
                     Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 2/2012 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 26. 4. 2012 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 20,15 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 13 poslancov 
Program: 
1/ Správa o plnení prijatých uznesení MZ zo d ňa 23. 2. 2012 
a ostatné materiály predložené hlavnou kontrolórkou  mesta. 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za r. 2011. 
3/ Žiados ť Ob čianskeho združenia Rockstone o finan čnú podporu. 
4/ Návrh Rozpo čtového opatrenia Mesta Byt ča č. 2/2012. 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č.1/2012 
Zásady ude ľovania verejných uznaní Mesta Byt ča. 
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č.2/2012, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 1/2009 o sociálnych službách 
a o úhradách za sociálne služby v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 
7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č.3/2012 
o ur čení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl 
a školských zariadení na území Mesta Byt ča. 
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č.4/2012 
o poskytnutí sociálnych služieb a ur čení výšky platieb za 
poskytované sociálne služby v zariadení pre senioro v a dennom 
stacionári „Jesienka“. 
9/ Protokol – zmluva č. 2/2012 o odovzdaní a prevzatí majetku 
mesta Byt če. 
10/ Protokol – zmluva č. 3/2012 o odovzdaní a prevzatí majetku 
mesta Byt če. 
11/ Protokol – zmluva č. 4/2012 o odovzdaní a prevzatí majetku 
mesta Byt če. 
12/ Žiados ť speváckeho zboru GLÓRIA o zaradenie do klubov 
Mesta Byt ča. 
13/ Nakladanie s majetkom mesta – budúce využívanie  časti  
pozemku - 2 letné terasy na námestí. 
14/ Nakladanie s majetkom mesta – budúce využívanie  uvo ľnených 
nebytových priestorov v objekte na ul. Komenského v  Byt či. 
15/ Nakladanie s majetkom mesta – budúce využívanie  uvo ľnených 
nebytových priestorov v Športovej tribúne na ul. S.  Sakalovej 
v Byt či. 
16/ Návrh na odkúpenie pozemku - predkupné právo me sta. 
17/ Prenájmu nebytových priestorov mesta v objekte tribúny 
Mesta. 
18/ a 19/ Žiadosti o ubytovanie v bytovom dome pre dočasné 
ubytovanie Jesienka. 
20/ Žiadosti o pridelenie sociálnych bytov. 
21/ Ponuka na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri z bere 
použitého šatstva formou umiestnenia zberných nádob . 
22/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy na pre dkladanie 
žiadosti o NFP na realizáciu dopytovo orientovaných  projektov 



„Digitalizácia kultúrneho dedi čstva rezortných a mimo-
rezortných pamä ťových a fondových inštitúcií“. 
23/ R ô z n e . 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 13 zo 17-
tich poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. 
     Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci MZ . 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Miroslav 
Frolo a p. Miloš Greguš.    
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Ján 
Melocík ako predseda komisie, p. Július Lovás a p. Ing. Milan 
Ovseník. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
Pán primátor požiadal prítomných poslancov o schvál enie 
predloženého programu so zmenou – bod 21/ s ťahuje z rokovania 
dnešného zasadnutia MZ, je nutné doplnenie žiadosti  v zmysle 
zákona. 
Poslanci takto upravený program, overovate ľov zápisnice, 
návrhovú komisiu a zapisovate ľku schválili.   
 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Byt ča: 

-  správa o plnení prijatých uznesení MZ zo d ňa 23. 2. 2012 
-  preh ľad nesplnených uznesení MZ za r. 2011. 

 
MR doporu čuje predložené materiály zobra ť na vedomie. 
 
Poslanec p. Greguš požiadal v súvislosti s uznesení m MZ č. 
146/2011 (kor čuliarska dráha) či by bolo možné v rozpo čtovom 
opatrení č. 2 schváli ť 500,- až 1.000,- Eur na za čatie jeho 
realizácie, nako ľko na stretnutí s členmi peti čného výboru čo 
sa o toto v minulosti snažili bolo prezentované, že  by nemal 
byť s tým problém, nesúhlasila obec Kotešová. 
 
Pán primátor pripomenul prítomných, že v stanovisku  
k uvedenému Slovenský Vodohospodársky podnik oznámi l, že 
nemôže uzatvori ť túto ú čelovú komunikáciu, musia ma ť po nej 
prístup aj vlastníci okolitých nehnute ľností a SVP nebude 
zodpoveda ť za prípadne vzniknuté škody na majetku alebo zdrav í 
občanov. Ďalej pán primátor informoval, že Mesto požiadalo 
Okresné riadite ľstvo PZ Žilina, Okresný dopravný inšpektorát 
o vydanie stanoviska k navrhovanej kor čuliarskej dráhe po 
účelovej komunikácii z Byt če do Kotešovej. Okresný dopravný 
inšpektorát z dôvodu bezpe čnosti cestnej premávky nesúhlasí so 
zriadením (vyzna čením) kor čuliarskej dráhy, nako ľko ú čelová 
komunikácia je ur čená na príjazd vozidiel vykonávajúcich 
údržbu na Hri čovskom kanály, dopravne sprístup ňuje pri ľahlé 
pozemky, chaty a je využívaná aj urbárskym spolo čenstvom na 
odvoz dreva nákladnými vozidlami.      
 



Pán primátor – plne sa stotož ňujem so stanoviskom Okresného 
dopravného inšpektorátu, nako ľko toto nie je vhodná lokalita  
na zriadenie kor čuliarskej dráhy a ako som Vás už informoval 
je vypracovaná štúdia využitia lokality kaplnky, je  tam aj 
návrh na kor čuľovanie, riešilo by sa toto komplexne. 
 
Poslanec p. Ovseník dal návrh na doplnenie uzneseni a, mestská 
rada je našim iniciatívnym, výkonným a kontrolným o rgánom a 
vzh ľadom na to, že boli mestským zastupite ľstvom prijaté 
uznesenia, ktoré sú z rôznych dôvodov nesplnené. Pr eto 
doporu čil, aby sa mestská rada týmito uzneseniami zaoberal a 
a na ďalšie zasadnutie MZ predložila návrhy ako rieši ť tieto 
uznesenia. Navrhol uznesenie: MZ ukladá MR, aby na nasledujúce 
zasadnutie MZ predložila informáciu o dôvodoch nesp lnenia 
uznesení, ktoré boli identifikované hlavnou kontrol órkou ako 
nesplnené a predložila návrhy čo s nimi. 
 
Pán primátor – pokia ľ je aj nejaké uznesenie nesplnené, rád 
odpoviem na dôvody nesplnenia. Využívam túto prílež itos ť, aby 
som Vás informoval o postupe uznesenia k výstavbe b ytového 
domu. Ob čan p. Ondrej Skotnický podal podnet na Okresnú 
prokuratúru o zákonnos ť tohto uznesenia. Po predložení 
všetkých materiálov Okresná prokuratúra tento podne t odložila 
ako nedôvodný, teda nenašla žiadne pochybenia ani m oje ani 
Vaše. Podal aj žiados ť na Krajský stavebný úrad o preskúmanie 
veci a vydanie stanoviska, mám tu žiados ť ako ju podal a 
dôvodom je možné porušenie stavebného zákona a plat ného 
územného plánu - výstavba bytového domu na parkovýc h plochách. 
Pýtal sa všeobecne, nie na konkrétny mestským zastu pite ľstvom 
schválený pozemok. Kolegy ňa z Krajského stavebného úradu preto 
odpísala, že na parkových plochách nie je možná výs tavba. 
Pri čom pozemok, kde sa má stava ť bytový dom je v katastri 
nehnute ľností vedený ako ostatná plocha. Ostatná plocha môž e 
byť zelená alebo štrková. Vieme, že park je oproti. Ta kto on 
zavádza. Potom musím chodi ť a vysvet ľova ť o čo vlastne ide. 
Pán Ovseník o aké uznesenia sa jedná, rád ich dovys vet ľujem, 
nie je dôvod aby sme prijali ďalšie uznesenie. 
 
Pán Ovseník - máme množstvo nesplnených uznesení, k toré sú 
živé, preto vravím zaoberajme sa týmito uzneseniami , ak sa dá 
podporme ich splnenie, ak nie zrušme ich. Už v tých  nasledujú-
cich mesiacoch budeme ma ť informáciu, ke ď je uznesenie 
v plnení ako je plnené a budeme čaka ť ako bude naplnené. 
Nechcem vy ťahova ť len niektoré uznesenie, ale opakujem, teraz 
tam máme dos ť takých uznesení, ktoré ak sa z nejakých dôvodov 
nedajú splni ť. Nehovorím len o uzneseniach z r. 2011, ale aj 
dávnejšie uznesenia napr. o predkupnom práve z r. 2 004, ktoré 
je živé. Návrh nesmeruje len k jednému konkrétnemu uzneseniu, 
ale viacerým. 
 



Pán primátor – ako ste spomínali v zmysle rokovacie ho poriadku 
je to vecou mestskej rady, preto netreba prijíma ť uznesenie, 
bude len v zápise uvedené, že pripomínate mestskej rade jej 
povinnos ť, aby sa zaoberala uzneseniami nie len z nášho 
volebného obdobia, ale aj z predchádzajúcich. Ja na vrhujem 
takýto postup. 
 
p. Ovseník – nemám s tým problém, len aby sa to dod ržalo. 
  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie:  

-  správu o plnení uznesení z MZ zo d ňa 23. 2. 2012, 
-  správu o nesplnených uzneseniach za r. 2011 

predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 24/2012 

 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za r. 2011 a odborné stanovisko 
hlavnej kontrolórky k závere čnému ú čtu za r. 2011. 
 
Komisie Závere čný ú čet za rok 2011 a celoro čné hospodárenie  
Mesta za r. 2011 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z.  
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy doporu čili 
schváli ť bez výhrad. 
 
MR doporu čuje MZ zobra ť na vedomie: 
1/ Stanovisko k Závere čnému ú čtu Mesta Byt ča za r. 2011 pred- 
ložené hlavnou kontrolórkou mesta. 
2/ Správu audítorky o overení ú čtovnej závierky k 31. 12. 
2011. 
MR doporu čuje MZ schváli ť: 
Závere čný ú čet Mesta a celoro čné hospodárenie za r. 2011 
v zmysle § 16, ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 
 
p. Ovseník – mrzí ma, že sme nedostali odborné stan ovisko 
hlavnej kontrolórky k závere čnému ú čtu na rokovanie komisii, 
myslím si, že každá z komisii sa týmto mala zaobera ť, je to 
veľmi dôležité. Na základe faktov, ktoré hlavná kontro lórka 
uvádza, doporu čujem prija ť uznesenie pre mestskú radu: 
„Mestské zastupite ľstvo ukladá mestskej rade, aby na 
nasledujúce zasadnutie mestského zastupite ľstva predložila 
návrhy opatrení, ktoré budú zoh ľadňova ť odporú čania hlavnej 
kontrolórky uvedené v „Odbornom stanovisku hlavnej kontrolórky 
k návrhu závere čného ú čtu za rozpo čtový rok 2011.“ 
Teda opatrenia, ktoré sú uložené hlavnou kontrolórk ou by 
mestská rada rozpracovala a predložila na zasadnuti e MZ. 
Ide o zreálnenie v návrhu rozpo čtu príjmovej časti, aby nebol 
schva ľovaný schodkový rozpo čet, rieši ť narastajúcu stratu 



z TKO, prehodnoti ť príjmy z majetku mesta, centralizova ť 
nákupy za všetky organizácie v zria ďovate ľskej pôsobnosti 
Mesta, rieši ť negatívny jav vo vývoji da ňových a neda ňových 
pohľadávok, rieši ť záväzok vo či Miroslavovi Bachoríkovi 
vyplývajúci z kúpnej zmluvy z 18. 12. 2008 a schvál i ť použitie 
zisku TS na nákup novej techniky.  
Potom poslanec p. Ovseník odovzdal písomný návrh uz nesenia 
predsedovi návrhovej komisie p. Melocíkovi s tým, ž e poslanci 
o doplnení uznesenia budú hlasova ť v závere rokovania 
mestského zastupite ľstva. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k závere čnému ú čtu mesta za 
rok 2011. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej 
závierky a hospodárenia mesta k 31. 12. 2011. 
II.Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 
2011 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad.  
2/ Usporiadanie schodku rozpo čtu  vo výške -216.451,63 € 
zisteného pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes korších 
predpisov.  
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom  
rozpo čtovom roku  vo  výške  4.202,83 € a to na : 

- ZŠ E. Lániho  - prepravné vo výške         2.432,00  € 
- Dota čný ú čet – výnosy z prostr. ŠR            16,25 € 
- Mesto Byt ča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške 
                                              1.750 ,35 € 
- Mesto Byt ča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške 
                                                  4 ,23 €, 

Uvedené prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov. 
Schodok rozpo čtu zvýšený o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom 
rozpo čtovom roku vo výške -220.654,46 € sa vykryje finan čnými 
prostriedkami z rezervného fondu vo výške 220.654,4 6 €. 
Zostatok finan čných operácii  vo výške +628.986,55 € 
a usporiadanie zostatku finan čných operácií nasledovne :  
-Úhrada schodku vo výške  220.654,46 € 
-Zostatok finan čných operácií, po usporiadaní, vo výške 
 + 408.332,09  € bude použitý na tvorbu rezervného fondu.  



3/ Použitie hospodárskeho výsledku Technických služ ieb Mesta 
Byt ča za rok 2011 z hlavného predmetu činnosti vo výške 164,64 
€ na tvorbu rezervného fondu v zmysle zákona.  
4/ Použitie hospodárskeho výsledku Technických služ ieb Mesta 
Byt ča za rok 2011 z podnikate ľskej činnosti vo výške 60.641,71 
€ na technický rozvoj (nákup strojov a techniky).  
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 25/2012 
 
3/ Žiados ť Ob čianskeho združenia Rockstone, Thurzova 969/12, 
Byt ča o finan čnú podporu Mesta Byt ča pri organizovaní 
hudobného festivalu „RockstoneFest 2012 vo výške 3. 000,- €, 
ktorá by bola použitá na vyplatenie finan čných záväzkov 
súvisiacich s vystúpením p. Lucie Bílej so skupinou  Arakain na 
VI. ro čníku festivalu v Byt či d ňa 13. 7. 2012. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť zaplatenie časti faktúry 
za vystúpenie p. Lucie Bílej so skupinou Arakain na  VI. 
ro čníku festivalu v Byt či vo výške 3.000,- € z rozpo čtovej 
položky 13.1. organizovanie a podpora kultúrnych a filmových 
podujatí. 
 
Pán primátor informoval prítomných, že žiados ť predložili 
zástupcovia OZ Rockstone na zasadnutie mestskej rad y. Nako ľko  
v zmysle všeobecne záväzného nariadenia nie je možn é poskytnú ť 
dotácie v priebehu rozpo čtového roka, je možnos ť prispie ť na 
uvedený koncert zaplatením časti faktúry za vystúpenie. 
 
Poslanci vzali na vedomie aj informáciu, že celý ko ncert bude 
cca hodinový a je to jeden z dvoch koncertov, ktorý  na Slo-
vensku pani Lucie Bíla so skupinou Arakain odohrá. 
 
p. Petrus – som jeden z organizátorov hudobného fes tivalu  
RockstoneFest 2012, preto z morálneho h ľadiska sa v tomto bode 
zdržím hlasovania. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaplatenie časti faktúry za vystúpenie p. Lucie Bílej so 
skupinou Arakain na VI. ro čníku festivalu v Byt či vo výške 
3.000,- € z rozpo čtovej položky 13.1. organizovanie a podpora 
kultúrnych a filmových podujatí. 
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 26/2012 
 
4/ Návrh Rozpo čtového opatrenia Mesta Byt ča č. 2/2012 
a odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu z meny 



rozpo čtu a programovému rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2012 – RO 
č. 2.  
 
FK odporú ča schváli ť Rozpo čtové opatrenie č. 2/2012  
s nasledovnými pripomienkami: 
FK odporú ča samostatne rokova ť o nižšie uvedených upravovaných 
položkách na zasadnutí MR a MZ, s doplnením vysvetl enia  
a zdôvodnenia: 
„Knižnica Mikšová“ – klampiarske práce, komíny, omi etky... 
                                               +20. 000,- €  
„ZŠ Ul. El. Lániho“ – nadstavba                +84. 200,- € 
                                                          
FK odporú ča pri realizácii všetkých opráv, rekonštrukcií 
a údržbách majetku mesta (budovy, mestské komunikác ie, 
chodníky) postupova ť pri výbere dodávate ľa formou 
elektronických aukcií. 
FK odporú ča, aby v prípade šetrenia finan čných prostriedkov 
rezervného fondu boli tieto prostriedky pri najbliž šom RO 
vrátené do Rezervného fondu. 
 
KVaŽP doporu čuje rieši ť v rámci použitia finan čných 
prostriedkov z rezervného fondu aj komunikáciu v ar eáli NKP 
Zámok (uli čka pri areáli bývalej píly), ktorá je v havarijnom  
stave a zaradi ť akciu do RO č. 2/2012 s vy číslením 
predpokladaných nákladov a to i z tých dôvodov, že je 
predpoklad šetrenia finan čných prostriedkov v rámci verejného 
obstarávania jednotlivých akcií v rámci RO č. 2/2012. 
 
PK a KSoc doporu čili predložený návrh rozpo čtového opatrenia 
Mesta Byt ča č. 2 schváli ť bez pripomienok. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť Rozpo čtové opatrenie Mesta Byt ča č. 
2/2012 pod ľa predloženého návrhu. 
 
Pán primátor informoval poslancov, že rozpo čtové opatrenie 
bolo ešte doplnené o rekonštrukciu elektroinštaláci e ŠJ E. 
Lániho  + 25.000,- z dôvodu negatívnych revíznych s práv 
(havária) z rezervného fondu. Konštatoval, že Mesto  má na 
rezervnom fonde dostatok finan čných prostriedkov, z ktorých sa 
čerpá na opravy a údržby havarijných stavov tak, aby  neboli 
porušované zákonné podmienky (priložený znalecký po sudok). 
 
Pán Ovseník predložil návrh na doplnenie uznesenia (v zmysle  
návrhu finan čnej komisie: Mestské zastupite ľstvo Ukladá 
Mestskej rade:  
1/ Zabezpe či ť realizáciu obstarania prác, tovarov a služieb 
formou elektronickej aukcie pri dodržaní § 5, ods. 12 zákona 
č. 25/2006 Z. z. v platnom znení a opravy miestnych 
komunikácií obstara ť ako jeden predmet zákazky. 
2/ V prípade úspory finan čných prostriedkov, po realizácii 
verejného obstarávania pod ľa jednotlivých rozpo čtových 



položiek, zabezpe čila ich vrátenie do rezervného fondu pri 
najbližšej rozpo čtovej úprave. 
 
Pán primátor informoval, že urobil opatrenia na zef ektívnenie 
vykonávania elektronických aukcií zakúpením nového programu, 
ktorý bude využíva ť nie len MsÚ, ale aj technické služby 
a školy. Má záujem využíva ť výber tovarov a služieb cestou 
elektronickej aukcie, ale sú špecifické práce ako s tavebné, 
pri ktorých je nutné pozera ť na technické zázemie uchádza ča, 
jeho odbornos ť a referencie. Nie vždy je len cena rozhodujúcim 
kritériom. 
 
Potom poslanec p. Ovseník odovzdal písomný návrh uz nesenia 
predsedovi návrhovej komisie p. Melocíkovi s tým, ž e poslanci 
o doplnení uznesenia budú hlasova ť v závere rokovania 
mestského zastupite ľstva. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zme ny rozpo čtu 
a programovému rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2012 – RO č. 2.  
II.Schva ľuje: 
Rozpočtové opatrenie č. 2, 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. 4. 20 12 pod ľa 
priloženej tabu ľky s nasledovnými úpravami: 

- presun z položky software programu 15.10 Jesienka 
zariadenie pre seniorov -600,- € na položku MŠ Pšur novice 
rozbor vody +600,- € 

- presun z položky oprava a údržba mestskej chaty – 1 .000,-  
€ na položku chata mesta–všeobecný materiál + 800,-  € 
a chata mesta prevádzkové stroje, prístroje, zariad enia  
+ 200,- € 

- presun z položky MŠ Pšurnovice – plyn – 100,- € 
na položky MŠ Pšurnovice – potraviny (pitná voda) +  80,- 
€ a prenájom (nádoby na vodu) + 20,- € 

- rekonštrukcia elektroinštalácie ŠJ E. Lániho  + 25. 000,- 
z dôvodu negatívnych revíznych správ (havária) 
z rezervného fondu. 

 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 27/2012 
 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č.1/2012 
Zásady ude ľovania verejných uznaní Mesta Byt ča. 
 
FK, PK doporu čujú schváli ť návrh VZN mesta Byt ča č. 1/2012 
Zásady ude ľovania verejných uznaní Mesta Byt ča v navrhovanom 
znení. 



    
KSoc odporu čila schváli ť predložený návrh VZN s týmito 
pripomienkami: 

-  v čl. II. ods.4 vypusti ť prvú vetu a v druhej vete  
   nahradi ť slovo ob čanovi slovom osobe. 
 

KVaŽP doporu čila v návrhu VZN doplni ť Čl. II o bod. 12 
s nasledovným textom: „Udelenie čestného ob čianstva nie je 
viazané na finan čnú odmenu“, a VZN doporu čuje v tomto znení 
schváli ť. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť návrh VZN s pripomienkou KSoc  
a KVaŽP a zmenou v Čl. II.:  

-  bod 6. bude znies ť „Poradným orgánom na posúdenie návrhu 
na udelenie čestného ob čianstva je mestská rada.“ 

-  bod 7. bude prvá veta znie ť: 
“O udelení čestného ob čianstva rozhoduje po posúdení mestskou 
radou na návrh primátora mesta mestské zastupite ľstvo 3/5  
väčšinou hlasov všetkých poslancov.“ 
Druhá veta zostáva nezmenená. 
Dôvodom návrhu MR na uvedenú zmenu v čl. II. bolo nezvyšovanie 
počtu komisii. 
 
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č.1/2012 Zásady 
udeľovania verejných uznaní Mesta Byt ča. 
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 28/2012 
 
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č.2/2012, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 1/2009 o sociálnych službách 
a o úhradách za sociálne služby v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 
    
Komisie doporu čili schváli ť predložený návrh VZN. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť predložený návrh VZN. 
 
Vedúci OSo p. Tiso informoval prítomných, že návrh zvýšenia 
poplatkov za opatrovate ľskú službu vyplýva z dikcie zákona, 
v zmysle ktorého má klient uhradi ť minimálne 50% nákladov na 
službu, pri čom Mesto Byt ča dalo návrh najnižšej sadzby. Ihne ď 
po schválení návrhu VZN a jeho nadobudnutia právopl atnosti 
bude klientom oznámená zvýšená sadzba, pri čom majú možnos ť do 
30. 6. 2012 oznámi ť či službu budú na ďalej požadova ť.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č.2/2012, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN č. 1/2009 o sociálnych službách a o úhradách 
za sociálne služby v znení neskorších zmien a dopln kov. 
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 29/2012 
 
7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č.3/2012 
o ur čení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl 
a školských zariadení na území Mesta Byt ča. 
    
FK, PK, KSoc doporu čili schváli ť predložený návrh VZN. 
KVaŽP doporu čila prehodnoti ť využívanie priestorov MŠ 
v Hrabovom v nadväznosti na po čet umiestnených detí 
a prevádzkových nákladov. Zárove ň požaduje, aby odd. VaŽP 
pripravilo informatívny materiál (pôdorys) objektu MŠ 
v Hrabovom z ktorého by bolo zrejmé priestorové vyu žitie 
objektu. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť predložený návrh VZN. 
 
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č.3/2012, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 4/2009 o ur čení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariaden í na území 
mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 30/2012 
 
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č.4/2012 
o poskytnutí sociálnych služieb a ur čení výšky platieb za 
poskytované sociálne služby v zariadení pre senioro v a dennom 
stacionári „Jesienka“. 
    
Komisie doporu čili schváli ť predložený návrh VZN. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť predložený návrh VZN. 
 
Poslanec p. Ovseník sa informoval či má Mesto ministerstvom 
odsúhlasené dvojposte ľové izby pre klientov zariadenia. 
 
Riadite ľka zariadenia p. Tichá informovala, že konzultovala   
uvedené s pracovní čkou ministerstva, ktorá nevidí v tom  
problém, týmto sa zvýši kapacita zariadenia. 
 



Poslanec p. Ovseník, nako ľko ide o závažnú zmenu projektu, 
požiadal, aby bolo stanovisko ministerstva pre Mest o 
vydané písomné. 
 
Pán primátor informoval, že bude zvolený tento post up. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Byt ča č.4/2012 o poskytnutí 
sociálnych služieb a ur čení výšky platieb za poskytované 
sociálne služby v zariadení pre seniorov a dennom s tacionári 
„Jesienka“. 
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 31/2012 
 
9/ Protokol – zmluva č. 2/2012 o odovzdaní a prevzatí majetku 
mesta Byt če. 
 
Komisie doporu čili schváli ť Protokol - zmluvu č. 2/2012 
o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Byt če. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť zverenie majetku Mesta Byt ča do 
správy rozpo čtovej organizácie, ZŠ na Ul. E. Lániho v Byt či, 
v zmysle § 8 a § 9 Zásad hospodárenia s nakladania s majetkom 
Mesta Byt ča (VZN Mesta Byt ča č. 5/2010) d ňom 1. 5. 2012. 
Určenie zvereného majetku, ú čel zverenia, hodnota a ostatné 
práva a záväzky sú uvedené v protokole č. 2/2012. 
 
Pán primátor informoval, že ide o zaradenie majetku  do správy. 
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverenie majetku Mesta Byt ča do správy rozpo čtovej 
organizácie, ZŠ na Ul. E. Lániho v Byt či, v zmysle § 8 a § 9 
Zásad hospodárenia s nakladania s majetkom Mesta By t ča (VZN 
Mesta Byt ča č. 5/2010) d ňom 1. 5. 2012. Ur čenie zvereného 
majetku, ú čel zverenia, hodnota a ostatné práva a záväzky sú 
uvedené v protokole č. 2/2012. 
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 32/2012 
 
10/ Protokol – zmluva č. 3/2012 o odovzdaní a prevzatí majetku 
mesta Byt če. 
 
Komisie doporu čili schváli ť Protokol - zmluvu č. 3/2012 
o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Byt če 



 
MR doporu čuje MZ schváli ť zverenie majetku Mesta Byt ča do 
správy rozpo čtovej organizácie, ZŠ na Ul. mieru v Byt či, 
v zmysle § 8 a § 9 Zásad hospodárenia s nakladania s majetkom 
Mesta Byt ča (VZN Mesta Byt ča č. 5/2010) d ňom 1. 5. 2012. 
Určenie zvereného majetku, ú čel zverenia, hodnota a ostatné 
práva a záväzky sú uvedené v protokole č. 3/2012. 
 
 
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverenie majetku Mesta Byt ča do správy rozpo čtovej 
organizácie, ZŠ na Ul. mieru v Byt či, v zmysle § 8 a § 9 Zásad 
hospodárenia s nakladania s majetkom Mesta Byt ča (VZN Mesta 
Byt ča č. 5/2010) d ňom 1. 5. 2012. Ur čenie zvereného majetku, 
účel zverenia, hodnota a ostatné práva a záväzky sú u vedené 
v protokole č. 3/2012. 
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 33/2012 
 
11/ Protokol – zmluva č. 4/2012 o odovzdaní a prevzatí majetku 
mesta Byt če. 
 
Komisie doporu čili schváli ť Protokol - zmluvu č. 4/2012 
o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Byt če. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť zverenie majetku Mesta Byt ča do 
správy rozpo čtovej organizácie, ZŠ na Ul. mieru v Byt či, 
v zmysle § 8 a § 9 Zásad hospodárenia s nakladania s majetkom 
Mesta Byt ča (VZN Mesta Byt ča č. 5/2010) d ňom 1. 5. 2012. 
Určenie zvereného majetku, ú čel zverenia, hodnota a ostatné 
práva a záväzky sú uvedené v protokole č. 4/2012. 
 
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverenie majetku Mesta Byt ča do správy rozpo čtovej 
organizácie, ZŠ na Ul. mieru v Byt či, v zmysle § 8 a § 9 Zásad 
hospodárenia s nakladania s majetkom Mesta Byt ča (VZN Mesta 
Byt ča č. 5/2010) d ňom 1. 5. 2012. Ur čenie zvereného majetku, 
účel zverenia, hodnota a ostatné práva a záväzky sú u vedené 
v protokole č. 4/2012. 
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 34/2012 



12/ Spevácky zbor GLÓRIA, v zast. p. Ing. Jánom Luk ačkom  – 
žiados ť o zaradenie do klubov Mesta Byt ča. 
Ide o spevácky zbor združujúci 23 ob čanov nášho mesta. 
Stretávajú sa pravidelne jeden krát týždenne a pod ľa potreby 
aj dva krát pri nácviku sakrálnych a svetských zbor ov.  
S naštudovanými pies ňami vystupujú v kostole vo farnosti Byt ča 
(aj mestských častiach). Tiež vystupovali na slávnosti 
privezenia relikvií Sv. Cyrila a zahájení Viano čných trhov, 
ktoré organizovalo Mesto Byt ča. Takýmto zmysluplným spôsobom 
trávia svoj vo ľný čas a prinášajú rados ť nie len sebe, ale aj 
všetkým, ktorí ich radi po čúvajú. Členovia zboru sú svojím 
vystúpením pripravení podpori ť rôzne spolo čenské podujatia 
organizované Mestom, tiež poslancami mestských častí. 
  
FK, KSoc doporu čili zaradi ť Spevácky zbor „GLÓRIA“ medzi kluby 
Mesta Byt ča.  
 
MR doporu čuje MZ schváli ť zaradenie Speváckeho zboru „GLÓRIA“ 
medzi kluby Mesta Byt ča.  
 
Pán primátor konštatoval, že je dobré, ke ď sa ob čania stretnú 
a takto zmysluplne trávia svoj vo ľný čas, je to treba takúto 
aktivitu podpori ť. 
 
Poslanec p. Ovseník vyjadril súhlas so zaradením do  klubov  
Mesta a konštatoval, že by bolo dobré, aby boli vyp racované  
zásady (aspo ň hlavné) v zmysle ktorých by poslanci pri  
schva ľovaní žiadostí klubov o pridelenie rozpo čtových  
finan čných prostriedkov usúdili, že klub aktívne prispiev a  
k „životu“ mesta. 
  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie Speváckeho zboru „GLÓRIA“ do klubov Mesta  Byt ča.  
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 35/2012 
 
13/ Nakladanie s majetkom mesta – budúce využívanie  časti  
pozemku parc. CKN č.1344 (trojuholník na Námestí SR v Byt či –  
2 letné terasy), vyhodnotenie sú ťaže na prenájom pozemkov,  
cenových ponúk. V lehote na doru čenie cenových ponúk, t.j. do  
23.3.2012 boli doru čené cenové ponuky od nasledovných 
Žiadate ľov (zalepené obálky otvorené na zasadnutí komisie):   
- Lenka Ďurajková, Bottova 1149/8, Byt ča, s ponúkanou výškou 

nájmu 40 €/m2, žiadate ľka neuviedla v cenovej ponuke, za 
aké obdobie ponúka túto výšku nájmu. Zabezpe čenie WC pre 
budúcu letnú terasu doru čila žiadate ľka osobne po 
zasadnutí komisie d ňa 12.4.2012 a to od prevádzky Formula 



club, Námestie SR 6 v Byt či a k výške nájmu sa vyjadrila, 
že ponúka 40 €/m2/rok, 

- K&L, s.r.o., Hollého 371/31, Žilina, s ponúkanou výškou 
nájmu 35,11 €/m2/rok, WC zabezpe čené v Kaviarni KL Racing 
café, Námestie SR 18 v Byt či,  

- BABA s.r.o., Tresko ňova 816/1, Byt ča, s ponúkanou výškou 
nájmu 33 €/m2/rok, WC zabezpe čené v Pizzérii na 
Tresko ňovej ul. Č. 816 v Byt či, 

- V-PRODUCT, s.r.o., Námestie SR 16, Byt ča, s ponúkanou 
výškou nájmu 1900 €/rok, žiadate ľ neuviedol ko ľko m2 by 
mala jeho terasa, resp. neuviedol výšku nájmu  
v požadovanom vy číslení – 27 €/m2/rok, WC má zabezpe čené 
v Herni na Námestí SR v Byt či. 

 
PK doporu čuje schváli ť v súlade s §9a, ods.9, zák. č. 138/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 
priamy prenájom častí pozemkov z parc. CKN č. 1344 
(trojuholník na Námestí SR v Byt či), 2 pozemky - každý 
o výmere 70 m2, žiadate ľom ponúkajúcim v sú ťaži najvyššie 
nájomné, t.j. prvý pozemok o výmere 70 m2 nájomcovi  p. Lenke 
Ďurajkovej, Bottova 1949/8, Byt ča, s výškou nájomného 40 
€/m2/rok a druhý pozemok o výmere 70 m2 nájomcovi s pol. s r.o. 
K&L, Hollého 371/31, Žilina, s výškou nájomného 35, 11 
€/m2/rok. Prenájom oboch častí pozemkov doporu čuje schváli ť na 
dobu ur čitú 5 rokov, s ú čelom nájmu - zriadenie letných terás 
na prenajatých pozemkoch s  poskytovaním reštaura čných 
služieb. 
 
MR konštatovala, že spolo čnos ť V-PRODUCT nesplnila podmienky 
súťaže, nako ľko ponúkla sumu vo výške 27,14 €/m2. 
   
MR doporu čuje MZ schváli ť v súlade s §9a, ods.9, zák. č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN mes ta Byt ča č. 
5/2010 priamy prenájom častí pozemkov z parc. CKN č. 1344 
(trojuholník na Námestí SR v Byt či), 2 pozemky - každý 
o výmere 70 m2, žiadate ľom ponúkajúcim v sú ťaži najvyššie 
nájomné, t.j. prvý pozemok o výmere 70 m2 nájomcovi  p. Lenke 
Ďurajkovej, Bottova 1949/8, Byt ča, s výškou nájomného 40 
€/m2/rok a druhý pozemok o výmere 70 m2 nájomcovi s pol. s r.o. 
K&L, Hollého 371/31, Žilina, s výškou nájomného 35, 11 
€/m2/rok. Prenájom oboch častí pozemkov doporu čuje schváli ť na 
dobu ur čitú 5 rokov, s ú čelom nájmu - zriadenie letných terás 
na prenajatých pozemkoch s  poskytovaním reštaura čných 
služieb. 
 
p. Kozák – môžem len konštatova ť, že sú ťaž prebehla, ponuky 
boli dané, je tu najvyššia 40,- €/m2 a druhá 35,11 €/m2, nedá 
mi opomenú ť, že v minulosti boli terasy prenajímané 
spolo čnosti BABA, ktorej zmluvu držím v rukách, v čl. 5 je 
napísané, že prívod el. energie si spolo čnos ť BABA uhradí na 
vlastné náklady. Vybudovali tiež prípojku vody, odp adu. Mali 



náklady na majetku Mesta. Pri výberovom konaní sme takéto 
skuto čnosti nevedeli, preto chcem da ť návrh na zrušenie sú ťaže 
s tým, že Mesto Byt ča dá do poriadku tieto veci ako je prívod 
vody, el. energie, odpad a potom vyhlásme sú ťaž nanovo, pokia ľ 
sa tento problém nevyrieši. Potom treba upravi ť aj tie 
podmienky, aby sme vedeli aké terasy tam vlastne bu dú, do toho 
má čo poveda ť pamiatkový úrad a sociálne zariadenia, ide o to, 
aby toalety neboli zamykané, aby to bolo fakt na úr ovni. 
Nechcem  spochyb ňova ť výsledky sú ťaže, nechcem uprednost ňova ť 
nikoho, chcem len, aby to bolo tak, ako má by ť. Neviem či dáme 
návrh návrhovej komisii a na konci zasadnutia to pr ejednáme. 
Dávam návrh na neschválenie tohto uznesenia. 
 
Pán primátor – malo by sa najprv hlasova ť o návrhu predloženom 
mestskou radou. 
 
p. Školek – súhlasím s tým čo povedal p. Kozák, ale ja si 
jedno myslím s terasami nebol problém, dobre ich BA BA 
prevádzkovala, ak súhlasia, že to bezodplatne odovz dajú Mestu, 
stálo ich to 2.700,- Eur, pre čo by to nemohli ďalej 
prevádzkova ť. 
 
Pán primátor konštatoval, že skon čila nájomcom nájomná zmluva 
na prevádzkovanie letných terás na námestí, preto b ola 
v zmysle zákona o majetku obcí vyhlásená sú ťaž na prenájom 
pozemkov, podmienky sú ťaže schválilo svojim uznesením mestské 
zastupite ľstvo. S podmienkami sú ťaže boli oboznámení všetci 
uchádza či. Čo sa týka technických vecí na trojuholníku, ten 
kto tam išiel podnika ť si musel upravi ť a zariadi ť vybavenie 
potrebné k podnikaniu. Mesto nemá žiadne väzby na t o, že je 
povinné to zapoji ť, odpoji ť, bolo to jednou z podmienok, aby 
mohli podnika ť. Táto sú ťaž bola vykonaná v súlade s právnymi 
predpismi, boli splnené všetky kritéria, doru čené obálky boli 
v termíne, tiež ich otvorenie a vyhodnotenie sú ťaže. 
S výsledkom sú ťaže sú poslanci oboznámení, mestská rada 
doporu čila navrhnuté uznesenie. Mesto si splnilo všetky 
náležitosti. Je na poslancoch ako rozhodnú. Všetky prípojky sú 
prihlásené na Mesto. Ak poslanci chcú ma ť iné kritérium ako je 
cena, chcú z morálneho h ľadiska bra ť do úvahy iné kritéria,  
je to na poslancoch. 
 
Pán primátor dal slovo zástupcovi s.r.o. BABA p. Ba choríkovi, 
ktorý sa vyjadril, že nijako nenapádajú výberové ko nanie, no 
nezdá sa im férové, že jediným kritériom je cena. O ni prišli 
s nápadom prevádzkova ť letné terasy na námestí, museli si 
vybavi ť potrebné povolenia, vybavili prípojky na vlastné 
náklady so súhlasom Mesta, prevádzkovanie bolo bezp roblémové, 
nedošlo k narušovaniu poriadku v meste, preto vyzva li 
poslancov, aby zoh ľadnili uvedené skuto čnosti. Prezentovali, 
že chcú nájs ť riešenie, ktoré by vyhovovali aj im aj Mestu, 
oni sú tí poslední čo by chceli Mestu robi ť problémy. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ V súlade s §9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 priamy 
prenájom častí pozemkov z parc. CKN č. 1344 (trojuholník na 
Námestí SR v Byt či), 2 pozemky - každý o výmere 70 m2, 
žiadate ľom ponúkajúcim v sú ťaži najvyššie nájomné, t.j. prvý 
pozemok o výmere 70 m2 nájomcovi p. Lenke Ďurajkovej, Bottova 
1949/8, Byt ča, s výškou nájomného 40 €/m2/rok a druhý pozemok 
o výmere 70 m2 nájomcovi spol. s r.o. K&L, Hollého 371/31, 
Žilina, s výškou nájomného 35,11 €/m2/rok na dobu u r čitú 5 
rokov, s ú čelom nájmu - zriadenie letných terás na prenajatých  
pozemkoch s  poskytovaním reštaura čných služieb. 
 
Za navrhované uznesenie hlasovali 3 poslanci, proti  
navrhovanému uzneseniu hlasovali 3 poslanci a hlaso vania sa 
zdržalo 7 poslancov. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 36/2012 
 
Poslanec p. Kozák predloží návrhovej komisii dopl ňujúci návrh 
uznesenia. 
 
14/ Nakladanie s majetkom mesta – budúce využívanie  uvo ľnených 
nebytových priestorov v objekte č. s. 1020/3 na ul. Komenského 
v Byt či (bývalá her ňa, resp. predaj ňa mäsa v Spolo čenskom 
pavilóne), vyhodnotenie sú ťaže na prenájom nebytových 
priestorov, cenových ponúk. V lehote na doru čenie cenových 
ponúk, t.j. do 23.3.2012 boli doru čené cenové ponuky od 
nasledovných žiadate ľov (zalepené obálky otvorené na zasadnutí 
komisie): 

-  Zuzana Be ňková, Žilinská Lehota 110, Žilina, s ponúkanou 
výškou nájmu 35,10 €/m2/rok, ú čel nájmu Kaviare ň a detská 
her ňa, 

-  Ján Martinka, SNP 1949/58, Považská Bystrica, s pon úkanou 
výškou nájmu 39 €/m2/rok, ú čel nájmu Reštaurácia. 
 

PK doporu čuje schváli ť v súlade s §9a, ods.9, zák. č. 138/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 
priamy prenájom nebytových priestorov o výmere 79 m 2, 
nachádzajúcich sa v objekte č.s. 1020/3 na ul. Komenského 
v Byt či ví ťazovi vyhlásenej sú ťaže – p. Jánovi Martinkovi, 
bytom SNP 1949/58, Považská Bystrica a to náj. zmlu vou na dobu 
neur čitú s výškou nájomného 39 €/m2/rok a s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou. Ú čel nájmu poskytovanie reštaura čných 
služieb.  
 
MR doporu čuje MZ schváli ť v súlade s §9a, ods.9, zák. č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN mes ta Byt ča č. 



5/2010 priamy prenájom nebytových priestorov o výme re 79 m2, 
nachádzajúcich sa v objekte č.s. 1020/3 na ul. Komenského 
v Byt či ví ťazovi vyhlásenej sú ťaže – p. Jánovi Martinkovi, 
bytom SNP 1949/58, Považská Bystrica a to náj. zmlu vou na dobu 
neur čitú s výškou nájomného 39 €/m2/rok a s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou za ú čelom poskytovania reštaura čných 
služieb. 
 
Pán primátor udelil slovo vedúcemu odd. p. Kotešovs kému, ktorý 
oboznámil prítomných, že p. Martinka v schva ľovacom procese 
požiadal o zmenu v osobe nájomcu. Chce, aby bola ná jomná  
zmluva uzatvorená so spolo čnos ťou MARKO PLUS, s.r.o., v ktorej 
je jediným konate ľom. 
 
Poslanci s uvedeným súhlasili. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 priamy prenájom 
nebytových priestorov o výmere 79 m2, nachádzajúcic h sa 
v objekte č.s. 1020/3 na ul. Komenského v Byt či ví ťazovi 
vyhlásenej sú ťaže – MARKO PLUS, s.r.o., Sú ľov-Hradná č. 284, 
I ČO:46666281 a to náj. zmluvou na dobu neur čitú s výškou 
nájomného 39 €/m2/rok a s 3-mesa čnou výpovednou lehotou za 
účelom poskytovania reštaura čných služieb. 
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 37/2012 
 
15/ Nakladanie s majetkom mesta – budúce využívanie  uvo ľnených 
nebytových priestorov v Športovej tribúne č.s. 182 na ul. S. 
Sakalovej v Byt či (bývalá reštaurácia Gól a Penzión Masaryk), 
vyhodnotenie sú ťaže na prenájom nebytových priestorov, 
cenových ponúk. V lehote na doru čenie cenových ponúk, t.j. do 
23.3.2012 bola doru čená cenová ponuka od nasledovného 
žiadate ľa (zalepená obálka otvorená na zasadnutí komisie): 
- Ob čianske združenie Vzdelávanie, s navrhovanými 

podmienkami prenájmu – doba ur čitá 25 rokov, nájomné vo 
výške 1€/m2/rok + úhrady za služby, stavebné 
a rekonštruk čné úpravy nebytových priestorov na vlastné 
náklady žiadate ľa, vzdanie sa úhrady za rekonštruk čné 
práce v prípade pred časného ukon čenia nájmu zo strany 
žiadate ľa a záväzok žiadate ľa, že po čas doby nájmu bude 
udržiava ť prenajaté nebytové priestory na vlastné náklady. 
Účel nájmu je zriadenie Súkromnej strednej odbornej š koly. 

 
PK prihliadnutím na skuto čnos ť, že žiadate ľ splnil podmienky 
uznesenia MZ v Byt či č. 15/2012 doporu čuje schváli ť v súlade s 
§9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 



a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 priamy prenájom nebytových 
priestorov o výmere 974 m2 (býv. reštaurácia Gól a Penzión), 
nachádzajúcich sa v objekte č.s. 182 na ul. S. Sakalovej 
v Byt či ví ťazovi vyhlásenej sú ťaže – Ob čianske združenie 
Vzdelávanie, S. Sakalovej č.1300, Byt ča, I ČO: 42144141 a to 
náj. zmluvou na dobu ur čitú 25 rokov, s výškou nájomného 
1€/m2/rok + úhrada za služby. Ú čel nájmu je zriadenie 
Súkromnej strednej odbornej školy v prenajatých neb ytových 
priestoroch. Ostatné podmienky nájmu sú: všetky sta vebné 
a rekonštruk čné úpravy nebytových priestorov na ich uvedenie 
do prevádzkyschopného stavu vykoná a uhradí na vlas tné náklady 
nájomca, nájomca sa vzdáva úhrady za vykonané rekon štruk čné 
práce v prípade pred časného ukon čenia nájmu z jeho strany 
a nájomca sa zaväzuje, že po čas celej doby nájmu bude 
udržiava ť prenajaté nebytové priestory v stave spôsobilom na  
dohodnuté užívanie a to na vlastné náklady, t.j. ná jomca bude 
vykonáva ť všetky opravy a akúko ľvek údržbu predmetu nájmu 
(a to aj v budúcnosti po vykonaní potrebných staveb ných 
a rekonštruk čných prácach). 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť prenájom pod ľa doporu čenia PK s tým, 
že v nájomnej zmluve bude ošetrená aj povinnos ť nájomcu na 
vlastné náklady vykonáva ť pravidelné revízie prehliadky 
hasi čských zariadení (aj ostatné odborné prehliadky ulož ené 
legislatívou) a zabezpe či ť odstránenie prípadných nedostatkov 
s nich vyplývajúcich.  
 
Pán primátor konštatoval, že sú ťaž bola vyhlásená v zmysle  
zákona, o žiadosti školy už mestské zastupite ľstvo podrobne  
rokovalo. 
  
Pán poslanec Ovseník konštatoval, že by mal by ť v podmienkach 
doplnený časový interval – lehota, do ktorej majú by ť nebytové 
priestory zrekonštruované. 
 
Pán primátor odpovedal, že ďalšie podmienky sú vecou zmluvy,  
ku ktorej sa fundovane vyjadrí právnik Mesta a prip omienky  
zapracuje.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 priamy prenájom 
nebytových priestorov o výmere 974 m2 nachádzajúcic h sa 
v objekte č.s. 182 na ul. S. Sakalovej v Byt či ví ťazovi 
vyhlásenej sú ťaže – Ob čianske združenie Vzdelávanie, S. 
Sakalovej č.1300, Byt ča, I ČO: 42144141 a to nájomnou zmluvou 
na dobu ur čitú 25 rokov, s výškou nájomného 1,- €/m2/rok + 
úhrada za služby. Ú čel nájmu je zriadenie Súkromnej strednej 
odbornej školy v prenajatých nebytových priestoroch . Ostatné 



podmienky nájmu sú: všetky stavebné a rekonštruk čné úpravy 
nebytových priestorov na ich uvedenie do prevádzkys chopného 
stavu vykoná a uhradí na vlastné náklady nájomca, n ájomca sa 
vzdáva úhrady za vykonané rekonštruk čné práce v prípade 
pred časného ukon čenia nájmu z jeho strany, nájomca sa 
zaväzuje, že po čas celej doby nájmu bude udržiava ť prenajaté 
nebytové priestory v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a 
to na vlastné náklady, t.j. nájomca bude vykonáva ť všetky 
opravy a akúko ľvek údržbu predmetu nájmu (a to aj v budúcnosti 
po vykonaní potrebných stavebných a rekonštruk čných prácach), 
nájomca bude na vlastné náklady vykonáva ť pravidelné revízne 
prehliadky hasi čských zariadení ako aj ostatné odborné 
prehliadky uložené legislatívou a zabezpe či ť odstránenie 
prípadných nedostatkov z nich vyplývajúcich.  
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 38/2012 
 
16/ Návrh na odkúpenie pozemku parc. CKN č. 62/2, zastavané 
plochy o výmere 34 m2 v k.ú. Ve ľká Byt ča (predkupné právo 
mesta), na základe žiadosti žiadate ľov – Martin Gežo 
s manželkou Helenou, Kilianova 135/3, 014 01 Byt ča. Žiadate ľ 
má záujem preda ť tento pozemok vlastní čke ved ľajšej 
nehnute ľnosti p. Márii Justrovej, Thurzova 963/4, Byt ča, za 
účelom jeho lepšieho využitia, resp. zabezpe čenia prístupu ku 
jej nehnute ľnosti.  
 
PK doporu čuje schváli ť nevyužitie predkupného práva na 
požadovaný pozemok parc. CKN č.62/2, v k.ú. V. Byt ča o výmere 
34 m2, pri čom zárove ň doporu čuje, aby v spolupráci s právnikom 
mesta Byt ča riešilo uznesenie MZ v Byt či č. 66/2004, resp. 
neplnenie ustanovení kúpnej zmluvy zo d ňa 24.6.2004 na 
zostávajúce pozemky.  
 
MR vzala na vedomie informácie: 

-  uznesenie MZ č. 66/2004 zo d ňa 10. 6. 2004: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Odpredaj pozemkov v k.ú. V. Byt ča, parc. KN č. 62 o výmere 
282 m2, parc. KN č. 64, zastavaná plocha o výmere 204 m2, 
parc. KN č. 65, zastavaná plocha o výmere 136 m2 a parc. KN č. 
67, zastavaná plocha o výmere 162 m2 p. Martinovi G ežovi 
a manž. Helene, Kilianova č. 135, Byt ča za ú čelom výstavby  
polyfunk čného domu za cenu 800,- Sk/m2. 
2/ Predkupné právo Mesta Byt ča do doby kolaudácie  
polyfunk čného objektu na odpredávané pozemky v prípade ich  
odpredaja kupujúcimi za odpredávanú cenu, t.j. 800, - Sk/m2. 
 

-  nutnos ť vydania vyjadrenia Mesta k uplatneniu záložného 
práva (zo zákona) v lehote do 60 dní od doru čenia 
žiadosti (28. 3. 2012).  



 
MR konštatovala, že pozemok by mohol by ť využitý Mestom alebo  
odpredaný Mestom  (pod ľa doporu čenia MZ), preto  doporu čuje MZ 
schváli ť uplatnenie predkupného práva.  
 
Pán primátor oboznámil poslancov so skuto čnos ťou, že ak Mesto  
sa do 60 dní k žiadosti nevyjadrí, Správa katastra by tento  
prevod na p. Justru zapísala. 
  
p. Melocík – možno by sme „zabili“ dve muchy jednou  radou, 
keby sme si pozemok nechali na zriadenie trhoviska.  Je to  
pozemok v centre mesta, bolo by to vhodné na toto. Skúsme sa  
aj takto nad tým zamyslie ť. 
 
Pán primátor dal slovo ob čanovi p. Jaroslavovi Justrovi, ktorý  
prítomných oboznámil, že je vlastníkom časti budovy, do ktorej  
investoval pri jej kúpe nemalé finan čné prostriedky a chce 
ešte investova ť na jej opravu. Jediný prístup do budovy má 
po pozemkoch, ktoré chcel od p. Gežu odkúpi ť. Ide o 34 m2. 
 
Pán primátor dal na zváženie, že ide o 2 veci, teda  časť 
o výmere 34 m2 p. Justrovi odblokova ť a na ostatné pozemky by 
si Mesto uplatnilo predkupné právo. 
 
p. Petrus – mali by sme si tak, ako doporu čila mestská rada, 
uplatni ť predkupné právo a následne p. Justrovi časť pozemku 
odpreda ť. 
 
Hl. kontrolórka – áno, Mesto by malo uplatni ť predkupné právo  
na všetky pozemky v zmysle uznesenia z r. 2004 a po tom  
rozhodnú ť ako bude Mesto ďalej naklada ť s týmito pozemkami. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Oznámenie p. Martinovi Gežovi a jeho  manželke Hele ne, že si 
Mesto Byt ča uplat ňuje predkupné právo na pozemky v k.ú. Ve ľká 
Byt ča v zmysle uznesenia MZ č. 66/2004 zo d ňa 10. 6. 2004 za 
kúpno-predajnú cenu vo výške 26,56 €/m2 (800,- Sk/m 2).  
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 39/2012 
 
17/ Schva ľovanie prenájmu majetku mesta Byt ča z dôvodu hodného  
osobitného zrete ľa, nebytové priestory o výmere 104 m2  
v objekte tribúny mesta, č.s. 182 na ul. S. Sakalovej v Byt či,  
na realizovanie športových aktivít ob čanov mesta Byt ča – pre  
nájomcu, Martin Ozánik, Hlinícka 406/17, 014 01  By t ča. 
Zverejnenie zámeru tohto prenájmu bolo realizované v d ňoch  
1.3.2012 – 26.3.2012 na verejnej tabuli mesta Byt ča a na  
mestskej webovej stránke. K zverejnenému zámeru neb oli zo  



strany tretích osôb doru čené žiadne pripomienky. 
 
PK doporu čuje schváli ť pod ľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 
138/1991 Zb. a §22, ods.c VZN mesta Byt ča č. 5/2010 prenájom 
nebytových priestorov o výmere 104 m 2 nachádzajúcich sa na 
prízemí v Športovej tribúne, na ul. S. Sakalovej č.182 
v Byt či, ako prípad osobitného zrete ľa, nájomcovi – p. Martin 
Ozánik, Hlinícka cesta č. 406/17, Byt ča na ú čel športové 
aktivity box, thaibox a pod., nájomnou zmluvou na d obu 
neur čitú, s výškou nájomného 300 € ro čne a s úhradou všetkých 
nákladov za spotrebované energie. Dôvodom zriadenia  osobitného 
zrete ľa je podpora športových aktivít ob čanov mesta Byt ča. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť pod ľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 
138/1991 Zb. a §22, ods.c VZN mesta Byt ča č. 5/2010 prenájom 
nebytových priestorov o výmere 104 m 2 nachádzajúcich sa na 
prízemí v Športovej tribúne, na ul. S. Sakalovej č.182 
v Byt či, ako prípad osobitného zrete ľa, nájomcovi – p. Martin 
Ozánik, Hlinícka cesta č. 406/17, Byt ča na ú čel športové 
aktivity box, thaibox a pod., nájomnou zmluvou na d obu 
neur čitú, s výškou nájomného 300 € ro čne a s úhradou všetkých 
nákladov za spotrebované energie. Dôvodom zriadenia  osobitného 
zrete ľa je podpora športových aktivít ob čanov mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Podľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. a §22, ods.c VZN 
Mesta Byt ča č. 5/2010 prenájom nebytových priestorov o výmere 
104 m 2 nachádzajúcich sa na prízemí v Tribúne mesta, na ul . S. 
Sakalovej č.182 v Byt či, ako prípad osobitného zrete ľa, 
nájomcovi p. Martinovi Ozánikovi, Hlinícka cesta č. 406/17, 
Byt ča za ú čelom vykonávania športových aktivít - box, thaibox 
a pod., nájomnou zmluvou na dobu neur čitú, s výškou nájomného 
300,- €/rok a s úhradou všetkých nákladov za spotre bované 
energie. Dôvodom zriadenia osobitného zrete ľa je podpora 
športových aktivít ob čanov mesta Byt ča. 
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 40/2012 
 
18/ Žiados ť p. Ladislava Urbana o ubytovanie v bytovom dome  
pre do časné ubytovanie Jesienka. 
     
KSoc odporú ča schváli ť ubytovanie pre Ladislava Urbana  
v byte č.66 do 31.8.2012. V uvedenom 2 izbovom byte  
doteraz bývali p. Viliam Fulier a p. Marián Pánik. Pán  
Fulier zomrel a uvo ľnila sa izba. 
 
MR doporu čuje MZ schváli ť ubytovanie p. Ladislava Urbana 



v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka v byte č.66  
do 31.8.2012.  
 
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Ubytovanie p. Ladislava Urbana v bytovom dome pre d očasné 
ubytovanie Jesienka v byte č. 66 na dobu ur čitú do 31.8.2012.  
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 41/2012 
 
19/ Žiados ť p. Anny Petrovskej o ubytovanie v Jesienke na dobu  
ur čitú 1 rok z dôvodu komplexnej rekonštrukcie rodinné ho domu 
kde býva.  
 
MR doporu čuje MZ schváli ť ubytovanie p. Anny Petrovskej v byte 
č. 43 v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka na dobu 
ur čitú 1 rok, t.z. do 31. 5. 2013. 
  
Poslanci vzali na vedomie informáciu, že ostatné ná jmy 
v Jesienke budú komplexne posudzované po zahájení činnosti 
zariadenia soc. služieb a následnom 
uvo ľnení bytov. 
 
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Ubytovanie p. Anny Petrovskej v byte č. 43 v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka na dobu ur čitú 1 rok, t.z. do 31. 
5. 2013. 
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 42/2012 
 
20/ Žiadosti o pridelenie sociálnych bytov. 
KSoc prehodnotila žiadosti a odporú ča: 
 
Zdenka Chylová – pred ĺženie nájomnej zmluvy – do 30.6.2013 
Jana Hubocká  - pred ĺženie nájomnej zmluvy – do 30.6.2013 
Anna Čikotová - pred ĺženie nájomnej zmluvy – do 30.6.2013 
Ľubomíra Chylová – výmena bytu –byt č.6 do 30.6.2013 
Pavol Uhlárik – po uhradení dlhu na nájme v plnej v ýške do  
31.5.2012 – pred ĺženie nájomnej zmluvy do 30.6.2013,  
ak dlh neuhradia - nepred ĺženie 
Kvetoslava Begá ňová, Erika Begá ňová a Milan Begá ň – po 
uhradení polovice dlhu do 20. 6. 2012 a druhej polo vice dlhu 
do 31. 12. 2012 – pred ĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 2 do 
30.6.2013, ak dlh neuhradia – nepred ĺženie 



Lenka Kosíkova a manžel Peter Kosík – pridelený byt  č.7 do  
30.6.2013 
František Reš a Alena Hrošová – pridelený byt č.22 do 
30.6.2013 
Mária Burandová – pridelený byt č. 15 do 30.6.2013 
     
MR doporu čuje MZ schváli ť ubytovanie žiadate ľov v sociálnych 
bytoch pod ľa doporu čenia KSoc. 
 
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Ubytovanie v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č.s. 814/5 
v Byt či nasledovne: 
1/ Zdenka Chylová – pred ĺženie nájomnej zmluvy – do 30.6.2013 
2/ Jana Hubocká  - pred ĺženie nájomnej zmluvy – do 30.6.2013 
3/ Anna Čikotová - pred ĺženie nájomnej zmluvy – do 30.6.2013 
4/ Ľubomíra Chylová – výmena bytu – byt č.6 do 30.6.2013 
5/ Pavol Uhlárik – po uhradení dlhu na nájme v plne j výške do  
31.5.2012 – pred ĺženie nájomnej zmluvy do 30.6.2013,  
ak dlh neuhradia - nepred ĺženie 
6/ Kvetoslava Begá ňová, Erika Begá ňová a Milan Begá ň – po 
uhradení polovice dlhu do 20. 6. 2012 a druhej polo vice dlhu 
do 31. 12. 2012 – pred ĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 2 do 
30.6.2013, ak dlh neuhradia – nepred ĺženie 
7/ Lenka Kosíkova a manžel Peter Kosík – pridelený byt č.7 do  
30.6.2013 
8/ František Reš a Alena Hrošová – pridelený byt č.16 do 
30.6.2013 
9/ Mária Burandová – pridelený byt č. 15 do 30.6.2013 
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 43/2012 
 
21/ V nadväznosti na uznesenie MZ v Byt či č. 169/2011, ktorým  
MZ schválilo zriadenie „Thurzovo kultúrne centrum –  byt čianske 
múzeum s knižnicou“, MR doporu čuje MZ schváli ť návrh uznesenia 
Mestského zastupite ľstva  v Byt či: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Spracovanie a predloženie žiadosti o NFP v rámci  výzvy na 
predkladanie žiadosti o NFP na realizáciu dopytovo 
orientovaných projektov „Digitalizácia kultúrneho d edi čstva 
rezortných a mimorezortných pamä ťových a fondových 
inštitúcií“, kód OPIS-2012/2.1/06-DP v rámci Opera čného 
programu Informatizácia spolo čnosti za ú čelom realizácie 
projektu „Thurzove historické a kultúrne digitálne centrum“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 
a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozv oja mesta. 



2/ Spolufinancovanie projektu vo výške rozdielu med zi 
celkovými oprávnenými výdavkami projektu a požadova nou výškou 
NFP. 
 
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie. 
Pán primátor dal hlasova ť za uvedené uznesenie: 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 44/2012 
 
--------------------------------------------------- --------- 
Na vedomie: 
      
1/ Žiados ť GASTROTOP Bytča, s.r.o., Ve ľká Okružná 43, Žilina 
o schválenie predajného času v prevádzke Radni čná vináre ň, 
č.s. 25 na Námestí SR v Byt či. 
  
Ide o nasledovný čas predaja: PO-ŠTV: od 17,00 hod. do 02,00  
hod., PIA-SO: od 17,00 hod. do 05,00 hod. a NE – od  17,00 hod.  
do 02,00 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 prevád zky sa 
povolenie zmení na dobu neur čitú. 
 
MR schválila požadovanú prevádzkovú dobu pod ľa doporu čenia PK. 
  
2/ Žiados ť p. Miroslava Rakúsa ml., Námestie SR č.s. 9/9, 
Byt ča o schválenie predajného času na sezónnom posedení pred  
vlastnou prevádzkou NEW CAFFE na Námestí SR v Byt či č.s. 
9/9, Byt ča.  
Ide o nasledovné obdobie od 1.4.2012 do 30.9.2012 v  čase  
PO-ŠTV: 07,30 hod. do 24,00 hod. a PIA-NE: od 14,00  hod.  
do 02,00 hod., ide o výmeru 6 m2. 
 
PK doporu čuje MR schváli ť žiadate ľovi navrhnutý čas predaja na 
sezónnom posedení. 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 požadovanú prevádzkovú dobu pod ľa doporu čenia PK. 
 
 
3/ Žiados ť p. Rudolfa Šamánka, Bottova 1208/28, Byt ča 
o schválenie predajného času v prevádzke Café Mezzanine, 
S. Sakalovej č.s. 25 v Byt či. 
Ide o nasledovný čas predaja: PO-ŠTV: od 10,00 hod. do 24,00 
hod., PIA-SO: od 18,00 hod. do 05,00 hod. a NE: od 12,00 hod. 
do 24,00 hod.. Pôvodný čas predaja bol PO-ŠTV: od 10,00 hod.  



do 24,00 hod., PIA: od 10,00 hod. do 02,00 hod., SO : od 10,00  
hod. do 02,30 hod. a NE: od 12,00 hod. do 24,00 hod .. 
 
PK doporu čuje schváli ť žiadate ľovi navrhnutý čas predaja. 
Tento predajný čas v zmysle VZN mesta Byt če č. 4/2005, 
doporu čuje schváli ť na dobu ur čitú 2 mesiace s tým, že po jej 
uplynutí v prípade bezproblémového chodu prevádzky sa 
povolenie zmení na dobu neur čitú. 
 
MR schválila požadovanú prevádzkovú dobu. 
 
4/ Žiados ť p. Milana Seká ča, Hliník nad Váhom 93, Byt ča 
o schválenie predajného času v prevádzke Piváre ň Desperádo  
na Námestí SR č. 27 (vchod z ul. Lombardiniho) v Byt či. 
Ide o nasledovný čas predaja: PO-ŠTV: od 12,00 hod. do 24,00 
hod., PIA-SO: od 12,00 hod. do 02,00 hod. a NE: od 12,00 hod. 
do 24,00 hod.. Pôvodný čas predaja bol totožný. 
 
PK doporu čuje schváli ť žiadate ľovi navrhnutý čas predaja. 
Tento predajný čas v zmysle VZN mesta Byt če č. 4/2005, 
doporu čuje schváli ť na dobu ur čitú 2 mesiace s tým, že po  
jej uplynutí v prípade bezproblémového chodu prevád zky sa 
povolenie zmení na dobu neur čitú. 
 
MR schválila požadovanú prevádzkovú dobu. 
 
5/ Žiados ť o vydanie povolenie na zriadenie príležitostného 
trhu na ul. Hlinická č.11, Byt ča (bývalý areál SAD) a petícia  
proti povoleniu Po ľských trhov v Meste Byt ča – Tector, s.r.o.,  
Hôrky č. 197 a podnikatelia mesta Byt ča (petícia). Žiadate ľ  
viackrát telefonicky a nakoniec i mailom zo d ňa 11.4.2012  
stiahol svoju žiados ť o vydanie predmetného povolenia. 
 
PK uvedené zobrala na vedomie. 
 
MR doporu čuje MZ zobra ť na vedomie: 

-  odstúpenie spolo čnosti Tector, s.r.o., Hôrky č. 197 
od žiadosti organizovania príležitostných trhov v m este 
Byt ča, 

-  bezpredmetnos ť petície proti povoleniu Po ľských trhov 
v meste Byt ča. 

 
6/ Informácia – d ňa 2. 4. 2012 bola doru čená na MsÚ Byt ča  
petícia ob čanov m. č. Hliník nad Váhom za doriešenie odvodnenia  
(kanalizácie) a taktiež cesty v mestskej časti Hliník nad  
Váhom, časť Záhumnie, ktorá je už 10 rokov v kritickom stave. 
 
V rozpo čtovom opatrení č. 2 je zaradená aj oprava miestnych 
komunikácií v Hliníku nad Váhom, časť Záhumnie.     
 



7/ D ňa 11. 4. 2012 prijal primátor mesta zástupcov mesta  
Vítkov p. Ing. Pavla Smolku, starostu mesta, p. Zde ňka Hegara, 
zástupcu starostu mesta a p. Ing. Šárku Medunovú, r iadite ľku 
strediska vo ľného času. 
 
Zástupcovia mesta Vítkov prejavili záujem o spolupr ácu 
s mestom Byt ča, týkajúcu sa vzájomných výmenných pobytov 
žiakov (kultúrne akcie, prehliadka vo ľnočasových aktivít ako 
tane čné a hudobné vystúpenia), možnosti čerpania Eurofondov. 
 
R ô z n e : 
 
1/ Na návrh p. Kozáka, ktorý požadoval schválenie z akúpenia  
strojov, zariadení a ostatného vybavenia pre techni cké služby 
poslanci konštatovali, že problematiku vybavenia TS  musia 
podrobne prerokova ť. 
Vedúci TS p. Cigánik apeloval na poslancov, aby sa prišli 
osobne presved či ť s akým vybavením musia pracovníci vykonáva ť 
údržbu mesta. Je nedosta čujúce, ve ľa krát nefunk čné a nemalé 
finan čné prostriedky sú vynakladané na opravu, ktorá je 
neefektívna.  
 
2/ Poslanci prerokovali predložený Rokovací poriado k grantovej 
komisie a pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovej komisie v II. kole r . 2012. 
 
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Rokovací poriadok grantovej komisie.  
2/ Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovej komisie v II. kole r . 2012. 
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 45/2012 
 
3/ V bode rôzne pán primátor predložil návrh na zru šenie, 
resp. zmenu uznesení. 
Pán Ovseník konštatoval, že uvedený návrh je nutné predloži ť 
na rokovanie komisií a až po doporu čení mestskej rady bude  
o návrhu MZ rokova ť. 
 
Poslanci schválili uvedený postup. 
 
4/ Pán primátor dal hlasova ť za návrh poslanca p. Ovseníka, 
doplnenie uznesenia č. 25/2012: 
Mestské zastupite ľstvo  
III.Ukladá: 
Mestskej rade, aby na nasledujúce zasadnutie mestsk ého 
zastupite ľstva predložila návrhy opatrení, ktoré budú 



zoh ľadňova ť odporú čania hlavnej kontrolórky uvedené v 
„Odbornom stanovisku hlavnej kontrolórky k návrhu z ávere čného 
účtu za rozpo čtový rok 2011.“ 
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
 
5/ Pán primátor dal hlasova ť za návrh poslanca p. Ovseníka, 
doplnenie uznesenia č. 27/2012: 
Mestské zastupite ľstvo 
III.Ukladá: 
1/ Mestskej rade – zabezpe či ť realizáciu obstarania prác, 
tovarov a služieb formou elektronickej aukcie pri d održaní  
§ 5, ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení a opravy 
miestnych komunikácií obstara ť ako jeden predmet zákazky. 
 
2/ Mestskej rade, aby v prípade úspory finan čných 
prostriedkov, po realizácii verejného obstarávania podľa 
jednotlivých rozpo čtových položiek, zabezpe čila ich vrátenie 
do rezervného fondu pri najbližšej rozpo čtovej úprave. 
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
 
6/ Poslanci konštatovali, že majú záujem, aby letné  terasy 
boli prevádzkované po čas letnej sezóny, preto doporu čili 
pánovi primátorovi zvolanie mimoriadneho zasadnutia  MZ s tým, 
že si nenárokujú odmenu za zasadnutie. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh predložený návrhovou  
komisiou, doplnenie uznesenia č. 36/2012:    
2/ Opätovné vyhlásenie zverejnenia zámeru priameho prenájmu   
častí pozemkov z parc. CKN č. 1344 za ú čelom nájmu - zriadenie 
letných terás so stanovením podmienok: 

- doba nájmu – 5 rokov 
- minimálna cena 33,- €/m2/rok, 
- súhlasné stanovisko od Regionálneho úradu verejného  

zdravotníctva, 
- súhlasné stanovisko od Pamiatkového úradu, 
- zabezpe čenie skladových priestorov.  

 
3/ Doriešenie vlastníctva elektrických rozvodov, vo dovodných 
rozvodov a odpadu k terasám.  
 
Poslanci návrh uznesenia schválili. 
 
V závere zasadnutia ná čelník MsP Byt ča p. Posluch oboznámil 
prítomných s postupom príslušníkov mestskej polície  pri 
zabezpe čení poriadku po čas futbalového zápasu FO Kinex Byt ča 
na ihrisku a verejných priestranstvách mesta. Pán p rimátor 
konštatoval, že žia ľ takýto „fanúšikovia“, ktorých je síce len 
pár robia zlé meno aj slušným fanúšikom. Vyslovil p oďakovanie 
so zvládnutím situácie a udržaním poriadku v meste.  
Poslanci odsúdili správanie fanúšikov FO Kinex Byt ča pri  



futbalovom zápase v Su čanoch, kde vyvolali bitku. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 2/2012 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
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