
                      Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 3/2019 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 25. 4. 2019 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 18,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 17 poslancov 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča. 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za r. 2018. 
3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 7/2017 
o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 5 Územného plánu sídelného 
útvaru Byt ča. 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 4/2019 
o ur čení výšky príspevkov v školách a školských zariaden iach 
v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Byt ča. 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2019 
o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka pre školy 
a školské zariadenia. 
6/ Žiados ť poslanca MZ p. Miroslava Frola o pridelenie finan čných 
prostriedkov pre mestskú časť Hliník nad Váhom. 
7/ Žiados ť poslanca MZ p. Ľubomíra Hrobárika o pridelenie 
finan čných prostriedkov pre mestskú časť Hrabové. 
8/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2019 
k 30. 4. 2019. 
9/ Žiados ť BENET Lawn-Tenis Club Byt ča o navýšenie dotácie 
poskytnutej v r. 2019 Mestom Byt ča. 
10 / Žiados ť Komunitného centra Ruka v ruke Byt ča o navýšenie 
dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom Byt ča. 
11 / Žiados ť Športového klubu telesne postihnutých športovcov K inex 
Byt ča o navýšenie dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom Byt ča. 
12 / Iniciatívny poslanecký návrh p. Branislava Šušolí ka na 
doplnenie detského ihriska na Ul. Thurzovej. 
13 / Ponuka p. Mgr. Milana Kosca na realizáciu dokumen tárneho 
filmu. 
14 / Žiados ť Futbalového klubu Hliník nad Váhom o navýšenie dot ácie 
poskytnutej v r. 2019 Mestom Byt ča. 
15 / Žiados ť OZ GALZA o poskytnutie dotácie na reštaurovanie ka menného 
st ĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého v zámockom parku v Byt či.  
16 / Žiados ť OZ GALZA na zhotovenie mreže na stud ňu v zámockom 
parku v Byt či. 
17 / Žiados ť poslanca MZ p. Branislava Šušolíka na schválenie 
Štatútu mestských novín. 
18 / Žiados ť Mestského futbalového klubu Byt ča o rozšírenie ú čelu 
využitia poskytnutej dotácie. 
19 / Žiados ť o odpustenie poplatku z omeškania z dlžnej sumy. 
20 / Žiados ť ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých, Byt ča   
o  zriadenie vý ťahu alebo stoli čkového vý ťahu v Dome kultúry 
Byt ča. 
21 / Návrh spolupráce GF Concept s.r.o., Bratislava na  umiestnenie 
inteligentných lavi čiek Smart benches Steora Urban+. 
22 / Ponuka CERTUS DEVELOPMENT, Tren čín na prevod majetku. 



23 / Žiados ť o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa  na 
prízemí objektu Tribúny mesta Byt ča. 
24 / Žiados ť p. JUDr. Miloša Gera o zriadenie vecného bremena n a 
nehnute ľnos ť, parc. CKN č. 3015/52 v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
25 / Sevak, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina - návrh zmluvy  
o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremen a. 
26 / Opätovná žiados ť p. Ľudmily Bambuchovej o odkúpenie časti 
pozemku v k.ú. Hrabové. 
27 / Žiados ť p. Slavomíra Koštiala o odkúpenie pozemku v k.ú. 
Hliník nad Váhom. 
28 / Železnice SR Bratislava - návrh Zmluvy o odovzdan í a prevzatí 
objektov. 
29 / Žiados ť FOREST progress s.r.o., Byt ča o odkúpenie pozemkov 
v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
30 / Návrh  na zrušenie uznesenia z MZ. 
31 / Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu na projek t: 
“Zvyšovanie bezpe čnosti ob čanov v meste Byt ča“.  
32 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom dome 
pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
33 / Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov Tr esko ňova  
814/5, Byt ča. 
34 / Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814/5, 
Byt ča. 
35 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2019. 
36 / Informácia - stav komunikácie na Ul. Dukelskej po  realizácii 
stavby „telekomunika čné siete“. 
37 / Informácia - oprava asfaltového povrchu chodníka na Hlinickej 
ceste. 
38 / Návrh na predloženie správy o činnosti KTR, s.r.o. Byt ča.   
39 /  Návrh na riešenie dopravnej situácie v meste. 
40 / Vyjadrenie sa k podnikate ľskému zámeru výstavby „6x novostavba 
rodinného domu“ na pozemku v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
41 / Návrh na doriešenie problémov spojených  s nedovo leným 
parkovaním na starom moste cez kanál Váhu. 
42 / Spolo čnos ť HANT Development, Bratislava – návrh Zmluvy 
o zriadení vecného bremena. 
43 / Predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
z opera čného programu Kvalita životného prostredia na proje kt: 
„Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie - Byt ča“ 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. 
Ing. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných všetkých  
17 poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
 
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu programu. Poslanci program 
jednohlasne schválili. 
 
Pán primátor predložil návrh na doplnenie programu o bod  43/ 
Predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok z opera čného 
programu Kvalita životného prostredia na projekt: „ Spracovanie 



nízkouhlíkovej stratégie - Byt ča“. Ide o zmenu v uznesení prijatom 
na zasadnutí Mestského zastupite ľstva d ňa 21. 2. 2019. 
 
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu doplnenia programu. Poslanci 
doplnenie programu jednohlasne schválili. 
Poslanci nepredložili návrh na ďalšie doplnenie programu. 
 
Pán primátor informoval prítomných, že v závere zas adnutia budú 
zástupcovia O čianského združenie Ruka v ruke v krátkosti 
prezentova ť svoju činnos ť.  
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
  
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Július Kozák a p. 
Helena Králiková.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Jolius Lo vás 
ako predseda komisie, a p. JUDr. Martin Kulíšek a p . Mária Lee 
Fujdiaková 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. 
 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča: 
-správa o plnení uznesení z MZ d ňa 21. 2. 2019 a d ňa 11. 3. 2019, 
-správa o výsledku kontroly č. 1/2019–kontrola zákonnosti, 
hospodárnosti a efektívnosti čerpania finan čných prostriedkov na 
propaga čné ú čely na MsÚ v Byt či za r. 2017, 
-správa o výsledku kontroly  č. 2/2019-kontrola vybavovania s ťažnosti 
a petícii za r. 2018 v podmienkach samosprávy Mesta  Byt ča, 
-správa o výsledku kontrol č. 3/2019 a č. 4/2019 – kontrola plnenia 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 2018. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 42/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení z MZ d ňa 21. 2. 2019 a d ňa 11. 3. 2019, 
-správu o výsledku kontroly č. 1/2019–kontrola zákonnosti, 
hospodárnosti a efektívnosti čerpania finan čných prostriedkov na 
propaga čné ú čely na MsÚ v Byt či za r. 2017, 
-správu o výsledku kontroly  č. 2/2019-kontrola vybavovania s ťažnosti 
a petícii za r. 2018 v podmienkach samosprávy Mesta  Byt ča, 
-správa o výsledku kontrol č. 3/2019 a č. 4/2019 – kontrola plnenia 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení z MZ d ňa 21. 2. 2019 a d ňa 11. 3. 2019, 



-správu o výsledku kontroly č. 1/2019–kontrola zákonnosti, 
hospodárnosti a efektívnosti čerpania finan čných prostriedkov na 
propaga čné ú čely na MsÚ v Byt či za r. 2017, 
-správu o výsledku kontroly  č. 2/2019-kontrola vybavovania s ťažnosti 
a petícii za r. 2018 v podmienkach samosprávy Mesta  Byt ča, 
-správa o výsledku kontrol č. 3/2019 a č. 4/2019 – kontrola plnenia 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 42/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení z MZ d ňa 21. 2. 2019 a d ňa 11. 3. 2019, 
-správu o výsledku kontroly č. 1/2019–kontrola zákonnosti, 
hospodárnosti a efektívnosti čerpania finan čných prostriedkov na 
propaga čné ú čely na MsÚ v Byt či za r. 2017, 
-správu o výsledku kontroly  č. 2/2019-kontrola vybavovania s ťažnosti 
a petícii za r. 2018 v podmienkach samosprávy Mesta  Byt ča, 
-správa o výsledku kontrol č. 3/2019 a č. 4/2019 – kontrola plnenia 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 2018. 
 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za r. 2018. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Závere čnému ú čtu Mesta Byt ča 
za r. 2018. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok 2018 bez 
výhrad.   
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 43/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča 
za rok 2018. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2018. 
 
II. Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 
2018 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 
2/ Vysporiadanie  schodku rozpo čtu vo výške -641 806,61  € zisteného 
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov.  
 
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpo čtovom 
roku  vo  výške  29.903,63 €, ú čelovo ur čených na:  
- ZŠ Ul. mieru – prepravné              5,76 € 
- ZŠ Ul. mieru – nevy čerpaný dar    3.503,00 € 



- ZŠ E. Lániho – prepravné            354,80 € 
- ŠJ Ul. mieru – potraviny         12.267,36 € 
- ŠJ Ul. E. Lániho – potraviny     13.772,71 € 
 
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky ur čené na 
kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku 
vo výške 76 500,00 €, na: 
- Detské ihrisko Byt ča – kapitálový transfer      9.000,00 € 
- PZ Byt ča – prístavba – kapitálový transfer    30.000,00 € 
- Multifunk čné ihrisko Pšurnovice – kapit. tr.  37.500,00 € 
 
Uvedené finan čné prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Schodok rozpo čtu zistený pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. zvýšený o sumu nevy čerpaných 
prostriedkov ú čelovo ur čených na bežné a kapitálové výdavky 
poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku vo výške 748.210,24 
€ sa vykryje finan čnými prostriedkami rezervného fondu vo výške 
748.210,24 €.  
Zostatok finan čných operácií vo výške 1.290.587,90 € je v zmysle §  
15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z., zdrojom rezervného fondu. 
Na základe uvedených skuto čností, po usporiadaní zostatku 
finan čných operácií (úhrada schodku rozpo čtu vo výške 748.210,24 
€), je tvorba rezervného fondu za rok 2018 vo výške  542.377,66 €. 
 
III. Schva ľuje: 
V zmysle § 32 ods. 3 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča použitie výsledku hospodárenia na tvorbu Zákonnéh o 
rezervného fondu príspevkovej organizácie TS MB vo výške 17.690,07 
€ a jeho následné použitie na technický rozvoj orga nizácie (nákup 
strojov, techniky, dopravných prostriedkov).  
 
Pán primátor po ďakoval pani prednostke, vedúcej FO a ostatným 
kolegom, ktorí sa podie ľali na tom, že závere čný ú čet mesta bol 
audítorkou odporu čený schváli ť bez výhrad.   
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča 
za rok 2018. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2018. 
 
II. Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 
2018 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 



2/ Vysporiadanie  schodku rozpo čtu vo výške -641 806,61  € zisteného 
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov.  
 
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpo čtovom 
roku  vo  výške  29.903,63 €, ú čelovo ur čených na:  
- ZŠ Ul. mieru – prepravné              5,76 € 
- ZŠ Ul. mieru – nevy čerpaný dar    3.503,00 € 
- ZŠ E. Lániho – prepravné            354,80 € 
- ŠJ Ul. mieru – potraviny         12.267,36 € 
- ŠJ Ul. E. Lániho – potraviny     13.772,71 € 
 
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky ur čené na 
kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku 
vo výške 76 500,00 €, na: 
- Detské ihrisko Byt ča – kapitálový transfer      9.000,00 € 
- PZ Byt ča – prístavba – kapitálový transfer    30.000,00 € 
- Multifunk čné ihrisko Pšurnovice – kapit. tr.  37.500,00 € 
 
Uvedené finan čné prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Schodok rozpo čtu zistený pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. zvýšený o sumu nevy čerpaných 
prostriedkov ú čelovo ur čených na bežné a kapitálové výdavky 
poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku vo výške 748.210,24 
€ sa vykryje finan čnými prostriedkami rezervného fondu vo výške 
748.210,24 €.  
Zostatok finan čných operácií vo výške 1.290.587,90 € je v zmysle §  
15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z., zdrojom rezervného fondu. 
Na základe uvedených skuto čností, po usporiadaní zostatku 
finan čných operácií (úhrada schodku rozpo čtu vo výške 748.210,24 
€), je tvorba rezervného fondu za rok 2018 vo výške  542.377,66 €. 
 
III. Schva ľuje: 
V zmysle § 32 ods. 3 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča použitie výsledku hospodárenia na tvorbu Zákonnéh o 
rezervného fondu príspevkovej organizácie TS MB vo výške 17.690,07 
€ a jeho následné použitie na technický rozvoj orga nizácie (nákup 
strojov, techniky, dopravných prostriedkov).  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 43/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča 
za rok 2018. 



2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2018. 
 
II. Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 
2018 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 
2/ Vysporiadanie  schodku rozpo čtu vo výške -641 806,61  € zisteného 
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov.  
 
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpo čtovom 
roku  vo  výške  29.903,63 €, ú čelovo ur čených na:  
- ZŠ Ul. mieru – prepravné              5,76 € 
- ZŠ Ul. mieru – nevy čerpaný dar    3.503,00 € 
- ZŠ E. Lániho – prepravné            354,80 € 
- ŠJ Ul. mieru – potraviny         12.267,36 € 
- ŠJ Ul. E. Lániho – potraviny     13.772,71 € 
 
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky ur čené na 
kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku 
vo výške 76 500,00 €, na: 
- Detské ihrisko Byt ča – kapitálový transfer      9.000,00 € 
- PZ Byt ča – prístavba – kapitálový transfer    30.000,00 € 
- Multifunk čné ihrisko Pšurnovice – kapit. tr.  37.500,00 € 
 
Uvedené finan čné prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Schodok rozpo čtu zistený pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. zvýšený o sumu nevy čerpaných 
prostriedkov ú čelovo ur čených na bežné a kapitálové výdavky 
poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku vo výške 748.210,24 
€ sa vykryje finan čnými prostriedkami rezervného fondu vo výške 
748.210,24 €.  
Zostatok finan čných operácií vo výške 1.290.587,90 € je v zmysle §  
15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z., zdrojom rezervného fondu. 
Na základe uvedených skuto čností, po usporiadaní zostatku 
finan čných operácií (úhrada schodku rozpo čtu vo výške 748.210,24 
€), je tvorba rezervného fondu za rok 2018 vo výške  542.377,66 €. 
 
III. Schva ľuje: 
V zmysle § 32 ods. 3 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča použitie výsledku hospodárenia na tvorbu Zákonnéh o 
rezervného fondu príspevkovej organizácie TS MB vo výške 17.690,07 
€ a jeho následné použitie na technický rozvoj orga nizácie (nákup 
strojov, techniky, dopravných prostriedkov).  



3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 7/2017 
o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 5 Územného plánu sídelného 
útvaru Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
7/2017 o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 5 Územného plánu 
sídelného útvaru Byt ča. 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia: 

všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2017 o záväznej 
časti Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča, 
podľa ustanovenia § 27, ods. 3) Stavebného zákona, v zn ení bodu 
III. písm. a) uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 
126/2017 zo d ňa 21. 9. 2017. 
 
Pán primátor dal poslancom, hlavne novým, do pozorn osti odborné 
vyjadrenie právnika mesta k uvedenému.  
 
Poslanci po krátkej diskusii nemali pripomienky, pá n primátor dal 
hlasova ť za návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2017 o záväznej 
časti Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča, 
podľa ustanovenia § 27, ods. 3) Stavebného zákona, v zn ení bodu 
III. písm. a) uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 
126/2017 zo d ňa 21. 9. 2017. 
 
Poslanci Všeobecne záväzné nariadenie schválili. 
MZ prijíma Všeobecne záväzné nariadenie     č. 7/2017 
Poslanci  Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2017 o záväznej 
časti Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča, 
podľa ustanovenia § 27, ods. 3) Stavebného zákona, v zn ení bodu 
III. písm. a) uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 
126/2017 zo d ňa 21. 9. 2017. 
 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 4/2019 
o ur čení výšky príspevkov v školách a školských zariaden iach 
v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
4/2019 o ur čení výšky príspevkov v školách a školských zariaden iach 
v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Byt ča. 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia: 

všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2019 o ur čení výšky 
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zri aďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2019 o ur čení výšky 
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zri aďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča. 
 
Poslanci Všeobecne záväzné nariadenie schválili. 
MZ prijíma Všeobecne záväzné nariadenie     č. 4/2007 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2019 o ur čení výšky 
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zri aďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča. 
 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2019 
o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka pre školy 
a školské zariadenia. 
    
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
5/2019 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka pre školy 
a školské zariadenia. 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia: 

všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2019 o ur čení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka pre školy a šk olské zariadenia. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2019 o ur čení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka pre školy a šk olské zariadenia. 
 
Poslanci Všeobecne záväzné nariadenie schválili. 
MZ prijíma Všeobecne záväzné nariadenie     č. 5/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2019 o ur čení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka pre školy a šk olské zariadenia. 
 



6/ Žiados ť poslanca MZ p. Miroslava Frola o pridelenie finan čných 
prostriedkov pre mestskú časť Hliník nad Váhom. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť v rámci zmeny rozpo čtu RO č. 3/2019 
finan čné prostriedky na DS Hliník n/V vo výške 14.000,- € . 
Vzhľadom k uvedenému, a tiež k sú časnému stavu bežného 
kapitálového rozpo čtu a zostatku rezervného fondu, MR neodporú ča 
MZ schváli ť finan čné prostriedky na ostatné požiadavky poslanca MZ 
p. Miroslava Frolu pre m. č. Hliník n/V.  
 
MR vzala na vedomie, že bola predložená cenová ponuka  - rozpis 
prác na opravu schodiska, opravu časti oplotenia a výrobu 
prístrešku na Dome smútku v Hliníku nad Váhom. 
MR vzh ľadom k nedosta čujúcej cenovej ponuke, opätovne žiada 
poslanca za m. č. Hliník nad Váhom o predloženie položkovitého 
rozpo čtu a následne v zmysle zákona o verejnom obstarávan í Mesto 
vykoná ponukové konanie na dodávku týchto prác (zve rejnenie). 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 44/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov na Dom smútku Hliník nad Váhom 
vo výške 14.000,- € v rozpo čtovom opatrení Mesta Byt ča č. 3/2019. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov na Dom smútku Hliník nad Váhom 
vo výške 14.000,- € v rozpo čtovom opatrení Mesta Byt ča č. 3/2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 44/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov na Dom smútku Hliník nad Váhom 
vo výške 14.000,- € v rozpo čtovom opatrení Mesta Byt ča č. 3/2019. 
 
7/ Žiados ť poslanca MZ p. Ľubomíra Hrobárika o pridelenie 
finan čných prostriedkov pre mestskú časť Hrabové. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť v rámci zmeny rozpo čtu RO č. 3/2019 
finan čné prostriedky na inštaláciu osvetlenia cintorína v  m. č. 
Hrabové vo výške 4.300,- €.  
Vzhľadom k uvedenému, a tiež k sú časnému stavu bežné-
ho, kapitálového rozpo čtu a zostatku rezervného fondu, MR 
neodporú ča MZ schváli ť finan čné prostriedky na ostatné požiadavky 
poslanca MZ p. Ľ. Hrobárika pre m. č. Hrabové. 
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 45/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov na inštaláciu osvetlenia 
cintorína v m. č. Hrabové vo výške 4.300,- € v rozpo čtovom 
opatrení Mesta Byt ča č. 3/2019. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov na inštaláciu osvetlenia 
cintorína v m. č. Hrabové vo výške 4.300,- € v rozpo čtovom 
opatrení Mesta Byt ča č. 3/2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 45/2019 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov na inštaláciu osvetlenia 
cintorína v m. č. Hrabové vo výške 4.300,- € v rozpo čtovom 
opatrení Mesta Byt ča č. 3/2019. 
 
8/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2019 
k 30. 4. 2019. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Zme ny rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2019 k 30. 4. 2019. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh zmeny rozpo čtu rozpo čtovým opatrením 
č. 3/2019 k 30. 04. 2019 v predloženom znení.  
MR odporú ča, v súvislosti s inštaláciou klimatizácie do pries torov 
zariadenia Jesienka, aby sa klienti aspo ň čiasto čne podie ľali na 
financovaní zvýšených nákladov, ktoré inštalácia kl imatizácie 
prinesie. MR konštatovala, že dodávate ľ klimatiza čnej jednotky vie 
podľa technických parametrov ur či ť odber elektrickej energie, 
preto MR odporú ča už po jej spustení zvýšené náklady premietnu ť do 
platieb klientov.   
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 46/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2019 k 30. 04. 
2019. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 3/2019, 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. 04. 2019 
podľa predloženej tabu ľky. 
 



2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  vo 
výške 30.360,- € na odstránenie havarijného stavu m ajetku mesta:  

-  MsÚ Byt ča – výmena kotlov (havarijný stav )        20.360,- €  
-  TS MB – havarijná oprava MK ( výtlky)     10.000,- €  
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov. 
 
3/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky  vo 
výške 292.180,- € na:  

- Raj čula – projektová dokumentácia          3.400,- € 
- Projekt „Wifi pre teba“ – spolufinancovanie           730,- € 
- DS Hliník n/V – zastrešenie, zábradlie,...           14.000,- € 
- Kamerový systém – rekonštrukcia (prepojenie)     2.610,- € 
- Podzemné kontajnery        10.000,- € 
- Cintorín Hrabové – osvetlenie     4.300,- € 
- Výstavba MK - teleso cesty s kruhovým objazdom       60.000,- € 
- MŠ Dostojevského – spolufinancovanie projektu        35.000,- € 
- ŠJ Ul. mieru – stroje, prístroje zariadenia...       22.900,- € 
- ŠJ Ul. E. Lániho – stroje, prístroje zariadenia..     20.020,- € 
- Jesienka, ZpS a DS – klimatizácia       119.220,-  € 
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

 
Poslanec p. Kulíšek konštatoval, že má dva notebook y, služobný aj 
súkromný, preto nepotrebuje, aby mu Mesto dávalo pr e potreby práce 
poslanca ďalší. Týmto oznámil, že od Mesta nepotrebuje notebo ok. 
Pán primátor uvedené zobral na vedomie. 
     
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2019 k 30. 04. 
2019. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 3/2019, 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. 04. 2019 
podľa predloženej tabu ľky. 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  vo 
výške 30.360,- € na odstránenie havarijného stavu m ajetku mesta:  

-  MsÚ Byt ča – výmena kotlov (havarijný stav )        20.360,- €  
-  TS MB – havarijná oprava MK ( výtlky)     10.000,- €  



v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov. 
 
3/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky  vo 
výške 292.180,- € na:  

- Raj čula – projektová dokumentácia          3.400,- € 
- Projekt „Wifi pre teba“ – spolufinancovanie           730,- € 
- DS Hliník n/V – zastrešenie, zábradlie,...           14.000,- € 
- Kamerový systém – rekonštrukcia (prepojenie)     2.610,- € 
- Podzemné kontajnery        10.000,- € 
- Cintorín Hrabové – osvetlenie     4.300,- € 
- Výstavba MK - teleso cesty s kruhovým objazdom       60.000,- € 
- MŠ Dostojevského – spolufinancovanie projektu        35.000,- € 
- ŠJ Ul. mieru – stroje, prístroje zariadenia...       22.900,- € 
- ŠJ Ul. E. Lániho – stroje, prístroje zariadenia..     20.020,- € 
- Jesienka, ZpS a DS – klimatizácia       119.220,-  € 
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 46/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2019 k 30. 04. 
2019. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 3/2019, 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. 04. 2019 
podľa predloženej tabu ľky. 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  vo 
výške 30.360,- € na odstránenie havarijného stavu m ajetku mesta:  

-  MsÚ Byt ča – výmena kotlov (havarijný stav )        20.360,- €  
-  TS MB – havarijná oprava MK ( výtlky)     10.000,- €  
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov. 
 
3/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky  vo 
výške 292.180,- € na:  

- Raj čula – projektová dokumentácia          3.400,- € 
- Projekt „Wifi pre teba“ – spolufinancovanie           730,- € 
- DS Hliník n/V – zastrešenie, zábradlie,...           14.000,- € 
- Kamerový systém – rekonštrukcia (prepojenie)     2.610,- € 
- Podzemné kontajnery        10.000,- € 



- Cintorín Hrabové – osvetlenie     4.300,- € 
- Výstavba MK - teleso cesty s kruhovým objazdom       60.000,- € 
- MŠ Dostojevského – spolufinancovanie projektu        35.000,- € 
- ŠJ Ul. mieru – stroje, prístroje zariadenia...       22.900,- € 
- ŠJ Ul. E. Lániho – stroje, prístroje zariadenia..     20.020,- € 
- Jesienka, ZpS a DS – klimatizácia       119.220,-  € 
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

9/ Žiados ť BENET Lawn-Tenis Club Byt ča o navýšenie dotácie 
poskytnutej v r. 2019 Mestom Byt ča vo výške 2.500,- €. 
 
MR vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, a tiež na sú časný 
stav bežného rozpo čtu, odporú ča MZ nevyhovie ť žiadosti o  
poskytnutie dotácie vo výške 2.500,- € pre BENET La wn-Tennis club 
Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 47/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti BENET Lawn-Tenis Club Byt ča o navýšenie 
dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom Byt ča vo výške 2.500,- € 
vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti BENET Lawn-Tenis Club Byt ča o navýšenie 
dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom Byt ča vo výške 2.500,- € 
vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 47/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti BENET Lawn-Tenis Club Byt ča o navýšenie 
dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom Byt ča vo výške 2.500,- € 
vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy. 
 
10 / Žiados ť Komunitného centra Ruka v ruke Byt ča o navýšenie 
dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom Byt ča vo výške 2.400,- €. 
 
MR vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, a tiež na sú časný 
stav bežného rozpo čtu, odporú ča MZ nevyhovie ť žiadosti o  



poskytnutie dotácie vo výške 2.400,- € pre Komunitn é centrum Ruka 
v ruke Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 48/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Komunitného centra Ruka v ruke  Byt ča 
o navýšenie dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom By t ča vo výške 
2.400,- € vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy . 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Komunitného centra Ruka v ruke  Byt ča 
o navýšenie dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom By t ča vo výške 
2.400,- € vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy . 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 48/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Komunitného centra Ruka v ruke  Byt ča 
o navýšenie dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom By t ča vo výške 
2.400,- € vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy . 
 
11 / Žiados ť Športového klubu telesne postihnutých športovcov K inex 
Byt ča o navýšenie dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom Byt ča vo 
výške 7.000,- €. 
 
MR vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, a tiež na sú časný 
stav bežného rozpo čtu, odporú ča MZ nevyhovie ť žiadosti o  
poskytnutie dotácie vo výške 7.000,- € pre Športový  klub telesne 
postihnutých športovcov Kinex Byt ča.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 49/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Športového klubu telesne posti hnutých 
športovcov Kinex Byt ča o navýšenie dotácie poskytnutej v r. 2019 
Mestom Byt ča vo výške 7.000,- € vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 
zákona č. 583/2004 o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy . 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Športového klubu telesne posti hnutých 
športovcov Kinex Byt ča o navýšenie dotácie poskytnutej v r. 2019 
Mestom Byt ča vo výške 7.000,- € vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 
zákona č. 583/2004 o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy . 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 49/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Športového klubu telesne posti hnutých 
športovcov Kinex Byt ča o navýšenie dotácie poskytnutej v r. 2019 
Mestom Byt ča vo výške 7.000,- € vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 
zákona č. 583/2004 o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy . 
 
12 / Iniciatívny poslanecký návrh p. Branislava Šušolí ka na 
doplnenie detského ihriska na Ul. Thurzovej vo výšk e 3.000,- €. 
 
MR vzh ľadom na sú časný stav bežného rozpo čtu neodporú ča MZ schváli ť 
poskytnutie finan čných prostriedkov.  
MR odporú ča, aby sa mestské zastupite ľstvo návrhom zaoberalo 
v prípade priaznivej finan čnej situácie Mesta.   
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 50/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Branislava Šušolíka na dopl nenie detského 
ihriska na Ul. Thurzovej vo výške 3.000,- € s tým, že sa mestské 
zastupite ľstvo návrhom bude zaobera ť v prípade priaznivej 
finan čnej situácie Mesta.   
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Branislava Šušolíka na dopl nenie detského 
ihriska na Ul. Thurzovej vo výške 3.000,- € s tým, že sa mestské 
zastupite ľstvo návrhom bude zaobera ť v prípade priaznivej 
finan čnej situácie Mesta.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 50/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Branislava Šušolíka na dopl nenie detského 
ihriska na Ul. Thurzovej vo výške 3.000,- € s tým, že sa mestské 
zastupite ľstvo návrhom bude zaobera ť v prípade priaznivej 
finan čnej situácie Mesta.   
 



13 / Ponuka p. Mgr. Milana Kosca na realizáciu dokumen tárneho 
filmu. 
 
MR vzh ľadom na sú časný stav bežného rozpo čtu neodporú ča MZ schváli ť 
poskytnutie finan čných prostriedkov na realizáciu dokumentárneho 
filmu. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 51/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky p. Mgr. Milana Kosca na realizáci u dokumentárneho 
filmu.  
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky p. Mgr. Milana Kosca na realizáci u dokumentárneho 
filmu.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 51/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky p. Mgr. Milana Kosca na realizáci u dokumentárneho 
filmu.  
 
14 / Žiados ť Futbalového klubu Hliník nad Váhom o navýšenie dot ácie 
poskytnutej v r. 2019 Mestom Byt ča vo výške 5.000,- €. 
 
MR vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, a tiež na sú časný 
stav bežného rozpo čtu, odporú ča MZ nevyhovie ť žiadosti poskytnutie 
dotácie vo výške 5.000,- € pre Futbalový klub Hliní k nad Váhom. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 52/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Futbalového klubu Hliník nad V áhom 
o navýšenie dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom By t ča vo výške 
5.000,- € vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy . 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Futbalového klubu Hliník nad V áhom 
o navýšenie dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom By t ča vo výške 



5.000,- € vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy . 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 52/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Futbalového klubu Hliník nad V áhom 
o navýšenie dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom By t ča vo výške 
5.000,- € vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy . 
 
15 / Žiados ť OZ GALZA o poskytnutie dotácie vo výške 4.282,- € na  
reštaurovanie kamenného st ĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého 
v zámockom parku v Byt či.  
 
MR vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, a tiež na sú časný 
stav bežného rozpo čtu, odporú ča MZ nevyhovie ť žiadosti o  
poskytnutie dotácie vo výške 5.000,- € pre OZ GALZA .  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 53/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ GALZA o poskytnutie dotácie  vo výške 4.282,- 
€ na reštaurovanie kamenného st ĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého 
v zámockom parku v Byt či vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 
583/2004 o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy . 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ GALZA o poskytnutie dotácie  vo výške 4.282,- 
€ na reštaurovanie kamenného st ĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého 
v zámockom parku v Byt či vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 
583/2004 o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy . 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 53/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ GALZA o poskytnutie dotácie  vo výške 4.282,- 
€ na reštaurovanie kamenného st ĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého 
v zámockom parku v Byt či vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 
583/2004 o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy . 
 
16 / Žiados ť OZ GALZA o poskytnutie dotácie vo výške 1.600,- € na  
zhotovenie mreže na stud ňu v zámockom parku v Byt či. 
 



MR vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, a tiež na sú časný 
stav bežného rozpo čtu, odporú ča MZ nevyhovie ť žiadosti o  
poskytnutie dotácie vo výške 5.000,- € pre OZ GALZA . 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 54/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ GALZA o poskytnutie dotácie  vo výške 
1.600,- € na zhotovenie mreže na stud ňu v zámockom parku v Byt či 
vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy . 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ GALZA o poskytnutie dotácie  vo výške 
1.600,- € na zhotovenie mreže na stud ňu v zámockom parku v Byt či 
vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy . 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 54/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ GALZA o poskytnutie dotácie  vo výške 
1.600,- € na zhotovenie mreže na stud ňu v zámockom parku v Byt či 
vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy . 
 
17 / Žiados ť poslanca MZ p. Branislava Šušolíka na schválenie 
Štatútu mestských novín. 
 
MR vzh ľadom na sú časný stav bežného rozpo čtu, odporú ča MZ 
nevyhovie ť žiadosti o schválenie Štatútu mestských novín.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 55/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti poslanca MZ p. Branislava Šušo líka na 
schválenie Štatútu mestských novín. 
 
Poslanec p. Šušolík konštatoval, že návrh predkladá  už druhý krát, 
rozumie, že jedna vec sú finan čné prostriedky, ale v štatúte je aj 
návrh na zloženie redak čnej rady. Spýtal sa kolegov poslancov, či 
majú záujem v nej pracova ť. Poslanci neprejavili záujem. 
  



Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti poslanca MZ p. Branislava Šušo líka na 
schválenie Štatútu mestských novín. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 55/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti poslanca MZ p. Branislava Šušo líka na 
schválenie Štatútu mestských novín. 
 
18 / Žiados ť Mestského futbalového klubu Byt ča o rozšírenie ú čelu 
využitia poskytnutej dotácie. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť rozšírenie ú čelu využitia poskytnutej 
dotácie na:  
- zdravotné pomôcky a vybavenie lekárni čky, 
- členské poplatky za hrá čov a trénerov. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 56/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu využitia poskytnutej dotácie Mestskému futbalo-  
vému klubu Byt ča na:  
- zdravotné pomôcky a vybavenie lekárni čky, 
- členské poplatky za hrá čov a trénerov. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu využitia poskytnutej dotácie Mestskému futbalo-  
vému klubu Byt ča na:  
- zdravotné pomôcky a vybavenie lekárni čky, 
- členské poplatky za hrá čov a trénerov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 56/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu využitia poskytnutej dotácie Mestskému futbalo-  
vému klubu Byt ča na:  
- zdravotné pomôcky a vybavenie lekárni čky, 
- členské poplatky za hrá čov a trénerov. 
 
19 / Žiados ť p. Jaroslava Kalusa, Kollárova 640/15, Byt ča o odpustenie 
poplatku z omeškania z dlžnej sumy. 



Pán primátor požiadal, aby rokovaciu miestnos ť opustili ob čania 
z verejnosti, nako ľko tento bod bude prerokovaný bez ú časti 
verejnosti. 
   
MR odporú ča MZ schváli ť odpustenie poplatku z omeškania vo výške 
627,05 € vzniknutého nezaplatením nájomného za užív anie bytu vo či 
p. Jaroslavovi Kalusovi, bytom Kollárova č. 640/15, Byt ča. Zvyšnú 
časť poplatku z omeškania vo výške 366,61 € MR odporú ča zaplati ť 
v plnej výške. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 57/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Odpustenie poplatku z omeškania p. Jaroslavovi K alusovi, 
Kollárova 640/15, Byt ča vo výške 627,05 €, vzniknutého 
nezaplatením nájomného za užívanie bytu.  
2/ Poplatok z omeškania vo výške 366,61 € p. Jarosl av Kalus, 
Kollárova 640/15, Byt ča zaplatí v plnej výške. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Odpustenie poplatku z omeškania p. Jaroslavovi K alusovi, 
Kollárova 640/15, Byt ča vo výške 627,05 €, vzniknutého 
nezaplatením nájomného za užívanie bytu.  
2/ Poplatok z omeškania vo výške 366,61 € p. Jarosl av Kalus, 
Kollárova 640/15, Byt ča zaplatí v plnej výške. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 57/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Odpustenie poplatku z omeškania p. Jaroslavovi K alusovi, 
Kollárova 640/15, Byt ča vo výške 627,05 €, vzniknutého 
nezaplatením nájomného za užívanie bytu.  
2/ Poplatok z omeškania vo výške 366,61 € p. Jarosl av Kalus, 
Kollárova 640/15, Byt ča zaplatí v plnej výške. 
 
20 / Žiados ť ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých, Byt ča  
o odstránenie bariér – zriadenie vý ťahu alebo stoli čkového vý ťahu 
v Dome kultúry Byt ča. 
MR vzh ľadom na sú časný stav bežného a kapitálového rozpo čtu 
a zostatku rezervného fondu, neodporú ča MZ schváli ť žiados ť klubu 
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Byt ča na riešenie 
bezbariérového prístupu klubových priestorov v KD B yt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 58/2019 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti ZO Slovenského zväzu telesne p ostihnutých, 
Byt ča o zriadenie vý ťahu alebo stoli čkového vý ťahu v Dome kultúry 
Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti ZO Slovenského zväzu telesne p ostihnutých, 
Byt ča o zriadenie vý ťahu alebo stoli čkového vý ťahu v Dome kultúry 
Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 58/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti ZO Slovenského zväzu telesne p ostihnutých, 
Byt ča o zriadenie vý ťahu alebo stoli čkového vý ťahu v Dome kultúry 
Byt ča. 
 
21 / Návrh spolupráce GF Concept s.r.o., Panenská 26, Bratislava na 
umiestnenie inteligentných lavi čiek Smart benches Steora Urban+. 
 
MR vzh ľadom k sú časnému stavu bežného, kapitálového rozpo čtu 
a zostatku rezervného fondu, neodporú ča MZ schváli ť finan čné 
prostriedky na umiestnenie inteligentných lavi čiek Smart Benches 
Steora Urban +. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 59/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky na spoluprácu s GF Concept s.r.o. , Panenská 26, 
Bratislava na umiestnenie inteligentných lavi čiek Smart benches 
Steora Urban+. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky na spoluprácu s GF Concept s.r.o. , Panenská 26, 
Bratislava na umiestnenie inteligentných lavi čiek Smart benches 
Steora Urban+. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 59/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Neprijatie ponuky na spoluprácu s GF Concept s.r.o. , Panenská 26, 
Bratislava na umiestnenie inteligentných lavi čiek Smart benches 
Steora Urban+. 
 
22 / Ponuka CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o. Jirsková 4, Tre nčín na 
prevod majetku, na odkúpenie pozemku parc. CKN č. 1920/108 v k.ú. 
Veľká Byt ča a na odkúpenie nedokon čenej stavby prístupovej 
komunikácie vrátane chodníkov, umiestnenej na vyšši e uvedenom 
pozemku – CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o., Jirskova 4, 9 11 01 Tren čín. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti CERTUS DEVELOPMENT, 
s.r.o. Jirsková 4, Tren čín na prevod majetku – zaradenia pozemku 
parc. KNC č. 1920/108 a stavby (cesty a chodníkov) do majetku Mesta 
Byt ča.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 60/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o. Jir sková 4, Tren čín 
na prevod majetku – zaradenia pozemku parc. KNC č. 1920/108 a stavby 
(cesty a chodníkov) do majetku Mesta Byt ča.  
 
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že si bo l túto časť 
pozrie ť, ide o novovybudovanú krásnu obytnú štvr ť. Pod ľa jeho názoru 
treba ob čanom tu bývajúcim pomôc ť, malo by sa Mesto zapoji ť do 
projektu, preto návrhovej komisii predložil návrh u znesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prijatie ponuky spolo čnosti CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o., Jirskova 
4, 911 01 Tren čín na prevod majetku, na odkúpenie pozemku parc. 
CKN č. 1920/108 v k.ú. Ve ľká Byt ča a na odkúpenie nedokon čenej 
stavby prístupovej komunikácie vrátane chodníkov, u miestnenej na 
vyššie uvedenom pozemku. S oh ľadom na uvedené je potrebné 
vypracova ť príslušné kúpne zmluvy a následne ich predloži ť na 
rokovanie MZ v Byt či ku schváleniu s tým, že  v týchto zmluvách 
bude záväzok mesta Byt ča na realizáciu asfaltového povrchu 
a dobudovanie verejného osvetlenia v danej lokalite  časovo 
stanovený a to v termíne do 31.12.2020.   
 
Poslanec p. Dudo ň podotkol, že sa za čne stava ť aj v iných lokalitách, 
treba prija ť ur čitý kompromis, aby nebolo všetko len na Meste. 
Poukázal aj na fakt, že ob čania časti Na salaš p. Hrtánek a spol. 
žiadajú Mesto už nieko ľko rokov o úpravu komunikácie k ich rodinným 
domom.   
 
Pán primátor ozrejmil, že v návrhu uznesenia je pri jatie ponuky 
s tým, že ke ď budú vypracované kúpne zmluvy, budú predložené na 
rokovanie MZ v Byt či. Mesto v minulosti bolo nápomocné a aj bude 
vychádza ť ob čanom v ústrety budovaním verejného osvetlenia 
a prístupov do ich domov.  



Poslanec p. Weber súhlasil s podie ľaním sa Mesta, ale spoluú časť by 
mala by ť vyrovnaná. Developer, ak má záujem predáva ť pozemky pod 
výstavbu domov, mal by vybudova ť územie, teda urobi ť prvotnú 
investíciu a potom Mesto preberie túto investíciu s  tým, že bude 
v budúcnosti znáša ť ďalšie opravy a údržby.  
 
Poslanec p. Kulíšek povedal, že je to pekná, ve ľká lokalita, je za 
podporu, treba však vychádza ť z aktuálnej finan čnej situácie Mesta. 
Preto odporú ča, aby sa po predložení zmlúv zastupite ľstvo rozhodlo, 
či ís ť do predloženej spolupráce, alebo nie.   
 
Poslanci v diskusii vyjadrili svoje názory. Po disk usii poslancov 
sa  prihlásil ob čan p. Vengrický, ktorý povedal, že ke ď išiel 
developer stava ť, mal naprojektované inžinierske siete, 
komunikácie, osvetlenie, čo je samozrejme, inak by nemohla za čať 
výstavba. Vidíme to napr. v Svederníku a my, teda M esto to 
veľkodušne ideme zaplati ť.  
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky, pán primátor dal hlasova ť za 
uznesenie predložené predsedom návrhovej komisie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prijatie ponuky spolo čnosti CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o., Jirskova 
4, 911 01 Tren čín na prevod majetku, na odkúpenie pozemku parc. 
CKN č. 1920/108 v k.ú. Ve ľká Byt ča a na odkúpenie nedokon čenej 
stavby prístupovej komunikácie vrátane chodníkov, u miestnenej na 
vyššie uvedenom pozemku. S oh ľadom na uvedené je potrebné 
vypracova ť príslušné kúpne zmluvy a následne ich predloži ť na 
rokovanie MZ v Byt či ku schváleniu s tým, že  v týchto zmluvách 
bude záväzok mesta Byt ča na realizáciu asfaltového povrchu 
a dobudovanie verejného osvetlenia v danej lokalite  časovo 
stanovený a to v termíne do 31.12.2020.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 60/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prijatie ponuky spolo čnosti CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o., Jirskova 
4, 911 01 Tren čín na prevod majetku, na odkúpenie pozemku parc. 
CKN č. 1920/108 v k.ú. Ve ľká Byt ča a na odkúpenie nedokon čenej 
stavby prístupovej komunikácie vrátane chodníkov, u miestnenej na 
vyššie uvedenom pozemku. S oh ľadom na uvedené je potrebné 
vypracova ť príslušné kúpne zmluvy a následne ich predloži ť na 
rokovanie MZ v Byt či ku schváleniu s tým, že  v týchto zmluvách 
bude záväzok mesta Byt ča na realizáciu asfaltového povrchu 
a dobudovanie verejného osvetlenia v danej lokalite  časovo 
stanovený a to v termíne do 31.12.2020.   
23 / Žiados ť p. Martina Ozanika, S. Sakalovej č.s. 182/24, Byt ča 
o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí 
objektu Tribúny mesta Byt ča, č.s. 182 na Ul. S. Sakalovej v Byt či 
o výmere 85 m 2, ú čel prenájmu : športové aktivity. 



MR odporú ča MZ schváli ť v súlade s § 9a, ods.9, zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v  súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  Byt ča zo d ňa 
23.11.2016 zverejnenie zámeru priameho prenájmu maj etku mesta 
Byt ča a to nebytových priestoroch nachádzajúcich sa na prízemí 
objektu Športovej tribúny mesta Byt ča č.s.  182 na ul. S. 
Sakalovej v Byt či, o výmere 85 m 2, s min. cenou prenájmu vo výške 
20,00 €/m 2/rok, s nájomnou zmluvou uzatvorenou na dobu neur čitú, 
s 3-mesa čnou výpovednou lehotou a s ú čelom nájmu – Športové 
aktivity .   
Zámer priameho prenájmu predmetných neb. priestorov  sa zverejní na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej tla či 
a to s min. 15-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 
Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na zasadnutí MZ v Byt či. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 61/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie 
zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča a to nebytových 
priestoroch nachádzajúcich sa na prízemí objektu Šp ortovej tribúny 
mesta Byt ča č.s.  182 na ul. S. Sakalovej v Byt či, o výmere 85 m 2, 
s min. cenou prenájmu vo výške 20,00 €/m 2/rok, s nájomnou zmluvou 
uzatvorenou na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou 
a s ú čelom nájmu – Športové aktivity .   
Zámer priameho prenájmu predmetných neb. priestorov  sa zverejní na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej tla či 
a to s min. 15-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 
Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na zasadnutí MZ v Byt či. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie 
zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča a to nebytových 
priestoroch nachádzajúcich sa na prízemí objektu Šp ortovej tribúny 
mesta Byt ča č.s.  182 na ul. S. Sakalovej v Byt či, o výmere 85 m 2, 
s min. cenou prenájmu vo výške 20,00 €/m 2/rok, s nájomnou zmluvou 
uzatvorenou na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou 
a s ú čelom nájmu – Športové aktivity .   
Zámer priameho prenájmu predmetných neb. priestorov  sa zverejní na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej tla či 
a to s min. 15-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 
Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na zasadnutí MZ v Byt či. 
 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 61/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie 
zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča a to nebytových 
priestoroch nachádzajúcich sa na prízemí objektu Šp ortovej tribúny 
mesta Byt ča č.s.  182 na ul. S. Sakalovej v Byt či, o výmere 85 m 2, 
s min. cenou prenájmu vo výške 20,00 €/m 2/rok, s nájomnou zmluvou 
uzatvorenou na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou 
a s ú čelom nájmu – Športové aktivity .   
Zámer priameho prenájmu predmetných neb. priestorov  sa zverejní na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej tla či 
a to s min. 15-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 
Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na zasadnutí MZ v Byt či. 
 
24 / Žiados ť p. JUDr. Miloša Gera, Thurzova 971/23, Byt ča 
o zriadenie vecného bremena na nehnute ľnos ť, parc. CKN č. 3015/52 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, právo vjazdu pešo, alebo motorovými vozidlami 
cez vyššie uvedený mestský pozemok na pozemok parc.  CKN č. 
3020/239.  

MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. JUDr. Miloša Gera, 
Thurzova č. 971/23, Byt ča o zriadenie vecného bremena na 
nehnute ľnos ť, parc. CKN č. 3015/52 v k.ú. Ve ľká Byt ča, právo 
vjazdu pešo, alebo motorovými vozidlami cez  vyššie  uvedený 
mestský pozemok na pozemok žiadate ľa parc. CKN č. 3020/239. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 62/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. JUDr. Miloša Gera, Thurzova  971/23, Byt ča 
o zriadenie vecného bremena na nehnute ľnos ť, parc. CKN č. 3015/52 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, právo vjazdu pešo, alebo motorovými vozidlami 
cez vyššie uvedený mestský pozemok na pozemok parc.  CKN č. 
3020/239.  

Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. JUDr. Miloša Gera, Thurzova  971/23, Byt ča 
o zriadenie vecného bremena na nehnute ľnos ť, parc. CKN č. 3015/52 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, právo vjazdu pešo, alebo motorovými vozidlami 
cez vyššie uvedený mestský pozemok na pozemok parc.  CKN č. 
3020/239.  

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 62/2019 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. JUDr. Miloša Gera, Thurzova  971/23, Byt ča 
o zriadenie vecného bremena na nehnute ľnos ť, parc. CKN č. 3015/52 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, právo vjazdu pešo, alebo motorovými vozidlami 
cez vyššie uvedený mestský pozemok na pozemok parc.  CKN č. 
3020/239.  

25 / Sevak, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina - návrh zmluvy 
č. 78/2019 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecn ého bremena 
v rámci stavby : „SKV Byt ča – Hliník nad Váhom, ul. ČSM, 
rekonštrukcia vodovodu“. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Zmluvy č. 78/2019 o uzavretí  
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci s tavby : „SKV  
Byt ča – Hliník nad Váhom, ul. ČSM, rekonštrukcia vodovodu, medzi  
budúcim povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Nám. SR 1/1, 014  
01 Byt ča, I ČO : 00321192 a budúcim oprávneným z vecného bremena  –  
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôricá  cesta 1960,  
010 57 Žilina, I ČO : 36 672 297 a to v navrhovanom znení Zmluvy zo  
dňa 13.03.2019.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 63/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie Zmluvy č. 78/2019 o uzavretí budúcej zmluvy  
o zriadení vecného bremena v rámci stavby : „SKV By t ča – Hliník  
nad Váhom, Ul. ČSM, rekonštrukcia vodovodu, medzi budúcim povinným  
z vecného bremena – Mesto Byt ča, Nám. SR 1/1, 014 01 Byt ča, I ČO :  
00321192 a budúcim oprávneným z vecného bremena – S everoslovenské  
vodárne a kanalizácie, a.s., Bôricá cesta 1960, 010  57 Žilina,  
I ČO : 36 672 297 a to v navrhovanom znení Zmluvy zo d ňa  
13.03.2019.  
2/ Práce budú realizované pretlá čaním, resp. trasa bude vedená 
tak, aby čo najmenej zasahovala do nového asfaltového povrchu  
miestnej komunikácie. 
 
Pán primátor upozornil, že v bode 2/ uznesenia je p odmienka, aby 
trasa bola vedená tak, aby čo najmenej zasahovala do nového 
asfaltového povrchu miestnej komunikácie. 
  
Poslanci vzali na vedomie, že povrch tohto úseku ko munikácie bol  
v minulom roku vyasfaltovaný. 
Poslanec p. Frolo konštatoval, že v tomto úseku neb oli havárie  
Vodovodu, nevie dôvod rekonštrukcie.  
 
Poslanci po krátkej diskusii schválili stiahnutie t ohto bodu  
z rokovania. 
 



26 / Opätovná žiados ť p. Ľudmily Bambuchovej, Hrabové č.s. 46, 
Byt ča o odkúpenie časti pozemku parc. EKN 4-375/14 v k.ú. Hrabové 
o výmere cca 250m 2, na ú čel vybudovania garáže a pestovania 
ovocných stromov – Ľudmila Bambuchová, Hrabové č.s. 46, 014 01 
Byt ča. 

MR odporú ča MZ schváli ť vypracovanie geometrického plánu na  
odčlenenie predmetnej časti z pozemku parc. EKN č. 4-375/14 v k.ú.  
Hrabové, o výmere cca 250 m 2 ( časť pozemku mimo komunikácie)  
a následne prípravu sú ťaže na odpredaj tejto novovytvorenej  
parcely tretej osobe s min. kúpnou cenou – 20,-€/m 2. Po vykonaní  
vyššie uvedených úkonov spôsob a podmienky sú ťaže budú opätovne  
prerokované na zasadnutí MZ v Byt či.  

   
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 63/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vypracovanie geometrického plánu na od členenie predmetnej časti  
z pozemku parc. EKN č. 4-375/14 v k.ú. Hrabové, o výmere cca 250 m 2  
( časť pozemku mimo komunikácie) a následne prípravu sú ťaže na  
odpredaj tejto novovytvorenej parcely tretej osobe s min. kúpnou  
cenou – 20,-€/m 2. Po vykonaní vyššie uvedených úkonov spôsob  
a podmienky sú ťaže budú opätovne prerokované na zasadnutí MZ  
v Byt či. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vypracovanie geometrického plánu na od členenie predmetnej časti  
z pozemku parc. EKN č. 4-375/14 v k.ú. Hrabové, o výmere cca 250 m 2  
( časť pozemku mimo komunikácie) a následne prípravu sú ťaže na  
odpredaj tejto novovytvorenej parcely tretej osobe s min. kúpnou  
cenou – 20,-€/m 2. Po vykonaní vyššie uvedených úkonov spôsob  
a podmienky sú ťaže budú opätovne prerokované na zasadnutí MZ  
v Byt či. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 63/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vypracovanie geometrického plánu na od členenie predmetnej časti  
z pozemku parc. EKN č. 4-375/14 v k.ú. Hrabové, o výmere cca 250 m 2  
( časť pozemku mimo komunikácie) a následne prípravu sú ťaže na  
odpredaj tejto novovytvorenej parcely tretej osobe s min. kúpnou  
cenou – 20,-€/m 2. Po vykonaní vyššie uvedených úkonov spôsob  
a podmienky sú ťaže budú opätovne prerokované na zasadnutí MZ  
v Byt či. 
   



27 / Žiados ť p. Slavomíra Koštiala s manž. Jarmilou, Hliník nad  
Váhom č.s. 51, Byt ča o odkúpenie pozemku parc. CKN č. 243/1 orná 
pôda o výmere 564 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom. 

MR odporú ča, aby do termínu zasadnutia MZ žiadatelia predloži li 
písomné, overené prehlásenie susedov, že nemajú záu jem pozemok od 
Mesta odkúpi ť do svojho vlastníctva. V prípade, že budú doru čené 
prehlásenia, MR odporú ča MZ schváli ť odpredaj pozemku žiadate ľovi 
ako prípad hodný osobitného zrete ľa.   

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 64/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, pozemku parc. CKN 
č. 243/1, orná pôda o výmere 564 m 2, v k.ú. Hliník nad Váhom, za 
prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc . CKN č. 243/1, 
orná pôda o výmere 564 m 2, v k.ú. Hliník nad Váhom, formou priameho 
predaja pod ľa §9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016, z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, na web stránke 
mesta Byt ča a úradnej tabuli mesta Byt ča a to kupujúcemu – 
Slavomír Koštial a manželka Jarmila, Hliník nad Váh om 51, 014 01 
Byt ča, s nasledovnými podmienkami predaja :  

-  kúpna cena vo výške  20€/m 2  
-  kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené  

s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa, je predaj pozemku kupujúcim, ktorí na 
pri ľahlých pozemkoch vlastnia rodinný dom s príslušenst vom, 
odkupovaný pozemok dlhodobo užívajú, tento pozemok je bez 
samostatného prístupu a mesto Byt ča ako jeho vlastník nemá žiadne 
možnosti uvedený pozemok užíva ť. 
 

Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, pozemku parc. CKN 
č. 243/1, orná pôda o výmere 564 m 2, v k.ú. Hliník nad Váhom, za 
prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc . CKN č. 243/1, 
orná pôda o výmere 564 m 2, v k.ú. Hliník nad Váhom, formou priameho 
predaja pod ľa §9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016, z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, na web stránke 



mesta Byt ča a úradnej tabuli mesta Byt ča a to kupujúcemu – 
Slavomír Koštial a manželka Jarmila, Hliník nad Váh om 51, 014 01 
Byt ča, s nasledovnými podmienkami predaja :  

-  kúpna cena vo výške  20€/m 2  
-  kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené  

s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa, je predaj pozemku kupujúcim, ktorí na 
pri ľahlých pozemkoch vlastnia rodinný dom s príslušenst vom, 
odkupovaný pozemok dlhodobo užívajú, tento pozemok je bez 
samostatného prístupu a mesto Byt ča ako jeho vlastník nemá žiadne 
možnosti uvedený pozemok užíva ť. 
 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 64/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, pozemku parc. CKN 
č. 243/1, orná pôda o výmere 564 m 2, v k.ú. Hliník nad Váhom, za 
prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc . CKN č. 243/1, 
orná pôda o výmere 564 m 2, v k.ú. Hliník nad Váhom, formou priameho 
predaja pod ľa §9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016, z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, na web stránke 
mesta Byt ča a úradnej tabuli mesta Byt ča a to kupujúcemu – 
Slavomír Koštial a manželka Jarmila, Hliník nad Váh om 51, 014 01 
Byt ča, s nasledovnými podmienkami predaja :  

-  kúpna cena vo výške  20€/m 2  
-  kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené  

s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa, je predaj pozemku kupujúcim, ktorí na 
pri ľahlých pozemkoch vlastnia rodinný dom s príslušenst vom, 
odkupovaný pozemok dlhodobo užívajú, tento pozemok je bez 
samostatného prístupu a mesto Byt ča ako jeho vlastník nemá žiadne 
možnosti uvedený pozemok užíva ť. 
 

28 / Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bra tislava 1 - 
návrh Zmluvy č. 21403/2019/O220-403 o odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných investícií, stavebné objekty SO  49.38.04. žst. 
Byt ča, Prepojenie komunikácií na pozemky za Váhom a SO4 9.38.02.2. 
žst. Byt ča, Komunikácia cestného nadjazdu, časť chodníky. 
 

MR odporu čila, aby bol odborným referentom úradu zhodnotený 
technický stav chodníka.  

MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Zmluvy č. 21403/2019/O220-403 
o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investíc ií, stavebné 
objekty SO 49.38.04. žst. Byt ča, Prepojenie komunikácií na pozemky 



za Váhom a SO49.38.02.2. žst. Byt ča, Komunikácia cestného 
nadjazdu, časť chodníky, medzi Odovzdávajúcim – Železnice 
Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratisla va, I ČO : 
31 364 501 a Preberajúcim – Mesto Byt ča, Nám. SR 1/1, 014 01 
Byt ča, I ČO : 00321192 a to v navrhovanom znení Zmluvy zo d ňa 
25.04.2019.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 65/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 21403/2019/O220-403 o odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných investícií, stavebné objekty SO  49.38.04. žst. 
Byt ča, Prepojenie komunikácií na pozemky za Váhom a SO4 9.38.02.2. 
žst. Byt ča, Komunikácia cestného nadjazdu, časť chodníky, medzi 
Odovzdávajúcim – Železnice Slovenskej republiky, Kl emensova 8, 813 
61 Bratislava, I ČO : 31 364 501 a Preberajúcim – Mesto Byt ča, Nám. 
SR 1/1, 014 01 Byt ča, I ČO : 00321192 a to v navrhovanom znení 
Zmluvy zo d ňa 25.04.2019.  
 

Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 21403/2019/O220-403 o odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných investícií, stavebné objekty SO  49.38.04. žst. 
Byt ča, Prepojenie komunikácií na pozemky za Váhom a SO4 9.38.02.2. 
žst. Byt ča, Komunikácia cestného nadjazdu, časť chodníky, medzi 
Odovzdávajúcim – Železnice Slovenskej republiky, Kl emensova 8, 813 
61 Bratislava, I ČO : 31 364 501 a Preberajúcim – Mesto Byt ča, Nám. 
SR 1/1, 014 01 Byt ča, I ČO : 00321192 a to v navrhovanom znení 
Zmluvy zo d ňa 25.04.2019.  
 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 65/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 21403/2019/O220-403 o odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných investícií, stavebné objekty SO  49.38.04. žst. 
Byt ča, Prepojenie komunikácií na pozemky za Váhom a SO4 9.38.02.2. 
žst. Byt ča, Komunikácia cestného nadjazdu, časť chodníky, medzi 
Odovzdávajúcim – Železnice Slovenskej republiky, Kl emensova 8, 813 
61 Bratislava, I ČO : 31 364 501 a Preberajúcim – Mesto Byt ča, Nám. 
SR 1/1, 014 01 Byt ča, I ČO : 00321192 a to v navrhovanom znení 
Zmluvy zo d ňa 25.04.2019.  
 

29 / Žiados ť FOREST progress s.r.o., Štefániková 217, Byt ča 
o odkúpenie pozemkov parc. CKN č. 2166/9, 2166/11,2163/1, 2163/3, 
2163/5 a GP novovytvorených pozemkov parcela CKN č. 2166/13, 14, 
15, 16, 17 a parcela CKN č. 2163/7, v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu 
o výmere 1910 m 2. 



MR odporú ča MZ schváli ť zverejnenie zámeru priameho predaja 
pozemkov  parc. CKN č. 2166/9, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 97 m 2 , parc. CKN č. 2166/11, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 45 m 2 , parc. CKN č. 2163/5, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 901 m 2 , parc. CKN č. 2163/1, ostatné plochy o výmere 95 m 2, 
parc. CKN č. 2163/3, ostatné plochy o výmere 121 m 2 
a novovytvorených pozemkov vyhotovených GP č. 2/2016(Ing. Dagmar 
Mikolášiková, d ňa 8.11.2016)a to pozemok parc. CKN č. 2166/13, 
ostatná plocha o výmere 61 m 2, parc. CKN č. 2166/14, ostatná plocha 
o výmere 28 m 2,  parc. CKN č. 2166/15, lesný pozemok o výmere 7 m 2,  
parc. CKN č. 2166/16, ostatná plocha o výmere 47 m 2,  parc. CKN č. 
2166/17, ostatná plocha o výmere 73 m 2, ako i novovytvoreného 
pozemku vyhotoveného GP č. 47353210-40/2019 (Stanislav Klobucký, 
dňa 2.4.2019) pozemok parc. CKN č. 2163/7, lesný pozemok  o výmere 
435 m 2, nachádzajúcich sa v k.ú. Ve ľká Byt ča, formou priameho 
predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, ako 
prípadu predaja majetku mesta Byt ča z dôvodu hodného osobitného 
zrete ľa, na web stránke mesta Byt ča a úradnej tabuli mesta Byt ča 
a to kupujúcemu – FOREST progress s.r.o., Štefániko va 217, 01401 
Byt ča, I ČO : 36437778, s nasledovnými podmienkami predaja: k úpna 
cena vo výške 30,-€/m 2, kupujúci uhradí na vlastné náklady správne 
poplatky spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy. Dôvodom 
zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča ako prípadu hodného 
osobitného zrete ľa je podpora podnikate ľskej činnosti kupujúceho 
formou odpredaja predmetných mestských pozemkov kup ujúcemu, ktorý 
je zárove ň nájomcom vyššie uvedených pozemkov mesta a na tých to 
pozemkoch vybudoval a vlastní dva stavebné objekty( prevádzkový 
objekt a výrobnú halu)v ktorých vykonáva podnikate ľskú činnos ť.    
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 66/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov  parc.  CKN č. 2166/9, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m 2 , parc. CKN č. 2166/11, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m 2 , parc. CKN č. 2163/5, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 901 m 2 , parc. CKN č. 2163/1, 
ostatné plochy o výmere 95 m 2, parc. CKN č. 2163/3, ostatné plochy 
o výmere 121 m 2 a novovytvorených pozemkov vyhotovených GP č. 
2/2016(Ing. Dagmar Mikolášiková, d ňa 8.11.2016)a to pozemok parc. 
CKN č. 2166/13, ostatná plocha o výmere 61 m 2, parc. CKN č. 
2166/14, ostatná plocha o výmere 28 m 2,  parc. CKN č. 2166/15, 
lesný pozemok o výmere 7 m 2,  parc. CKN č. 2166/16, ostatná plocha 
o výmere 47 m 2,  parc. CKN č. 2166/17, ostatná plocha o výmere 73 
m2, ako i novovytvoreného pozemku vyhotoveného GP č. 47353210-
40/2019 (Stanislav Klobucký, d ňa 2.4.2019) pozemok parc. CKN č. 
2163/7, lesný pozemok  o výmere 435 m 2, nachádzajúcich sa v k.ú. 
Veľká Byt ča, formou priameho predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov a 



v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s ma jetkom mesta zo 
dňa 23.11.2016, ako prípadu predaja majetku mesta Byt ča z dôvodu 
hodného osobitného zrete ľa, na web stránke mesta Byt ča a úradnej 
tabuli mesta Byt ča a to kupujúcemu – FOREST progress s.r.o., 
Štefánikova 217, 01401 Byt ča, I ČO : 36437778, s nasledovnými 
podmienkami predaja: kúpna cena vo výške 30,-€/m 2, kupujúci uhradí 
na vlastné náklady správne poplatky spojené s odvkl adovaním 
predmetnej kúpnej zmluvy. Dôvodom zriadenia tohto p redaja majetku 
mesta Byt ča ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora 
podnikate ľskej činnosti kupujúceho formou odpredaja predmetných 
mestských pozemkov kupujúcemu, ktorý je zárove ň nájomcom vyššie 
uvedených pozemkov mesta a na týchto pozemkoch vybu doval a vlastní 
dva stavebné objekty (prevádzkový objekt a výrobnú halu), v 
ktorých vykonáva podnikate ľskú činnos ť).    
 
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že ide o  pozemky na 
okraji katastra, netvoria súvislý celok, prístup k nim je cez 
Urbárske pozemky. Firma tu vybudovala dva objekty n a podnikate ľské 
účely a bude zamestnáva ť aj našich ob čanov. Z podnikate ľskej komisie 
bol návrh na odpredaj pozemkov vo výške 30,- €/m 2, žiadate ľ navrhoval 
sumu 20,- €/m 2. Zástupca  primátora p. Babušík v diskusii vyjadri l 
názor, že odpredaj pozemkov by mal by ť za cenu 25,- €/m 2, prípadne 
23,- €/m 2. 
V závere svojej diskusie p. Babušík  predložil návr h odpredaja 
pozemkov za cenu 25,- €/m 2. 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesen ia predložený 
zástupcom primátora p. Babušíkom, o ktorom dal pán primátor 
hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov  parc.  CKN č. 2166/9, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m 2 , parc. CKN č. 2166/11, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m 2 , parc. CKN č. 2163/5, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 901 m 2 , parc. CKN č. 2163/1, 
ostatné plochy o výmere 95 m 2, parc. CKN č. 2163/3, ostatné plochy 
o výmere 121 m 2 a novovytvorených pozemkov vyhotovených GP č. 
2/2016(Ing. Dagmar Mikolášiková, d ňa 8.11.2016)a to pozemok parc. 
CKN č. 2166/13, ostatná plocha o výmere 61 m 2, parc. CKN č. 
2166/14, ostatná plocha o výmere 28 m 2,  parc. CKN č. 2166/15, 
lesný pozemok o výmere 7 m 2,  parc. CKN č. 2166/16, ostatná plocha 
o výmere 47 m 2,  parc. CKN č. 2166/17, ostatná plocha o výmere 73 
m2, ako i novovytvoreného pozemku vyhotoveného GP č. 47353210-
40/2019 (Stanislav Klobucký, d ňa 2.4.2019) pozemok parc. CKN č. 
2163/7, lesný pozemok  o výmere 435 m 2, nachádzajúcich sa v k.ú. 
Veľká Byt ča, formou priameho predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov a 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s ma jetkom mesta zo 
dňa 23.11.2016, ako prípadu predaja majetku mesta Byt ča z dôvodu 
hodného osobitného zrete ľa, na web stránke mesta Byt ča a úradnej 
tabuli mesta Byt ča a to kupujúcemu – FOREST progress s.r.o., 



Štefánikova 217, 01401 Byt ča, I ČO : 36437778, s nasledovnými 
podmienkami predaja: kúpna cena vo výške 25,-€/m 2, kupujúci uhradí 
na vlastné náklady správne poplatky spojené s odvkl adovaním 
predmetnej kúpnej zmluvy. Dôvodom zriadenia tohto p redaja majetku 
mesta Byt ča ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora 
podnikate ľskej činnosti kupujúceho formou odpredaja predmetných 
mestských pozemkov kupujúcemu, ktorý je zárove ň nájomcom vyššie 
uvedených pozemkov mesta a na týchto pozemkoch vybu doval a vlastní 
dva stavebné objekty(prevádzkový objekt a výrobnú h alu),v ktorých 
vykonáva podnikate ľskú činnos ť.    
 
Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania uznesenie 
nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 66/2019 
 
Zástupca pána primátora p. Babušík  predložil preds edovi návrhovej 
komisie návrh odpredaja pozemkov za cenu 23,- €/m 2. 
 
Prednostka úradu p. Kramarová konštatovala, že najp rv sa bude 
hlasova ť za tento druhý návrh uznesenia, ktorý predložil p.  Babušík, 
až potom za návrh odporu čený MR. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh, ktorý predniesol predseda 
návrhovej komisie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov  parc.  CKN č. 2166/9, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m 2 , parc. CKN č. 2166/11, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m 2 , parc. CKN č. 2163/5, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 901 m 2 , parc. CKN č. 2163/1, 
ostatné plochy o výmere 95 m 2, parc. CKN č. 2163/3, ostatné plochy 
o výmere 121 m 2 a novovytvorených pozemkov vyhotovených GP č. 
2/2016(Ing. Dagmar Mikolášiková, d ňa 8.11.2016)a to pozemok parc. 
CKN č. 2166/13, ostatná plocha o výmere 61 m 2, parc. CKN č. 
2166/14, ostatná plocha o výmere 28 m 2,  parc. CKN č. 2166/15, 
lesný pozemok o výmere 7 m 2,  parc. CKN č. 2166/16, ostatná plocha 
o výmere 47 m 2,  parc. CKN č. 2166/17, ostatná plocha o výmere 73 
m2, ako i novovytvoreného pozemku vyhotoveného GP č. 47353210-
40/2019 (Stanislav Klobucký, d ňa 2.4.2019) pozemok parc. CKN č. 
2163/7, lesný pozemok  o výmere 435 m 2, nachádzajúcich sa v k.ú. 
Veľká Byt ča, formou priameho predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov a 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s ma jetkom mesta zo 
dňa 23.11.2016, ako prípadu predaja majetku mesta Byt ča z dôvodu 
hodného osobitného zrete ľa, na web stránke mesta Byt ča a úradnej 
tabuli mesta Byt ča a to kupujúcemu – FOREST progress s.r.o., 
Štefánikova 217, 01401 Byt ča, I ČO : 36437778, s nasledovnými 
podmienkami predaja: kúpna cena vo výške 23,-€/m 2, kupujúci uhradí 
na vlastné náklady správne poplatky spojené s odvkl adovaním 
predmetnej kúpnej zmluvy. Dôvodom zriadenia tohto p redaja majetku 
mesta Byt ča ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora 



podnikate ľskej činnosti kupujúceho formou odpredaja predmetných 
mestských pozemkov kupujúcemu, ktorý je zárove ň nájomcom vyššie 
uvedených pozemkov mesta a na týchto pozemkoch vybu doval a vlastní 
dva stavebné objekty(prevádzkový objekt a výrobnú h alu), v ktorých 
vykonáva podnikate ľskú činnos ť.    
   
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 67/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov  parc.  CKN č. 2166/9, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m 2 , parc. CKN č. 2166/11, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m 2 , parc. CKN č. 2163/5, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 901 m 2 , parc. CKN č. 2163/1, 
ostatné plochy o výmere 95 m 2, parc. CKN č. 2163/3, ostatné plochy 
o výmere 121 m 2 a novovytvorených pozemkov vyhotovených GP č. 
2/2016(Ing. Dagmar Mikolášiková, d ňa 8.11.2016)a to pozemok parc. 
CKN č. 2166/13, ostatná plocha o výmere 61 m 2, parc. CKN č. 
2166/14, ostatná plocha o výmere 28 m 2,  parc. CKN č. 2166/15, 
lesný pozemok o výmere 7 m 2,  parc. CKN č. 2166/16, ostatná plocha 
o výmere 47 m 2,  parc. CKN č. 2166/17, ostatná plocha o výmere 73 
m2, ako i novovytvoreného pozemku vyhotoveného GP č. 47353210-
40/2019 (Stanislav Klobucký, d ňa 2.4.2019) pozemok parc. CKN č. 
2163/7, lesný pozemok  o výmere 435 m 2, nachádzajúcich sa v k.ú. 
Veľká Byt ča, formou priameho predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov a 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s ma jetkom mesta zo 
dňa 23.11.2016, ako prípadu predaja majetku mesta Byt ča z dôvodu 
hodného osobitného zrete ľa, na web stránke mesta Byt ča a úradnej 
tabuli mesta Byt ča a to kupujúcemu – FOREST progress s.r.o., 
Štefánikova 217, 01401 Byt ča, I ČO : 36437778, s nasledovnými 
podmienkami predaja: kúpna cena vo výške 23,-€/m 2, kupujúci uhradí 
na vlastné náklady správne poplatky spojené s odvkl adovaním 
predmetnej kúpnej zmluvy. Dôvodom zriadenia tohto p redaja majetku 
mesta Byt ča ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora 
podnikate ľskej činnosti kupujúceho formou odpredaja predmetných 
mestských pozemkov kupujúcemu, ktorý je zárove ň nájomcom vyššie 
uvedených pozemkov mesta a na týchto pozemkoch vybu doval a vlastní 
dva stavebné objekty(prevádzkový objekt a výrobnú h alu), v ktorých 
vykonáva podnikate ľskú činnos ť.    
 
30 / Návrh  na zrušenie uznesenia z MZ konaného d ňa 11. 3. 2019, 
nako ľko sa po oprave rozpo čtu „Rozšírenie kapacít MŠ Byt ča – 
Hrabové“ zmenila výška finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu mestom. 
 
Uznesenie č. 40/2019 znelo: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Podanie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok za ú čelom 
realizácie projektu „Rozšírenie kapacít MŠ Byt ča – Hrabové“ 



realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35,  ktorého ciele sú 
v súlade s územným plánom mesta a platným Programom  hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Mesta Byt ča. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/  Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 5.186,61 €. 
4/ Zabezpe čenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov  
z rozpo čtu Mesta Byt ča.    
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 68/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 40/2019 zo d ňa 11. 
3. 2019.  
II.Schva ľuje: 
1/ Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finan čného 
príspevku za ú čelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacít MŠ 
Byt ča - Hrabové“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-S C221-2018-
35, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mest a a platným 
programom rozvoja Mesta Byt ča. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 4.706,14 €. 
4/ Zabezpe čenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov  
z rozpo čtu Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 40/2019 zo d ňa 11. 
3. 2019.  
II.Schva ľuje: 
1/ Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finan čného 
príspevku za ú čelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacít MŠ 
Byt ča - Hrabové“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-S C221-2018-
35, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mest a a platným 
programom rozvoja Mesta Byt ča. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 4.706,14 €. 
4/ Zabezpe čenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov  
z rozpo čtu Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 68/2019 
Mestské zastupite ľstvo 



I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 40/2019 zo d ňa 11. 
3. 2019.  
II.Schva ľuje: 
1/ Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finan čného 
príspevku za ú čelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacít MŠ 
Byt ča - Hrabové“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-S C221-2018-
35, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mest a a platným 
programom rozvoja Mesta Byt ča. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 4.706,14 €. 
4/ Zabezpe čenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov  
z rozpo čtu Mesta Byt ča. 
 
31 / Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu na projek t: 
“Zvyšovanie bezpe čnosti ob čanov v meste Byt ča“. Výzva číslo II KMV 
2019 o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpo čtu prostredníctvom 
rozpo čtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR za ú čelom Podpory 
aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja prot i kriminalite 
podľa §2 písm. d) zákona č.526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v znení neskorš ích predpisov. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť predloženie projektu.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 69/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Prerokovalo: 
1/ Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu na proje kt: “Zvyšovanie 
bezpe čnosti ob čanov v meste Byt ča“ 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výz vy. 
3/ Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 90 000,00 EUR  
v zmysle výzvy. 
4/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu obce vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 4 500,00 EUR. 
5/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu obce. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt: : “Zv yšovanie 
bezpe čnosti ob čanov v meste Byt ča “  
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 90 000,00 EUR 
v zmysle výzvy. 
4/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu obce vo výške najmenej 5% 



z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 4 500,00 EUR. 
5/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Prerokovalo: 
1/ Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu na proje kt: “Zvyšovanie 
bezpe čnosti ob čanov v meste Byt ča“ 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výz vy. 
3/ Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 90 000,00 EUR  
v zmysle výzvy. 
4/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu obce vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 4 500,00 EUR. 
5/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu obce. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt: : “Zv yšovanie 
bezpe čnosti ob čanov v meste Byt ča “  
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 90 000,00 EUR 
v zmysle výzvy. 
4/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu obce vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 4 500,00 EUR. 
5/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 69/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Prerokovalo: 
1/ Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu na proje kt: “Zvyšovanie 
bezpe čnosti ob čanov v meste Byt ča“ 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výz vy. 
3/ Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 90 000,00 EUR  
v zmysle výzvy. 
4/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu obce vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 4 500,00 EUR. 
5/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu obce. 
 



II.Schva ľuje: 
1/ Predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt: : “Zv yšovanie 
bezpe čnosti ob čanov v meste Byt ča “  
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 90 000,00 EUR 
v zmysle výzvy. 
4/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu obce vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 4 500,00 EUR. 
5/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 
 
32 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom dome 
pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu ur čitú 
1 rok týmto žiadate ľom: 
1/ p. Hedviga Slivo ňová, byt č. 36 - na dobu od 01.05.2019 do  
   30.04.2020. 
2/ p. Mária Burandová, byt č. 69 - na dobu od 01.06.2019 do  
   31.05.2020. 
3/ p. Jozef Holá ň, byt č. 23 - na dobu od 01.06.2019 do  
   31.05.2020. 
4/ p. Božena Cimprichová, byt č. 24 - na dobu od 01.06.2019 do  
   31.05.2020. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 70/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča na dobu ur čitú 1 rok týmto 
žiadate ľom: 
1/ p. Hedviga Slivo ňová, byt č. 36 - na dobu od 01.05.2019 do  
   30.04.2020. 
2/ p. Mária Burandová, byt č. 69 - na dobu od 01.06.2019 do  
   31.05.2020. 
3/ p. Jozef Holá ň, byt č. 23 - na dobu od 01.06.2019 do  
   31.05.2020. 
4/ p. Božena Cimprichová, byt č. 24 - na dobu od 01.06.2019 do  
   31.05.2020. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča na dobu ur čitú 1 rok týmto 
žiadate ľom: 



1/ p. Hedviga Slivo ňová, byt č. 36 - na dobu od 01.05.2019 do  
   30.04.2020. 
2/ p. Mária Burandová, byt č. 69 - na dobu od 01.06.2019 do  
   31.05.2020. 
3/ p. Jozef Holá ň, byt č. 23 - na dobu od 01.06.2019 do  
   31.05.2020. 
4/ p. Božena Cimprichová, byt č. 24 - na dobu od 01.06.2019 do  
   31.05.2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 70/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča na dobu ur čitú 1 rok týmto 
žiadate ľom: 
1/ p. Hedviga Slivo ňová, byt č. 36 - na dobu od 01.05.2019 do  
   30.04.2020. 
2/ p. Mária Burandová, byt č. 69 - na dobu od 01.06.2019 do  
   31.05.2020. 
3/ p. Jozef Holá ň, byt č. 23 - na dobu od 01.06.2019 do  
   31.05.2020. 
4/ p. Božena Cimprichová, byt č. 24 - na dobu od 01.06.2019 do  
   31.05.2020. 
 
33 / Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov Tr esko ňova  
814/5, Byt ča. 

 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome 
pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča, na dobu 
ur čitú 1 rok týmto žiadate ľom: 
1/p. Blažena Lalinská,  byt č. 1 - na dobu od 01.05.2019 do 
30.04.2020. 
2/ p. Peter Holáš,  byt č. 2 - na dobu od 01.05.2019 do 30.04.2020. 
3/ p. Jana Kianicová,  byt č. 17 - na dobu od 01.05.2019 do 
30.04.2020. 
4/ p. Anna Václavíková,  byt č. 7 - na dobu od 01.06.2019 do 
31.05.2020. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 71/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch, Ul.  Tresko ňova 
814/5, Byt ča, na dobu ur čitú 1 rok týmto žiadate ľom: 
1/ p. Blažena Lalinská,  byt č. 1 - na dobu od 01.05.2019 do 
   30.04.2020. 
2/ p. Peter Holáš,  byt č. 2 - na dobu od 01.05.2019 do 30.04.2020. 
3/ p. Jana Kianicová,  byt č. 17 - na dobu od 01.05.2019  
   do 30.04.2020. 
4/ p. Anna Václavíková,  byt č. 7 - na dobu od 01.06.2019  



   do 31.05.2020. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch, Ul.  Tresko ňova 
814/5, Byt ča, na dobu ur čitú 1 rok týmto žiadate ľom: 
1/ p. Blažena Lalinská,  byt č. 1 - na dobu od 01.05.2019 do 
   30.04.2020. 
2/ p. Peter Holáš,  byt č. 2 - na dobu od 01.05.2019 do 30.04.2020. 
3/ p. Jana Kianicová,  byt č. 17 - na dobu od 01.05.2019  
   do 30.04.2020. 
4/ p. Anna Václavíková,  byt č. 7 - na dobu od 01.06.2019  
   do 31.05.2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 71/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch, Ul.  Tresko ňova 
814/5, Byt ča, na dobu ur čitú 1 rok týmto žiadate ľom: 
1/ p. Blažena Lalinská,  byt č. 1 - na dobu od 01.05.2019 do 
   30.04.2020. 
2/ p. Peter Holáš,  byt č. 2 - na dobu od 01.05.2019 do 30.04.2020. 
3/ p. Jana Kianicová,  byt č. 17 - na dobu od 01.05.2019  
   do 30.04.2020. 
4/ p. Anna Václavíková,  byt č. 7 - na dobu od 01.06.2019  
   do 31.05.2020. 
 
34 / Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814/5, 
Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie vo ľných nájomných bytov 
Tresko ňova 814/5, Byt ča týmto žiadate ľom: 
1/ p. Alena a p. Pavel Lorinc - garsónku č. 3 na dobu ur čitú 1 rok 
od 01.05.2019 do 30.04.2020. 
2/ p. Emília Sedláková s dcérou Stellou – garsónku č. 18 – na      
dobu ur čitú 1 rok od 01.05.2019 do 30.4.2020. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 72/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných nájomných bytov Tresko ňova 814/5, Byt ča týmto 
žiadate ľom: 
1/ p. Alena a p. Pavel Lorinc - garsónku č. 3 na dobu ur čitú 1 rok 
od 01.05.2019 do 30.04.2020. 
2/ p. Emília Sedláková s dcérou Stellou – garsónku č. 18 – na      
dobu ur čitú 1 rok od 01.05.2019 do 30.4.2020. 
 



Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných nájomných bytov Tresko ňova 814/5, Byt ča týmto 
žiadate ľom: 
1/ p. Alena Lorincová a p. Pavel Lorinc - garsónku č. 3 na dobu 
ur čitú 1 rok od 01.05.2019 do 30.04.2020. 
2/ p. Emília Sedláková s dcérou Stellou – garsónku č. 18 – na      
dobu ur čitú 1 rok od 01.05.2019 do 30.4.2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 72/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných nájomných bytov Tresko ňova 814/5, Byt ča týmto 
žiadate ľom: 
1/ p. Alena Lorincová a p. Pavel Lorinc - garsónku č. 3 na dobu 
ur čitú 1 rok od 01.05.2019 do 30.04.2020. 
2/ p. Emília Sedláková s dcérou Stellou – garsónku č. 18 – na      
dobu ur čitú 1 rok od 01.05.2019 do 30.4.2020. 
 
Pán primátor konštatoval, že poslanec p. Weber sa o spravedlnil zo 
zasadnutia a odišiel. 
 
35 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2019. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Spolku Pro Archivis, OZ, Byt ča na výstavu  
„Spolky v Byt či kedysi a dnes“, dotáciu vo výške 200,- €, ktorý m ôže 
byť použitý na krytie časti materiálových nákladov na organizáciu a 
propagáciu podujatia. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 73/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2019 s n asledovnou 
zmenou: 
Spolok Pro Archivis, OZ, Byt ča na výstavu „Spolky v Byt či kedysi 
a dnes“, dotáciu vo výške 200,- €, ktorý môže by ť použitý na krytie 
časti materiálových nákladov na organizáciu a propag áciu podujatia. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2019 s n asledovnou 
zmenou: 



Spolok Pro Archivis, OZ, Byt ča na výstavu „Spolky v Byt či kedysi 
a dnes“, dotáciu vo výške 200,- €, ktorý môže by ť použitý na krytie 
časti materiálových nákladov na organizáciu a propag áciu podujatia. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 73/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2019 s n asledovnou 
zmenou: 
Spolok Pro Archivis, OZ, Byt ča na výstavu „Spolky v Byt či kedysi 
a dnes“, dotáciu vo výške 200,- €, ktorý môže by ť použitý na krytie 
časti materiálových nákladov na organizáciu a propag áciu podujatia. 
  
36 / MR vzala na vedomie informáciu z finan čnej komisie, ktorá 
poukázala na stav komunikácie na Ul. Dukelskej po r ealizácii 
stavby „telekomunika čné siete“. 
 
MR konštatovala, že je potrebné da ť komunikáciu do pôvodného 
stavu. 
Pán primátor informoval prítomných, že zelené časti už boli dané 
do pôvodného stavu a ryhu (nachádza sa na konci uli ce) 
telekomunikácie  dosypú, ke ď namontujú skrinky.   
Pán primátor konštatoval, že v budúcnosti budú vydá vané povolenia 
na rozkop len po etapách, až ke ď jednu ukon čia môžu ís ť na ďalšiu 
etapu. 
 
37 / Hlinická cesta - je potrebné reklamova ť zrealizovanú opravu 
asfaltového povrchu chodníka na Hlinickej ceste, z dôvodu 
nachádzajúcich sa ve ľkých vydrolených plôch. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že zhotovite ľ uznal reklamáciu 
zo strany Mesta a zaviazal sa dielo opravi ť do termínu 18. 4. 
2019. D ňa 17. 4. 2019 zhotovite ľ nastúpil na stavenisko a vykonal 
opravu predmetného asfaltového chodníka. 

38 / Návrh na predloženie správy o činnosti KTR, s.r.o. Byt ča.   

MR odporú ča, aby konate ľ spolo čnosti KTR, s.r.o., Byt ča predložil 
do orgánov Mesta správu za KTR.   

39 /  Návrh na riešenie dopravnej situácie v meste. 

MR konštatovala, že je nutné rieši ť stav dopravy v meste, nako ľko 
situácia sa s pribúdajúcimi motorovými vozidlami le n zhoršuje. 

MR odporú ča MZ na zváženie, či rieši ť najskôr najvyhrotenejšie 
časti mesta - ulice Mierová, Dukelská, Bottova, Bíro šova alebo 
rieši ť celkovú dopravnú situáciu. 



Pán primátor konštatoval, že Mesto opravovalo chodn íky a ur čite 
nie sú ur čené na parkovanie áut. Dopravná situácia sa dá rieš i ť, 
sú to všetko represívne opatrenia, musia to rieši ť spolo čne. 

Poslanec p. Šušolík oboznámil, že na zasadnutí mest skej rady dos ť 
dlho preberali tento problém. Navrhol, aby možno bo la daná na 
vypracovanie dopravná štúdia. Konštatoval, že mests ká polícia má 
právomoci, možno najskôr za čať dohovorom, ale ur čite potom aj 
tvrdšie zakro či ť. 

Poslanec p. Dudo ň konštatoval, že všetci ur čite poznajú, aký ve ľmi 
zlý je stav dopravy na Mierovej ulici. Týka sa áut a autobusov, 
tam sa nedá prejs ť. Navrhol, či by nemohli by ť nádoby na 
separovaný zber niekde inde umiestnené. Všade vo sv ete nevidíme, 
že by v centre parkovali autá. 

Poslanec p. Kozák pripomenul návrh, ktorý predložil  pani 
riadite ľke školy pred rekonštrukciou chodníkov. Riešením na  
Mierovej ulici je ostrov ček pre dva autobusy, aby vošli akoby na 
chodník, tento návrh dával dopravný inžinier, akosi  sa neujal. 

Poslanec p. Svetloššák nadviazal na poslanca p. Šuš olíka, navrhol 
napr. parkovací dom na Ul. Gaštanovej. Je treba za čať h ľadať 
riešenie, lebo na sídlisku ob čania nemajú kde parkova ť. 

Pán primátor požiadal vedúceho odd. VaŽP p. Oszczed u, aby oslovil 
odborníka - dopravného projektanta a zvolal s ním p racovné 
stretnutie za ú časti poslancov. Tu by mu dali aj poslanci podnety 
na vypracovanie dopravnej štúdie v meste.  

40 / Žiados ť p. Miloša Vanka o vyjadrenie sa k podnikate ľskému zámeru 
výstavby „6x novostavba rodinného domu“ na pozemku parc. č. EKN 2289 
v kat. území Ve ľká Byt ča (pod ľa predloženej situácie osadenia). 
 
MR vzala na vedomie predložený zámer. 
 
POZNÁMKA: Mesto Byt ča, po odsúhlasení zámeru výstavby „6x 
novostavba rodinného domu“ mestským zastupite ľstvom vydá súhlas 
s výstavbou a pri doplnku Územného plánu bude zarad ený do ďalšieho 
doplnku Územného plánu.    

 
uznesenie č. 74/2019 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zámer výstavby „6x novostavba rodinného domu“ na po zemku parc. č. 
EKN 2289 v kat. území Ve ľká Byt ča p. Milošovi Vankovi, Rázusova 
751/7, Byt ča s tým, že Mesto Byt ča vydá súhlas s výstavbou a pri 
doplnku Územného plánu bude zaradený do ďalšieho doplnku Územného 
plánu.    
 



Pán primátor konštatoval, že táto lokalita nie je r iešená 
v územnom pláne, zastupite ľstvo má kompetenciu tento doplnok 
rieši ť a môže sa pokra čova ť v stavebnom konaní. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zámer výstavby „6x novostavba rodinného domu“ na po zemku parc. č. 
EKN 2289 v kat. území Ve ľká Byt ča p. Milošovi Vankovi, Rázusova 
751/7, Byt ča s tým, že Mesto Byt ča vydá súhlas s výstavbou a pri 
doplnku Územného plánu bude zaradený do ďalšieho doplnku Územného 
plánu.    
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 74/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zámer výstavby „6x novostavba rodinného domu“ na po zemku parc. č. 
EKN 2289 v kat. území Ve ľká Byt ča p. Milošovi Vankovi, Rázusova 
751/7, Byt ča s tým, že Mesto Byt ča vydá súhlas s výstavbou a pri 
doplnku Územného plánu bude zaradený do ďalšieho doplnku Územného 
plánu.    
 
41 / Návrh na doriešenie problémov (neporiadok, hluk) spojených  
s nedovoleným parkovaním na starom moste cez kanál Váhu. 
 
MR odporú ča primátorovi mesta, aby inicioval rokovanie 
s riadite ľom SSC, ako štatutárom vlastníka mosta o vyriešení tejto 
nepriaznivej situácie.  
 
MR vzala na vedomie informáciu o riešení skládky odpa du vzniknutej 
na pozemkoch za týmto kanálom, v Hliníku nad Váhom,   
v blízkosti lokality Horekon čie. 
 
Pán primátor konštatoval, že ani cesta, ani most ni e je 
vlastníctvom Mesta. Mesto dalo vypracova ť návrh dopravného 
riešenia, bol odsúhlasený dopravným inšpektorátom, realizácia bola 
na SSC. Oboznámil prítomných, že sa má v tejto veci  stretnú ť so 
zástupcom SSC.  
 
Poslanci v diskusných príspevkoch konštatovali, že stav je doslova 
neúnosný.  
 
42 / Spolo čnos ť HANT Development, a.s., Stará Ivanská cesta 1/386,  
Bratislava – návrh Zmluvy o zriadení vecného bremen a. 
 
POZNÁMKA: Návrh spolo čnosti HANT je podaný v nadväznosti na 
uznesenia prijaté Mestským zastupite ľstvom v Byt či d ňa 11. 3. 
2019. Na zasadnutí Mestského zastupite ľstva bude predložený návrh 
uznesenia. 



Pán primátor informoval poslancov, že Mesto má na p ozemky 
uzatvorenú zmluvu o spolupráci so spolo čnos ťou Energy Studio, 
preto odporú ča tento bod stiahnu ť z rokovania. 
  
Poslanci schválili stiahnutie bodu z rokovania. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 3/2019 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
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