 
v minulom zastupite ľstve bol problém s autobusmi, deti do 
školy majú problém, nako ľko im šofér nepovie kde stojí, či  
jeho spoj ide pred školu a potom sú dezorientované.  Ďalší 
problém, vodi či čo idú na smer Považská Bystrica zaparkujú 
auto v protismere. 
 
p. Posluch, ná čelník MsP – navrhujem, aby ste dali oficiálnu 
žiados ť s uvedením problému, ide o cestu I. triedy, budeme   
hneď potom kona ť. 
 
p. Hrobárik – v katastrofálnom stave je cesta na Hô rku. 
 
pán primátor – dobre viete, že havarijné stavy rieš ime. Je to 
na Vás, rozpo čet je schválený, predsa Vy rozhodujete čo budeme 
robi ť. 
 
p. Greguš – mal by som taký návrh, že s de ťmi do školy by 
mohol by ť doprovod niekto z tých aktiva čných pracovníkov,  
sta čia dve osoby, také zodpovednejšie. 



 
p. Tichá, vedúca sociálnych služieb  - neviem si pr edstavi ť 
ako môžu ma ť aktiva ční pracovníci na starosti 30 detí a boli 
by za ne zodpovední. 
 
p. Frolo – v Írsku sú rodi čovské hliadky. 
 
p. Ovseník – prosím h ľadajme riešenie ako zabezpe či ť túto  
službu pre našich malých ob čanov, h ľadajme ako sa to dá,  
nie ako sa to nedá. Navrhujem školský autobus z Tec hnických  
služieb a hliadky. Sú časne navrhujem, aby peniaze, ktoré Mesto  
ut ŕži 13 tisíc aj nejaké drobné boli použité na miestn e  
komunikácie, resp. riešenie podchodu pod železnicou  v m. č.  
Hrabové. 
 
Pán primátor sa spýtal či ešte niektorý poslanec má do bodu  
rôzne. Konštatoval, že nie.  
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či 
vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
Zasadnutie mestského zastupite ľstva bolo ukon čené o 22,00 
hodine. 
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