
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 6/2018 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 

konaného d ňa 20. 9. 2018 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 15,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 14 poslancov 
Ospravedlnení: 3 poslanci 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča: 
2/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.06.2018. 
3/ Žiados ť Futbalového klubu Hliník nad Váhom o poskytnutie 
dotácie, resp. jej zvýšenie  na zabezpe čenie športovej činnosti 
v roku 2018. 
4/ Žiados ť Stolnotenisového oddielu TZO Byt ča o poskytnutie 
dotácie, resp. jej zvýšenie na r. 2018 na zabezpe čenie športovej 
činnosti v roku 2018. 
5/ Žiados ť BENET Lawn-Tennis Club Byt ča o poskytnutie dotácie 
resp. jej zvýšenie na r. 2018 na zabezpe čenie športovej činnosti 
v roku 2018. 
6/ Žiados ť TJ Tatran Hrabové, Byt ča o poskytnutie dotácie, resp. 
jej zvýšenie na r. 2018 na dokon čenie sezóny futbalových 
mužstiev. 
7/ Žiados ť MFK Byt ča o poskytnutie dotácie, resp. jej zvýšenie na 
r. 2018 na zabezpe čenie športovej činnosti v roku 2018. 
8/ Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
6/2018 k 30. 9. 2018. 
9/  Návrh Dodatku č. 2/2018 k Zásadám hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča. 
10 / Žiados ť p. Stanislava Janecha, Omšenie č. 104 o odpustenie 
úrokov z dlžnej sumy. 
11 / Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Byt ča na 
roky 2016-2023 – návrh aktualizácie č. 2. 
12 / Žiados ť o kompenzáciu za zastavanie pozemku v k.ú. Ve ľká 
Byt ča. 
13 / Žiados ť o odpredaj časti mestského pozemku v k.ú. Malá Byt ča. 
14 / Návrh na uzatvorenia Dodatku č. 1 ku Zmluve o vecnom bremene. 
15 / Žiados ť SeVaK a.s., Žilina o uzatvorenie Zmluvy o zriadení  
vecného bremena. 
16 / Žiados ť o odkúpenie pozemku mesta v k.ú. Ve ľká Byt ča.  
17 / Žiados ť o odkúpenie pozemku mesta v  k.ú. Hrabové.  
18 / Žiados ť o odkúpenie pozemku mesta v k.ú. Hliník nad Váhom.   
19 / Žiados ť o odkúpenie pozemku mesta v k.ú. Hliník nad Váhom.  
20 / Žiados ť o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Hrab ové 
(pri areáli družstva). 
21 / Žiados ť SPP distribúcia, a.s., Bratislava a Urbárskeho  
pozemkového spolo čenstva, Malá Byt ča o schválenie Zmluvy  
o nájme plynárenského zariadenia. 
22 / Žiados ť o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod chodník mi 
na križovatke ciest č. I/18 a II/507, kruhový objazd. 
23 / Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov na  Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča. 



24 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom 
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, 
Byt ča. 
25 / Pridelenie bytov č. 49 a 28 v bytovom dome pre do časné  
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča. 
26 / Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2018/2018. 
27 / Na vedomie. 
28 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2018. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. 
Ing. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 13 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Ospravedlnení sú 
poslanci pp. Michal Ficek, PhDr. Martin Gácik a Ing . Peter Weber. 
Poslanec p. Branislav Chúpek príde neskôr. 
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu programu. Poslanci program 
schválili. 
Pán primátor predložil na doplnenie programu bod č. 28/ 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2018. 
Všetci poslanci hlasovali za tento návrh doplnenia bodu programu. 
 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Pavol Hrabovský 
a p. Ľubomír Hrobárik.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Jura j 
Babušík ako predseda komisie, p. Branislav Šušolík a p. Ing. Ján 
Melocík ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že nako ľko sa plánované 
zasadnutie Mestskej rady v Byt či d ňa 11. 9. 2018 neuskuto čnilo 
z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti členov mestskej rady, sú 
predložené body rokovania bez odporu čenia MR. Predložené návrhy 
uznesení môžu by ť priamo na zasadnutí návrhovou komisiou upravené 
v zmysle rokovania mestského zastupite ľstva.  
 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča: 
-správa o plnení uznesení MZ zo d ňa 22. 6. 2018, 
-správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za 
I. polrok 2018, 
-správa o výsledku kontrol č. 9,10,11/2018 – Kontrola plnenia 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v II. polroku 
2017, 
-správa o výsledku kontroly č. 12/2018 – Kontrola tvorby 
a použitia pe ňažných fondov Technických služieb Mesta Byt ča 
za rok 2016 a rok 2017. 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 121/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 22. 6. 2018, 
-správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za 
I. polrok 2018, 
-správu o výsledku kontrol č. 9,10,11/2018 – Kontrola plnenia 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v II. polroku 
2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 12/2018 – Kontrola tvorby 
a použitia pe ňažných fondov Technických služieb Mesta Byt ča 
za rok 2016 a rok 2017 predložené hlavným kontrolór om Mesta 
Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 22. 6. 2018, 
-správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za 
I. polrok 2018, 
-správu o výsledku kontrol č. 9,10,11/2018 – Kontrola plnenia 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v II. polroku 
2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 12/2018 – Kontrola tvorby 
a použitia pe ňažných fondov Technických služieb Mesta Byt ča 
za rok 2016 a rok 2017 predložené hlavným kontrolór om Mesta 
Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 121/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 22. 6. 2018, 
-správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za 
I. polrok 2018, 
-správu o výsledku kontrol č. 9,10,11/2018 – Kontrola plnenia 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v II. polroku 
2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 12/2018 – Kontrola tvorby 
a použitia pe ňažných fondov Technických služieb Mesta Byt ča 
za rok 2016 a rok 2017 predložené hlavným kontrolór om Mesta 
Byt ča. 
 
2/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.06.2018. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča 
k Monitorovacej správe programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. 
polrok 2018. 
   
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 122/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.06.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.06.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 122/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.06.2018. 
 
3/ Žiados ť Futbalového klubu Hliník nad Váhom o poskytnutie 
dotácie, resp. jej zvýšenie na r. 2018 vo výške 5.0 00,- € na 
zabezpe čenie športovej činnosti v roku 2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 123/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti o navýšenie dotácie Mesta Byt ča v r. 2018 
na zasadnutí mestského zastupite ľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti 
na predpokladaný príjem z podielových daní. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti o navýšenie dotácie Mesta Byt ča v r. 2018 
na zasadnutí mestského zastupite ľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti 
na predpokladaný príjem z podielových daní. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 123/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti o navýšenie dotácie Mesta Byt ča v r. 2018 
na zasadnutí mestského zastupite ľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti 
na predpokladaný príjem z podielových daní. 
 
4/ Žiados ť Stolnotenisového oddielu TZO Byt ča o poskytnutie 
dotácie, resp. jej zvýšenie na r. 2018 vo výške 1.0 00,- € na 
zabezpe čenie športovej činnosti v roku 2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 124/2018 



Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti o navýšenie dotácie Mesta Byt ča v r. 2018 
na zasadnutí mestského zastupite ľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti 
na predpokladaný príjem z podielových daní. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti o navýšenie dotácie Mesta Byt ča v r. 2018 
na zasadnutí mestského zastupite ľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti 
na predpokladaný príjem z podielových daní. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 124/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti o navýšenie dotácie Mesta Byt ča v r. 2018 
na zasadnutí mestského zastupite ľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti 
na predpokladaný príjem z podielových daní. 
 
5/ Žiados ť BENET Lawn-Tennis Club Byt ča o poskytnutie dotácie 
resp. jej zvýšenie na r. 2018 vo výške 7.000,- € na  zabezpe čenie 
športovej činnosti v roku 2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 125/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti o navýšenie dotácie Mesta Byt ča v r. 2018 
na zasadnutí mestského zastupite ľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti 
na predpokladaný príjem z podielových daní. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti o navýšenie dotácie Mesta Byt ča v r. 2018 
na zasadnutí mestského zastupite ľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti 
na predpokladaný príjem z podielových daní. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 125/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti o navýšenie dotácie Mesta Byt ča v r. 2018 
na zasadnutí mestského zastupite ľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti 
na predpokladaný príjem z podielových daní. 
 



6/ Žiados ť TJ Tatran Hrabové, Byt ča o poskytnutie dotácie, resp. 
jej zvýšenie na r. 2018 vo výške 700,- € na dokon čenie sezóny 
futbalových mužstiev. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 126/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti o navýšenie dotácie Mesta Byt ča v r. 2018 
na zasadnutí mestského zastupite ľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti 
na predpokladaný príjem z podielových daní. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti o navýšenie dotácie Mesta Byt ča v r. 2018 
na zasadnutí mestského zastupite ľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti 
na predpokladaný príjem z podielových daní. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 126/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti o navýšenie dotácie Mesta Byt ča v r. 2018 
na zasadnutí mestského zastupite ľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti 
na predpokladaný príjem z podielových daní. 
 
7/ Žiados ť MFK Byt ča o poskytnutie dotácie, resp. jej zvýšenie na 
r. 2018 vo výške 6.000,- € na zabezpe čenie športovej činnosti 
v roku 2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 127/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti o navýšenie dotácie Mesta Byt ča v r. 2018 
na zasadnutí mestského zastupite ľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti 
na predpokladaný príjem z podielových daní. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti o navýšenie dotácie Mesta Byt ča v r. 2018 
na zasadnutí mestského zastupite ľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti 
na predpokladaný príjem z podielových daní. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 127/2018 
Mestské zastupite ľstvo  



Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti o navýšenie dotácie Mesta Byt ča v r. 2018 
na zasadnutí mestského zastupite ľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti 
na predpokladaný príjem z podielových daní. 
 
8/ Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
6/2018 k 30. 9. 2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 128/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2018 k 30. 9. 2018. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 6/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 od s. 2 písm. a) 
- d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 9. 2018 
podľa predloženej tabu ľky. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2018 k 30. 9. 2018. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 6/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 od s. 2 písm. a) 
- d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 9. 2018 
podľa predloženej tabu ľky. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 128/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2018 k 30. 9. 2018. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 6/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 od s. 2 písm. a) 
- d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 9. 2018 
podľa predloženej tabu ľky. 
 



9/  Návrh Dodatku č. 2/2018 k Zásadám hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 129/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Dodatok č. 2/2018 k Zásadám hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Dodatok č. 2/2018 k Zásadám hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 129/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Dodatok č. 2/2018 k Zásadám hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča. 
 
10 / Žiados ť p. Stanislava Janecha, Omšenie č. 104 o odpustenie 
úrokov z dlžnej sumy. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 130/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Neuplatnenie poplatku z omeškania vo výške 483,83 €  vzniknutého 
nezaplatením nájomného za užívanie bytu vo či p. Stanislavovi 
Janechovi, bytom Omšenie č. 104, v zmysle § 11, ods. 11 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča, nako ľko 
menovaný splatil istinu dlhu vo výške 839,23 € priz nanú 
právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Žiline, sp.  Zn.: 
13C20/2009 zo d ňa 10. 11. 2009. 
 
alebo 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Stanislavovi Janechovi, Omš enie č. 104 
o odpustenie poplatkov z omeškania platby dlžnej su my. 
 
Pán primátor informoval, že nako ľko sa zasadnutia mestskej rady 
ani finan čnej komisie nekonali, zastupite ľstvu sú predložené dva 
návrhy uznesenia a poslanci budú hlasova ť o tom, ktoré predloží 
návrhová komisia. 
 



Vedúca FO p. Kramarová oboznámila prítomných, že Me sto si 
v minulosti v takýchto prípadoch neuplat ňovalo poplatky 
z omeškania. 
 
Predseda návrhovej komisie p. Babušík konštatoval, že ak doposia ľ  
Mesto toto neuplat ňovalo, navrhuje, aby poslanci hlasovali 
o prvom návrhu uznesenia. 
 
Poslanec p. Školek odporu čil, aby žiadosti p. Janecha o odpuste-
nie úrokov z dlžnej sumy nebolo vyhovené, je na to rozhodnutie 
súdu. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Neuplatnenie poplatku z omeškania vo výške 483,83 €  vzniknutého 
nezaplatením nájomného za užívanie bytu vo či p. Stanislavovi 
Janechovi, bytom Omšenie č. 104, v zmysle § 11, ods. 11 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča, nako ľko 
menovaný splatil istinu dlhu vo výške 839,23 € priz nanú 
právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Žiline, sp.  Zn.: 
13C20/2009 zo d ňa 10. 11. 2009. 
 
Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania uznesenie 
nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 130/2018 
 
Predseda návrhovej komisie p. Babušík predložil dru hý návrh 
uznesenia, o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Stanislavovi Janechovi, Omš enie č. 104 
o odpustenie poplatkov z omeškania platby dlžnej su my. 
 
Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania ani toto 
uznesenie nebolo prijaté. Ďalej konštatoval, že pod ľa právneho 
názoru právnika mesta aj poslanca p. Školka, Mesto bude poplatok 
z omeškania vymáha ť. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 131/2018 
 
11 / Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Byt ča na 
roky 2016-2020 – návrh aktualizácie č. 2 PHSR mesta Byt ča na roky 
2016-2020, s predlžením platnosti do roku 2023. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 132/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Aktualizáciu č. 2 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Byt ča na roky 2016-2020, t.j. PHSR Mesta Byt ča na roky 2016 
až 2023, v navrhovanom znení zo d ňa 20. 9. 2018. 



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Aktualizáciu č. 2 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Byt ča na roky 2016-2020, t.j. PHSR Mesta Byt ča na roky 2016 
až 2023, v navrhovanom znení zo d ňa 20. 9. 2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 132/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Aktualizáciu č. 2 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Byt ča na roky 2016-2020, t.j. PHSR Mesta Byt ča na roky 2016 
až 2023, v navrhovanom znení zo d ňa 20. 9. 2018. 
 
12 / Žiados ť p. Ing. Márie Slosiarikovej, Jesenského 1077/20, 0 10 
01 Žilina o kompenzáciu za zastavanie pozemku parc.  CKN č. 
1815/77, k.ú. Ve ľká Byt ča, miestnou komunikáciou – opätovné 
prerokovanie v orgánoch mesta. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 133/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čnej kompenzácie p. Ing. Márii Slosiarikovej, 
Jesenského č. 20/9, Žilina za zastavanie pozemku v k.ú. Ve ľká 
Byt ča, parc. KN-C 1815/77 orná pôda o výmere 261 m 2, zapísaného  
na LV č. 2760 vedenom Okresným úradom v Byt či, katastrálnym 
odborom, verejnou miestnou komunikáciou a to formou  úhrady kúpnej 
ceny vo výške 4.003,74 € (261 m 2x15,34 €/m 2) ur čenej znaleckým 
posudkom č. 31/2018 zo d ňa 30. 3. 2018 (vyhotoveným Ing. Jozefom 
Drgo ňom, Malobyt čianska 74/6, Byt ča, súdnym znalcom v odbore 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnute ľností) a dohodnutou 
kúpnou zmluvou so žiadate ľkou Ing. Máriou Slosiarikovou, 
Jesenského č. 20/9, Žilina.         
 
II.Poveruje: 
Primátora mesta rokovaním so žiadate ľkou Ing. Máriou 
Slosiarikovou, Jesenského č. 20/9, Žilina oh ľadne jej žiadosti 
o finan čnú kompenzáciu za užívanie pozemku v k.ú. Ve ľká Byt ča, 
parc. KN-C 1815/77 orná pôda o výmere 261 m 2, zapísaného na LV  
č. 2760 vedenom Okresným úradom v Byt či, katastrálnym odborom, 
verejnou miestnou komunikáciou v období rokov 2015 až 2017.  
 
Pán primátor konštatoval, že na rokovanie prišiel p oslanec  
p. Chúpek. 
 
Pán primátor oboznámil, že je opätovne predložená ž iados ť s tým, že 
bol vypracovaný znalecký posudok, ako je uvedené v návrhu uznesenia. 
Komunikácia bola vybudovaná v r. 2006 a následne bo la vyasfaltovaná 



a tak, ako v iných prípadoch aj tu má Mesto komunik áciu na pozem- 
koch, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Žiadate ľka má v zmysle 
územného plánu svoje pozemky ako stavebné pozemky, ku ktorým prístup 
má z komunikácie Mesta Byt ča.  
 
Poslanec p. Šušolík oboznámil prítomných, že uveden ú žiados ť 
opätovne prerokovali na komisii a chcel vedie ť, kto zhotovoval tu 
cestu a ak to Mesto zhotovovalo, pre čo nebola postavená len na 
pozemku Mesta, po zameraní. Možno to ani nebudovalo  Mesto a teraz by 
malo plati ť. 
 
Pán primátor konštatoval, že komunikácia bola vybud ovaná v r. 2006 
k tomu sa ťažko teraz vyjadruje. 
 
Poslanec p. Kozák pripomenul, že v tomto období r. 2006 nebolo 
zvykom zabera ť pod cestu pozemok v súkromnom vlastníctve, to nie je 
taký prípad ako 90% ciest, čo boli zaberané pozemky pod cesty 
v minulosti. Pozemok mal by ť vysporiadaný a príslušný stavebný úrad 
mal vyda ť na stavbu povolenie. Toto je trošku špecifický prí pad. 
 
Poslanec p. Školek  vyjadril nesúhlas s názorom pos lanca p. Kozáka. 
Takýchto problémov je v každom meste a obci na Slov ensku ve ľa. 
Nevie, pre čo dalo Mesto pozemok oceni ť, lebo ak by aj vlastníkovi 
pozemku vznikol nárok na pol metra v celej tej d ĺžke pozemku, tak mu 
vzniká vlastne právo na bezdôvodne obohatenie, to p odľa ich názoru.  
Ale pod ľa jeho názoru, ide o vecné bremeno právo užívania 
nehnute ľnosti. Teda, ak ob čania tam žijúci užívajú pozemok, tak 
žiadate ľka, resp. noví vlastníci stavebných pozemkov budú d o budúcna 
užíva ť pozemok Mesta a ten je mnohonásobne vä čší. Pre neho je to 
jasné, že nebude hlasova ť za takýto precedens. A ak vlastníci budú 
požadova ť súdnou cestou čo i len nieko ľko centov náhrady za vecné 
bremeno prechodu, je možné, že potom aj Mesto zvolí  takýto istý 
postup. 
 
Poslanec p. Kozák objasnil, že v tom období, ke ď sa cesta budovala 
si malo Mesto dojedna ť s vlastníkom, ktorý bol známy a vybavi ť vecné 
bremeno, alebo či sa nechce spolupodie ľať na ceste. 
 
Poslanec p. Školek vyjadril názor, že si to pamätá ako to bolo. 
Mesto odmietalo budova ť komunikáciu na vlastné náklady a potom až po 
roku si sami vlastníci vybudovali komunikáciu. Je t o až neseriózne 
žiada ť zaplati ť časť pozemku za to, že to užívajú vlastníci týchto 
domov, ktoré sú tam postavené a v krátkej dobe budú  túto komunikáciu 
využíva ť aj oni. 
 
Poslanec p. Šušolík požiadal, aby dali slovo žiadat eľke. 
S príspevkom vystúpil p. Kaš čák, ktorý hovoril v zastúpení p. 
Slosiarikovej. Pozemok zdedili, v r. 2010 zistili o  čo sa jedná. 
Dali si parcelu zamera ť, aby s pozemkom za čali nie čo robi ť a pri 
tomto zameraní zistili, že časť pozemku je pod komunikáciou. Dal 
žiados ť na stavebný úrad v Byt či. Nie je mu jasné, ako mohla by ť 



budovaná komunikácia v r. 2006 bez vytý čenia, ale chcú až sa to 
vyrieši k spokojnosti všetkých. 
 
Pán primátor konštatoval, že to bol posledný diskut ujúci a dal 
hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čnej kompenzácie p. Ing. Márii Slosiarikovej, 
Jesenského č. 20/9, Žilina za zastavanie pozemku v k.ú. Ve ľká 
Byt ča, parc. KN-C 1815/77 orná pôda o výmere 261 m 2, zapísaného  
na LV č. 2760 vedenom Okresným úradom v Byt či, katastrálnym 
odborom, verejnou miestnou komunikáciou a to formou  úhrady kúpnej 
ceny vo výške 4.003,74 € (261 m 2x15,34 €/m 2) ur čenej znaleckým 
posudkom č. 31/2018 zo d ňa 30. 3. 2018 (vyhotoveným Ing. Jozefom 
Drgo ňom, Malobyt čianska 74/6, Byt ča, súdnym znalcom v odbore 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnute ľností) a dohodnutou 
kúpnou zmluvou so žiadate ľkou Ing. Máriou Slosiarikovou, 
Jesenského č. 20/9, Žilina.         
 
II.Poveruje: 
Primátora mesta rokovaním so žiadate ľkou Ing. Máriou 
Slosiarikovou, Jesenského č. 20/9, Žilina oh ľadne jej žiadosti 
o finan čnú kompenzáciu za užívanie pozemku v k.ú. Ve ľká Byt ča, 
parc. KN-C 1815/77 orná pôda o výmere 261 m 2, zapísaného na LV  
č. 2760 vedenom Okresným úradom v Byt či, katastrálnym odborom, 
verejnou miestnou komunikáciou v období rokov 2015 až 2017.  
 
Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania uznesenie 
nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 133/2018 
 
13 / Žiados ť p. Ingrid Personovej, Malá Byt ča č. 127, Byt ča 
o odpredaj časti mestského pozemku parc. CKN č. 56, v podiele ½ 
a parc. CKN č. 57, v podiele ½, k.ú. Malá Byt ča. 
 
Mestské zastupite ľstvo v Byt či uznesením č. 106/2018 schválilo  
kúpne ceny - parc. CKN č. 56 za 15,00 €/m 2  a parc. CKN č. 57 za cenu 
25,00 €/m 2. 
Žiadate ľka žiada zníženie kúpnej ceny parc. CKN č. 57 na sumu vo 
výške 07,00 €/m 2. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 134/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zmenu uznesenia MZ v Byt či č. 106/2018, zo d ňa 22.6.2018, bod 2/ 
a to na nasledovné znenie : 
2/ V súlade s § 9a, ods. 8, písm. C) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súl ade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  Byt ča zo  d ňa  
23.11.2016 odpredaj pozemkov parc. CKN č. 56, zast. plochy 



a nádvoria o výmere 498 m 2 a parc. CKN č. 57, záhrada o výmere 
1547 m 2 , k.ú. Malá Byt ča, v podiele 1/2, kupujúcemu – Ingrid 
Personová, Malá Byt ča 127, Byt ča, a to za kúpnu cenu vo výške: 

-  parc. CKN č. 56 za kúpnu cenu 15,00 €/m 2 
-  parc. CKN č. 57 za kúpnu cenu 20,00 €/m 2 

Kupujúci zárove ň uhradí i náklady spojené s odvkladovaním 
predmetnej kúpnej zmluvy.  

 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zmenu uznesenia MZ v Byt či č. 106/2018, zo d ňa 22.6.2018, bod 2/ 
a to na nasledovné znenie : 
2/ V súlade s § 9a, ods. 8, písm. C) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súl ade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  Byt ča zo  d ňa  
23.11.2016 odpredaj pozemkov parc. CKN č. 56, zast. plochy 
a nádvoria o výmere 498 m 2 a parc. CKN č. 57, záhrada o výmere 
1547 m 2 , k.ú. Malá Byt ča, v podiele 1/2, kupujúcemu – Ingrid 
Personová, Malá Byt ča 127, Byt ča, a to za kúpnu cenu vo výške: 

-  parc. CKN č. 56 za kúpnu cenu 15,00 €/m 2 
-  parc. CKN č. 57 za kúpnu cenu 20,00 €/m 2 

Kupujúci zárove ň uhradí i náklady spojené s odvkladovaním 
predmetnej kúpnej zmluvy.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 134/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zmenu uznesenia MZ v Byt či č. 106/2018, zo d ňa 22.6.2018, bod 2/ 
a to na nasledovné znenie : 
2/ V súlade s § 9a, ods. 8, písm. C) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súl ade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  Byt ča zo  d ňa  
23.11.2016 odpredaj pozemkov parc. CKN č. 56, zast. plochy 
a nádvoria o výmere 498 m 2 a parc. CKN č. 57, záhrada o výmere 
1547 m 2 , k.ú. Malá Byt ča, v podiele 1/2, kupujúcemu – Ingrid 
Personová, Malá Byt ča 127, Byt ča, a to za kúpnu cenu vo výške: 

-  parc. CKN č. 56 za kúpnu cenu 15,00 €/m 2 
-  parc. CKN č. 57 za kúpnu cenu 20,00 €/m 2 

Kupujúci zárove ň uhradí i náklady spojené s odvkladovaním 
predmetnej kúpnej zmluvy.  
  
14 / Návrh p. MUDr. Ivana Mudráka, Tom čianska cesta 10028/26, Martin 
a p. Mgr. Stanislavy Mrenovej, Hliník nad Váhom 256 , Byt ča na 
uzatvorenia Dodatku č. 1 ku Zmluve o vecnom bremene zo d ňa 
19.03.2018, (uznesenie MZ v Byt či č. 41/2018). 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 135/2018 
Mestské zastupite ľstvo  



Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Zmluve o vecnom bremene zo d ňa 
19.03.2018 uzatvorenej medzi Mestom Byt ča a oprávneným z vecného 
bremena v rade I.: MUDr. Ivan Mudrák, Tom čianska cesta 10028/26, 
Martin a oprávneným z vecného bremena v rade II.: M gr. Stanislava 
Mrenová, Hliník nad Váhom 256, Byt ča a to v navrhovanom znení zo 
dňa 22.06.2018. 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Zmluve o vecnom bremene zo d ňa 
19.03.2018 uzatvorenej medzi Mestom Byt ča a oprávneným z vecného 
bremena v rade I.: MUDr. Ivan Mudrák, Tom čianska cesta 10028/26, 
Martin a oprávneným z vecného bremena v rade II.: M gr. Stanislava 
Mrenová, Hliník nad Váhom 256, Byt ča a to v navrhovanom znení zo 
dňa 22.06.2018. 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 135/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Zmluve o vecnom bremene zo d ňa 
19.03.2018 uzatvorenej medzi Mestom Byt ča a oprávneným z vecného 
bremena v rade I.: MUDr. Ivan Mudrák, Tom čianska cesta 10028/26, 
Martin a oprávneným z vecného bremena v rade II.: M gr. Stanislava 
Mrenová, Hliník nad Váhom 256, Byt ča a to v navrhovanom znení zo 
dňa 22.06.2018. 

 
15 / Žiados ť SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina 
o uzatvorenie Zmluvy č. 137/2018 – budúca zmluva o zriadení 
vecného bremena, v rámci stavby: SKV Byt ča – ul. Rázusova a 
Červe ňanského, rekonštrukcia vodovodu. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 136/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 137/2018 o uzavretí budúcej zmluvy o 
zriadení vecného bremena v rámci stavby: SKV Byt ča – ul. Rázusova 
a Červe ňanského, rekonštrukcia vodovodu, medzi budúcim povi nným 
z vecného bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01  
Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremen a – 
SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, I ČO: 36 672 297, 
v súlade s jej návrhom zo d ňa 11.06.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 



Uzatvorenie Zmluvy č. 137/2018 o uzavretí budúcej zmluvy o 
zriadení vecného bremena v rámci stavby: SKV Byt ča – ul. Rázusova 
a Červe ňanského, rekonštrukcia vodovodu, medzi budúcim povi nným 
z vecného bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01  
Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremen a – 
SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, I ČO: 36 672 297, 
v súlade s jej návrhom zo d ňa 11.06.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 136/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 137/2018 o uzavretí budúcej zmluvy o 
zriadení vecného bremena v rámci stavby: SKV Byt ča – ul. Rázusova 
a Červe ňanského, rekonštrukcia vodovodu, medzi budúcim povi nným 
z vecného bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01  
Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremen a – 
SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, I ČO: 36 672 297, 
v súlade s jej návrhom zo d ňa 11.06.2018. 
 

16 / Žiados ť p. Jany Majštiníkovej, bytom Na Salaš 1132/28, Byt ča 
a manž. p. Pavla Majštiníka, Hvozdnica č.s. 313.o odkúpenie 
pozemku mesta, novovytvorená parcela CKN č. 3407/6, ostatná 
plocha o výmere 25 m 2,  k.ú. Ve ľká Byt ča. Odkupovaný pozemok bude 
slúži ť ako prístupová komunikácia ku RD žiadate ľov. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 137/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Zaobera ť sa žiados ťou p. Jany Majštiníkovej, Na Salaš 1132/28, 
Byt ča s manž. p. Pavlom Majštiníkom, Hvozdnica č.s. 313 
o odkúpenie pozemku mesta na nasledujúcom pracovnom  zasadnutí 
komisií v roku 2019.  

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Zaobera ť sa žiados ťou p. Jany Majštiníkovej, Na Salaš 1132/28, 
Byt ča s manž. p. Pavlom Majštiníkom, Hvozdnica č.s. 313 
o odkúpenie pozemku mesta na nasledujúcom pracovnom  zasadnutí 
komisií v roku 2019.  

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 137/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Zaobera ť sa žiados ťou p. Jany Majštiníkovej, Na Salaš 1132/28, 
Byt ča s manž. p. Pavlom Majštiníkom, Hvozdnica č.s. 313 



o odkúpenie pozemku mesta na nasledujúcom pracovnom  zasadnutí 
komisií v roku 2019.  

17 / Žiados ť p. Tomáša Vozárika, Hrabové č.s. 288, Byt ča 
o odkúpenie pozemku mesta, parcela EKN č. 667, ostatná plocha 
o výmere 442 m 2,  k.ú. Hrabové. Žiadate ľ chce odkúpený pozemok 
využíva ť na parkovacie, resp. skladové ú čely. Pozemok sa nachádza 
v areáli Po ľnohospodárskeho družstva Predmier. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 138/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Tomáša Vozárika, Hrabové č.s. 288, Byt ča 
o odkúpenie pozemku mesta parc. EKN č. 667, ostatné plochy 
o výmere 442 m 2 v k.ú. Hrabové. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Tomáša Vozárika, Hrabové č.s. 288, Byt ča 
o odkúpenie pozemku mesta parc. EKN č. 667, ostatné plochy 
o výmere 442 m 2 v k.ú. Hrabové. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 138/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Tomáša Vozárika, Hrabové č.s. 288, Byt ča 
o odkúpenie pozemku mesta parc. EKN č. 667, ostatné plochy 
o výmere 442 m 2 v k.ú. Hrabové. 
 
18 / Žiados ť p. Petra Koniara a manž. Miroslavy, Komenského 
2232/53, Žilina o odkúpenie pozemku mesta, parcela CKN č. 344, 
zastavaná plocha o výmere 54 m 2 ( časť parc. EKN č. 937),  k.ú. 
Hliník nad Váhom. Ide o úzky chodník medzi dvomi mi estnymi 
komunikáciami v mestskej časti Hliník nad Váhom, slúžiaci na 
prechod osôb. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 139/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Petra Koniara a manž. Miros lavy, 
Komenského 2232/53, Žilina o odkúpenie pozemku mest a parc. CKN č. 
344, zastavané plochy o výmere 54 m 2 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 



Nevyhovenie žiadosti p. Petra Koniara a manž. Miros lavy, 
Komenského 2232/53, Žilina o odkúpenie pozemku mest a parc. CKN č. 
344, zastavané plochy o výmere 54 m 2 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 139/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Petra Koniara a manž. Miros lavy, 
Komenského 2232/53, Žilina o odkúpenie pozemku mest a parc. CKN č. 
344, zastavané plochy o výmere 54 m 2 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
19 / Žiados ť p. Eriky Hujovej, Okružná 1102/2, Byt ča o odkúpenie 
pozemku mesta, časti z parcely EKN č. 936/1, resp. o prenájom 
tohto pozemku v k.ú. Hliník nad Váhom za ú čelom zriadenia 
parkovacieho miesta. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 140/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Eriky Hujovej, Okružná 1102 /2, Byt ča, 
o odkúpenie, resp. prenájom pozemku mesta, časť parc. EKN č. 
936/1, v k.ú. Hliník nad Váhom. 

 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Eriky Hujovej, Okružná 1102 /2, Byt ča, 
o odkúpenie, resp. prenájom pozemku mesta, časť parc. EKN č. 
936/1, v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 140/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Eriky Hujovej, Okružná 1102 /2, Byt ča, 
o odkúpenie, resp. prenájom pozemku mesta, časť parc. EKN č. 
936/1, v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
20 / Žiados ť p. Jozefa Gajdošíka, Limbova 3057/13, Žilina 
o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov parc. EKN č. 993/1 a 993/2 
pod miestnou komunikáciou, k.ú. Hrabové (pri areáli  družstva). 
Uvedené pozemky sú v spoluvlastníctve 304 osôb, pri čom Mesto 
Byt ča vlastní podiel vo výške 13/48 a žiadate ľ podiel vo výške 
40/2880. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 141/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 



Nevyhovenie žiadosti p. Jozefa Gajdošíka, Limbova 3 057/13, Žilina 
o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov parc. EKN č. 993/1 a 993/2 
pod miestnou komunikáciou v k.ú. Hrabové.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Jozefa Gajdošíka, Limbova 3 057/13, Žilina 
o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov parc. EKN č. 993/1 a 993/2 
pod miestnou komunikáciou v k.ú. Hrabové.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 141/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Jozefa Gajdošíka, Limbova 3 057/13, Žilina 
o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov parc. EKN č. 993/1 a 993/2 
pod miestnou komunikáciou v k.ú. Hrabové.  
 
21 / Žiados ť SPP distribúcia, a.s., Bratislava a Urbárskeho  
pozemkového spolo čenstva, Malá Byt ča č.s. 104 o schválenie Zmluvy  
o nájme plynárenského zariadenia NZ 20/2018/RCS (pl ynová prípojka  
do MŠ Malá Byt ča). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 142/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru uzatvorenia Nájomnej zmluvy č. NZ 20/2018/RCS 
o nájme plynárenského zariadenia : STL plynová príp ojka PE d 32 – 
14,72 m, v znení zo d ňa 20.09.2018 (web mesta, úradná tabu ľa 
mesta), formou priameho prenájmu pod ľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu ho dného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi :  
SPP - distribúcia,a.s, Mlynské Nivy 44/b, Bratislav a, 
I ČO : 35 910 739, s nasledovnými podmienkami nájmu: 

 
-  Účel nájmu: distribúcia zemného plynu do odberných mi est 

pripojených na predmetné plynárenské zariadenie 
-  Doba nájmu: neur čitá 
-  Cena nájmu: dohodou vo výške 32,10 €/rok 

 
Dôvodom uzatvorenia Nájomnej zmluvy NZ 20/2018/RCS v znení zo d ňa 
20.09.2018, priamo s nájomcom tohto mestského majet ku a to ako 
prípadu prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného oso bitného 
zrete ľa, je podpora ob čanov mesta, resp. Urbárskeho pozemkového 
spolo čenstva Malá Byt ča, umož ňujúca plynofikáciu ich objektu č. 
s. 104 v Malej Byt či. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru uzatvorenia Nájomnej zmluvy č. NZ 20/2018/RCS 
o nájme plynárenského zariadenia : STL plynová príp ojka PE d 32 – 
14,72 m, v znení zo d ňa 20.09.2018 (web mesta, úradná tabu ľa 
mesta), formou priameho prenájmu pod ľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu ho dného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi :  
SPP - distribúcia,a.s, Mlynské Nivy 44/b, Bratislav a, 
I ČO : 35 910 739, s nasledovnými podmienkami nájmu: 

 
-  Účel nájmu: distribúcia zemného plynu do odberných mi est 

pripojených na predmetné plynárenské zariadenie 
-  Doba nájmu: neur čitá 
-  Cena nájmu: dohodou vo výške 32,10 €/rok 

 
Dôvodom uzatvorenia Nájomnej zmluvy NZ 20/2018/RCS v znení zo d ňa 
20.09.2018, priamo s nájomcom tohto mestského majet ku a to ako 
prípadu prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného oso bitného 
zrete ľa, je podpora ob čanov mesta, resp. Urbárskeho pozemkového 
spolo čenstva Malá Byt ča, umož ňujúca plynofikáciu ich objektu č. 
s. 104 v Malej Byt či. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 142/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru uzatvorenia Nájomnej zmluvy č. NZ 20/2018/RCS 
o nájme plynárenského zariadenia : STL plynová príp ojka PE d 32 – 
14,72 m, v znení zo d ňa 20.09.2018 (web mesta, úradná tabu ľa 
mesta), formou priameho prenájmu pod ľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu ho dného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi :  
SPP - distribúcia,a.s, Mlynské Nivy 44/b, Bratislav a, 
I ČO : 35 910 739, s nasledovnými podmienkami nájmu: 

 
-  Účel nájmu: distribúcia zemného plynu do odberných mi est 

pripojených na predmetné plynárenské zariadenie 
-  Doba nájmu: neur čitá 
-  Cena nájmu: dohodou vo výške 32,10 €/rok 

 
Dôvodom uzatvorenia Nájomnej zmluvy NZ 20/2018/RCS v znení zo d ňa 
20.09.2018, priamo s nájomcom tohto mestského majet ku a to ako 
prípadu prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného oso bitného 
zrete ľa, je podpora ob čanov mesta, resp. Urbárskeho pozemkového 
spolo čenstva Malá Byt ča, umož ňujúca plynofikáciu ich objektu č. 
s. 104 v Malej Byt či. 
 



22 / Žiados ť p. Ľudmily Fabovej, Ul. Švecova 460/2, Byt ča a p. 
Jany Vara čkovej, Ul. Švecova 461/4, Byt ča o majetkoprávne 
vysporiadanie pozemkov pod chodníkmi na križovatke ciest č. I/18 
a II/507, kruhový objazd. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 143/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vyhotovenie znaleckého posudku Mestom Byt ča na ur čenie všeobecnej 
hodnoty pozemkov pod chodníkmi na križovatke ciest č. I/18 
a II/507, kruhový objazd ( časť parc. CKN č. 137/1, 136 a 137/4, 
v k.ú. Ve ľká Byt ča).  
 
Poslanec p. Školek konštatoval, že ide o podobný pr ípade, ako pri 
žiadosti p. Slosiarikovej. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vyhotovenie znaleckého posudku Mestom Byt ča na ur čenie všeobecnej 
hodnoty pozemkov pod chodníkmi na križovatke ciest č. I/18 
a II/507, kruhový objazd ( časť parc. CKN č. 137/1, 136 a 137/4, 
v k.ú. Ve ľká Byt ča).  
 
Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania uznesenie 
nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 143/2018 
 
23 / Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov na  Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 144/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, 
Byt ča: 
1/ p. Janka Kon čelová,  byt č. 15 - na dobu ur čitú od 1.10.2018 do 
30.9.2019. 
2/ p. Tibor Pánik s rodinou,  byt č. 5 na dobu ur čitú od 1.12.2018 
do 30.11.2019. 
3/ p. Peter Macek,  byt č. 9 na dobu ur čitú od 1.12.2018 do 
30.11.2019. 
4/ p. Michaela Búšovská,  byt č. 10 na dobu ur čitú od 1.12.2018 do 
30.11.2019. 
5/ p. Peter Pivoda,  byt č. 19 na dobu ur čitú od 1.12.2018 do 
30.11.2019. 
6/ p. Roman Davida s rodinou,  byt č. 4 na dobu ur čitú od 1.1.2019 
do 31.12.2019. 



7/ p. Ivana Ku čavíková,  byt č. 6 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do 
31.12.2019. 
8/ p. Anna Čikotová,  byt č. 11 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do 
31.12.2019. 
9/ p. Mgr. Michaela Rybárová, byt č. 14 na dobu ur čitú od 
1.1.2019 do 31.12.2019. 
10/ p. Peter Bubla,  byt č. 20 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do 
31.12.2019. 
11/ p. Dušan Kadora a p. Dominika Hozáková,  byt č. 23 na dobu 
ur čitú od 1.1.2019 do 31.12.2019. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, 
Byt ča: 
1/ p. Janka Kon čelová,  byt č. 15 - na dobu ur čitú od 1.10.2018 do 
30.9.2019. 
2/ p. Tibor Pánik s rodinou,  byt č. 5 na dobu ur čitú od 1.12.2018 
do 30.11.2019. 
3/ p. Peter Macek,  byt č. 9 na dobu ur čitú od 1.12.2018 do 
30.11.2019. 
4/ p. Michaela Búšovská,  byt č. 10 na dobu ur čitú od 1.12.2018 do 
30.11.2019. 
5/ p. Peter Pivoda,  byt č. 19 na dobu ur čitú od 1.12.2018 do 
30.11.2019. 
6/ p. Roman Davida s rodinou,  byt č. 4 na dobu ur čitú od 1.1.2019 
do 31.12.2019. 
7/ p. Ivana Ku čavíková,  byt č. 6 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do 
31.12.2019. 
8/ p. Anna Čikotová,  byt č. 11 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do 
31.12.2019. 
9/ p. Mgr. Michaela Rybárová, byt č. 14 na dobu ur čitú od 
1.1.2019 do 31.12.2019. 
10/ p. Peter Bubla,  byt č. 20 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do 
31.12.2019. 
11/ p. Dušan Kadora a p. Dominika Hozáková,  byt č. 23 na dobu 
ur čitú od 1.1.2019 do 31.12.2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 144/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, 
Byt ča: 
1/ p. Janka Kon čelová,  byt č. 15 - na dobu ur čitú od 1.10.2018 do 
30.9.2019. 
2/ p. Tibor Pánik s rodinou,  byt č. 5 na dobu ur čitú od 1.12.2018 
do 30.11.2019. 



3/ p. Peter Macek,  byt č. 9 na dobu ur čitú od 1.12.2018 do 
30.11.2019. 
4/ p. Michaela Búšovská,  byt č. 10 na dobu ur čitú od 1.12.2018 do 
30.11.2019. 
5/ p. Peter Pivoda,  byt č. 19 na dobu ur čitú od 1.12.2018 do 
30.11.2019. 
6/ p. Roman Davida s rodinou,  byt č. 4 na dobu ur čitú od 1.1.2019 
do 31.12.2019. 
7/ p. Ivana Ku čavíková,  byt č. 6 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do 
31.12.2019. 
8/ p. Anna Čikotová,  byt č. 11 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do 
31.12.2019. 
9/ p. Mgr. Michaela Rybárová, byt č. 14 na dobu ur čitú od 
1.1.2019 do 31.12.2019. 
10/ p. Peter Bubla,  byt č. 20 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do 
31.12.2019. 
11/ p. Dušan Kadora a p. Dominika Hozáková,  byt č. 23 na dobu 
ur čitú od 1.1.2019 do 31.12.2019. 
 
24 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom 
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, 
Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 145/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ p. Zuzana Ostružiarová, byt č. 26 na dobu ur čitú od 1.10.2018 
do 30.09.2019. 
2/ p. Jozef Masaryk, byt č. 51 na dobu ur čitú od 1.12.2018 do 
30.11.2019. 
3/ p. Alena Jozefa Hrošová, byt č. 43 na dobu ur čitú od 1.12.2018 
do 30.11.2019. 
4/ p. Mária Mikulíková, byt č. 29 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do  
31.12.2019. 
5/ p. Jarmila Masaryková, byt č. 64 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do  
31.12.2019. 
6/ p. Ing. Ladislav Urban, byt č. 66 na dobu ur čitú od 1.1.2019 
do 31.12.2019. 
7/ p. Margita Mráziková, byt č. 67 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do  
31.12.2019. 
8/ p. Daša Alakšová s rodinou, byt č.25 na dobu ur čitú od 
1.1.2019 do 31.12.2019. 
9/ p. Viera Rábarová, byt č. 27 na dobu ur čitú od 1.2.2019 do  
31.01.2020. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 



1/ p. Zuzana Ostružiarová, byt č. 26 na dobu ur čitú od 1.10.2018 
do 30.09.2019. 
2/ p. Jozef Masaryk, byt č. 51 na dobu ur čitú od 1.12.2018 do 
30.11.2019. 
3/ p. Alena Jozefa Hrošová, byt č. 43 na dobu ur čitú od 1.12.2018 
do 30.11.2019. 
4/ p. Mária Mikulíková, byt č. 29 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do  
31.12.2019. 
5/ p. Jarmila Masaryková, byt č. 64 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do  
31.12.2019. 
6/ p. Ing. Ladislav Urban, byt č. 66 na dobu ur čitú od 1.1.2019 
do 31.12.2019. 
7/ p. Margita Mráziková, byt č. 67 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do  
31.12.2019. 
8/ p. Daša Alakšová s rodinou, byt č.25 na dobu ur čitú od 
1.1.2019 do 31.12.2019. 
9/ p. Viera Rábarová, byt č. 27 na dobu ur čitú od 1.2.2019 do  
31.01.2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 145/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ p. Zuzana Ostružiarová, byt č. 26 na dobu ur čitú od 1.10.2018 
do 30.09.2019. 
2/ p. Jozef Masaryk, byt č. 51 na dobu ur čitú od 1.12.2018 do 
30.11.2019. 
3/ p. Alena Jozefa Hrošová, byt č. 43 na dobu ur čitú od 1.12.2018 
do 30.11.2019. 
4/ p. Mária Mikulíková, byt č. 29 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do  
31.12.2019. 
5/ p. Jarmila Masaryková, byt č. 64 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do  
31.12.2019. 
6/ p. Ing. Ladislav Urban, byt č. 66 na dobu ur čitú od 1.1.2019 
do 31.12.2019. 
7/ p. Margita Mráziková, byt č. 67 na dobu ur čitú od 1.1.2019 do  
31.12.2019. 
8/ p. Daša Alakšová s rodinou, byt č.25 na dobu ur čitú od 
1.1.2019 do 31.12.2019. 
9/ p. Viera Rábarová, byt č. 27 na dobu ur čitú od 1.2.2019 do  
31.01.2020. 
 
25 / Pridelenie bytov č. 49 a 28 v bytovom dome pre do časné  
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 146/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie bytov v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, 
Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča: 



1/ Byt č. 49 p. Veronike Gärtnerovej, Lú čna 1014/1, Byt ča  
na dobu ur čitú od 1.10.2018 do 30.09.2019. 
2/ Byt č. 27 p. Márii Papíkovej, Malá Byt ča č. 67, Byt ča  
na dobu ur čitú od 1.10.2018 do 30.09.2019. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie bytov v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, 
Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča: 
1/ Byt č. 49 p. Veronike Gärtnerovej, Lú čna 1014/1, Byt ča  
na dobu ur čitú od 1.10.2018 do 30.09.2019. 
2/ Byt č. 27 p. Márii Papíkovej, Malá Byt ča č. 67, Byt ča  
na dobu ur čitú od 1.10.2018 do 30.09.2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 146/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie bytov v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, 
Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča: 
1/ Byt č. 49 p. Veronike Gärtnerovej, Lú čna 1014/1, Byt ča  
na dobu ur čitú od 1.10.2018 do 30.09.2019. 
2/ Byt č. 27 p. Márii Papíkovej, Malá Byt ča č. 67, Byt ča  
na dobu ur čitú od 1.10.2018 do 30.09.2019. 
 
26 / Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2017/2018. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 147/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2017/2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2017/2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 147/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 



Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2017/2018. 
 
--------------------------------------------------- ------- 
Na vedomie: 
 
1/ S ťažnos ť p. Anny Petrovskej a p. Ing. Michala Petrovského n a 
nočného pokoja. 
Na zasadnutí KSoc bol prítomný p. Ing. Michal Petro vský, ktorý sa 
sťažoval, že prevádzka pohostinstva „U primátora“ ruš í jeho 
rodine, ktorá býva v susedstve no čný k ľud, čo sa deje opakovane 
a i v neskorších no čných hodinách.  
KSoc odporú ča, aby hliadky mestskej polície túto situáciu rieši li 
opakovanými kontrolami, a ak zistia porušenia no čného pokoja zo 
strany prevádzkovate ľa alebo návštevníkov pohostinstva aby to 
riešili ak je to v ich právomoci sami pod ľa zákona o priestupkoch 
č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov alebo a k to nie je 
v ich kompetencii aby takéto porušenie predpisov po stúpili orgánu  
verejnej správy oprávneného kona ť v danej veci. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
 
27 / Poslanci vzali na vedomie Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 1/2018/Z k 17. 9. 2018 v zmysle § 21, 
ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami Mesta Byt ča. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2018/Z 
k 17. 9. 2018 v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodáre nia 
s finan čnými prostriedkami Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2018/Z 
k 17. 9. 2018 v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodáre nia 
s finan čnými prostriedkami Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 148/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2018/Z 
k 17. 9. 2018 v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodáre nia 
s finan čnými prostriedkami Mesta Byt ča. 
 



28 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2018. 
 
Pán primátor navrhol, aby boli dvom žiadate ľom o grant navýšené 
finan čné prostriedky a to Nová škola S.Bíroša – Slávnostn á 
akadémia pri príležitosti 90. výro čia založenia vo výške 800,- € 
a AM WEBER agentúra - Beh rodi čov a detí vo výške 400,- €. 
 
Predsední čka grantovej komisie p. Gajdošíková podporila návrh , 
nako ľko v grantoch ešte finan čné prostriedky sú. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uzneseni a, o ktorom 
dal pán primátor hlasova ť:  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2018 s n asledovnou  
zmenou vo výške dotácie:  
1/ Nová škola S.Bíroša – Slávnostná akadémia pri pr íležitosti 90. 
výro čia založenia vo výške 800,- €. 
2/ AM WEBER agentúra - Beh rodi čov a detí vo výške 400,- €. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 149/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2018 s n asledovnou  
zmenou vo výške dotácie:  
1/ Nová škola S.Bíroša – Slávnostná akadémia pri pr íležitosti 90. 
výro čia založenia vo výške 800,- €. 
2/ AM WEBER agentúra - Beh rodi čov a detí vo výške 400,- €. 
 
V závere zasadnutia pán primátor oboznámil prítomný ch, že 
zasadnutie MZ sa bude kona ť 29. 10. 2018, nako ľko v plánovanom 
termíne (30. 10. 2018) je vyhlásený štátny sviatok.  
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 6/2018 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Bc. Miroslav Mi nár čik 
prednostka úradu                    primátor mesta            
 
Pavol Hrabovský                     Ľubomír Hrobárik   
I.overovate ľ                        II.overovate ľ 
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