
Z á p i s n i c a 
z ustanovujúceho Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa  
       26. 11. 2018 o 15,00 hodine v Dome kultúry v  Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 16,15 hod. 
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 17 poslancov 
Program: 
 1 / Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia. 
 2/ Ur čenie zapisovate ľa a overovate ľov zápisnice. 
 3/ Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy me sta – 
    informáciu podá predseda mestskej volebnej komi sie. 
 4/ Zloženie s ľubu novozvoleného primátora mesta. 
 5/ Zloženie s ľubu novozvolených poslancov mestského 
    zastupite ľstva. 
 6/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mes tského  
    zastupite ľstva.  
 7/ Príhovor primátora mesta. 
 8/ Vo ľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. 
 9/ Správa mandátovej komisie o zlu čite ľnosti funkcii novo- 
    zvolených poslancov mestského zastupite ľstva.  
10 / Zástupca primátora mesta – oboznámenie. 
11 / Návrh na zrušenie do časných pracovných komisii zriadených 
    v predchádzajúcom volebnom období. 
12 / Zriadenie a vo ľba členov mestskej rady. 
13 / Návrh na odvolanie členov komisii zriadených pri mestskom 
    zastupite ľstve v predchádzajúcom volebnom období. 
14 / Zriadenie komisii pri mestskom zastupite ľstve, vo ľba 
    predsedov a členov komisií. 
15 / Poverenie poslanca mestského zastupite ľstva, ktorý bude 
    oprávnený zvoláva ť a vies ť zasadnutia mestského 
    zastupite ľstva.  
16 / Návrh na schválenie obradníkov pri ob čianskych obradoch. 
17 / Schválenie platu primátora mesta.  
18 / Delegovanie poslancov ako zástupcov Mesta do škol ských rád.  
19 /  Návrh na delegovanie prísediacich Okresného súdu Ži lina na 
    obdobie rokov 2018 – 2022. 
20 / Návrh na schválenie termínov zasadnutí mestskej r ady 
    a mestského zastupite ľstva na I. polrok 2019. 
21 / Predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
    z opera čného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020,  
    pre dopytovo orientované projekty „Wifi pre Teb a“, na projekt: 
    „Wifi pre Teba – mesto Byt ča“. 
22 / Žiados ť Urbárskeho spolumajite ľstva Byt ča o schválenie dodatku 
    k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Byt ča a Urbárskym 
    spolumajite ľstvom Byt ča.  
23 / Zmena rozpo čtovým opatrením č. 3/2018/Z a č. 4/2018/Z v zmysle 
    § 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
    Mesta Byt ča. 
24 / Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
    8/2018 k 30. 11. 2018. 
25 / Návrh nájomnej zmluvy medzi Mestom Byt ča a Urbárskym 



    pozemkovým spolo čenstvom Malá Byt ča.  
25 / Záver. 
 
     Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného mestskéh o zastupi- 
te ľstva otvoril a prítomných privítal primátora mesta p.  
Ing. Miroslav Minár čik. Na za čiatku slávnostného ustanovujúceho 
zasadnutia zaznela Hymna SR. 
     Zasadanie bolo zvolané v zmysle § 12, ods. 1 z ákona č. 369/90 
Zb. o obecnom zriadení. Pozvaní boli všetci poslanc i novozvoleného 
mestského zastupite ľstva.  
     Prítomní boli všetci novozvolení poslanci mest ského  
zastupite ľstva, čím bolo mestské zastupite ľstvo schopné prijíma ť 
platné uznesenia. 
 
2/ Pán primátor predložil návrh overovate ľov zápisnice -  p. Juraj 
Babušík a p. Martin Dudo ň a ur čil zapisovate ľka p. Máriu Klu čiarovú. 
 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. I./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Určuje: 
1/ p. Máriu Klu čiarovú za zapisovate ľku zápisnice. 
2/ p. Juraja Babušíka a p. Martina Dudo ňa za overovate ľov 
zápisnice. 
 
3/ Správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy me sta predniesol 
predseda mestskej volebnej komisie p. Peter Knapp. 
Podľa § 191 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva, predseda mestskej volebnej komisie  vydal na 
zasadnutí kandidátom zvoleným za poslancov mestskéh o 
zastupite ľstva a kandidátovi zvolenému za primátora mesta 
osved čenie o zvolení. 
 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. II./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy mest a Byt ča 
prednesenú predsedom mestskej volebnej komisie v By t či  
p. Petrom Knappom. 
 
4/ Zloženie s ľubu novozvoleného primátora mesta. 
Novozvolený primátor mesta Byt ča predniesol zákonom predpísaný 
sľub primátora mesta a zložil s ľub. 
 
5/ Zloženie s ľubu novozvolených poslancov mestského 
zastupite ľstva. 
Zákonom predpísaný s ľub poslancov novozvoleného mestského 
zastupite ľstva mesta Byt ča predniesla novozvolená poslanky ňa  
p. Helena Králiková. Novozvolení poslanci mestského  zastupite ľstva 
mesta Byt ča zložili s ľub.  
 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. III./2018 



Mestské zastupite ľstvo 
1/ Berie na vedomie: 
Správu o výsledkoch volieb v meste Byt ča na funkciu primátora 
mesta a na funkciu poslancov mestského zastupite ľstva. 
2/ Konštatuje, že: 
a/ novozvolený primátor mesta Byt ča p. Miroslav Minár čik zložil 
zákonom predpísaný s ľub primátora mesta, 
b/ poslanci novozvoleného mestského zastupite ľstva mesta Byt ča  
pp. Juraj Babušík, Martin Dudo ň, Mroslav Frolo, Martin Gácik, 
Andrej Gallo, Ľubomír Hrobárik, Július Kozák, Helena Králiková, 
Martin Kulíšek, Mária Lee Fujdiaková, Július Lovás,  Juraj Putirka, 
Ľuboslava Rybáriková, Stanislav Struhal, Peter Svetl oššák, 
Branislav Šušolík, Peter Weber 
zložili zákonom predpísaný s ľub poslanca mestského zastupite ľstva. 
 
6/ Schválenie programu ustanovujúceho mestského zast upite ľstva.  
Pán primátor dal hlasova ť za návrh programu ustanovujúceho 
zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či. 
 
Poslanci návrh programu schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. IV./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Program ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupi te ľstva 
v Byt či.   
 
7/  Novozvolený primátor mesta predniesol príhovor. 
 
8/ Vo ľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. 
 
Pán primátor predniesol návrh mandátovej komisie v zložení p. 
Miroslav Frolo ako predseda komisie, p. Martin Gáci k a p. Andrej 
Gallo ako členovia. 
Poslanci návrh schválili. 
 
Pán primátor predniesol návrh volebnej komisie v zl ožení p. 
Ľubomír Hrobárik ako predseda komisie, p. Július Koz ák a p. Helena 
Králiková ako členovia. 
Poslanci návrh schválili. 
 
Pán primátor predniesol návrh návrhovej komisie v z ložení p. 
Martin Kulíšek ako predseda komisie a p. Mária Lee Fujdiaková 
a Július Lovás ako členovia. 
Poslanci návrh schválili. 
 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. V./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Volí: 
1/ Mandátovú komisiu v zložení p. Miroslav Frolo ak o predseda 
komisie, p. Martin Gácik a p. Andrej Gallo ako členovia komisie. 



2/ Volebnú komisiu v zložení p. Ľubomír Hrobárik ako predseda 
komisie, p. Július Kozák a p. Helena Králiková ako členovia 
komisie. 
3/ Návrhovú komisiu v zložení p. Martin Kulíšek ako  predseda 
komisie a p. Mária Lee Fujdiaková a Július Lovás ak o členovia ako 
členovia komisie. 
 
9/ Správa mandátovej komisie o zlu čite ľnosti funkcii novozvolených 
poslancov mestského zastupite ľstva.  
 
Mandátová komisia prevzala a overila tla čivá vyplnené novozvole-
nými poslancami o zlu čite ľnosti funkcii. 
 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. VI./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu mandátovej komisie z 26. 11. 2018 o overení platnosti 
o zlu čite ľnosti funkcii novozvolených poslancov mestského 
zastupite ľstva.   
 
10 / Zástupca primátora mesta – oboznámenie. 
Pán primátor oboznámil poslancov, že poverený zastu povaním 
primátora mesta bude na celé funk čné obdobie p. Juraj Babušík. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie.  
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. VII./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Poverenie primátora mesta, ktorým primátor mesta v zmysle § 13b, 
ods. 1 a 2 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, poveril p. Juraja Babušíka za stupovaním 
primátora mesta na celé funk čné obdobie. 
  
11 / Návrh na zrušenie do časných pracovných komisii zriadených 
v predchádzajúcom volebnom období. 
 
Pán primátor konštatoval, že poslanci v materiáloch  obdržali 
dôvodovú správu k predloženému bodu rokovania. 
  
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia. 
Mestské zastupite ľstvo 
Ruši: 
1/ Uznesenie č. VII/2014 zo d ňa 9.12.2014 v bode B. I/6/ 
o zriadení Komisie strategických činností a európskych 
záležitostí. 
2/ Uznesenie č. 39/2015 zo d ňa 26.3.2015 o zriadení Komisie na 
riešenie tepelného hospodárstva v meste Byt ča. 
3/ Uznesenie č. 57/2015 zo d ňa 26.3.2015 o zriadení Komisie na 
posúdenie návrhu na mimosúdne vyriešenie súdneho sp oru medzi 
Urbárskym spolumajite ľstvom, PS ul. Lániho a Mestom Byt ča. 



4/ Uznesenie č. 110/2015 zo d ňa 28.4.2015 o zriadení Komisie pre 
prípravu multifunk čnej športovej haly v meste Byt ča. 
5/ Uznesenie č. 223/2015 zo d ňa 30.9.2015 o zriadení Komisie za 
účelom vyhodnotenia žiadostí, návrhov, podnetov podan ých v rámci 
aktualizácie a doplnku UP č.5 SU Byt ča. 
6/ Uznesenie č. 159/2016 zo d ňa 23.11.2016 o zriadení Komisie na 
riešenie KTR. 
7/ Uznesenie č. 175/2016 zo d ňa 23.11.2016 o schválení Štatútu 
Byt čianskych novín a redak čnej rady. 
8/ Uznesenie č. 136/2017 zo d ňa 21.9.2017 o zriadení pracovnej 
skupiny, ktorá navrhne zmeny rokovacieho poriadku M Z v Byt či. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. VIII./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Ruši: 
1/ Uznesenie č. VII/2014 zo d ňa 9.12.2014 v bode B. I/6/ 
o zriadení Komisie strategických činností a európskych 
záležitostí. 
2/ Uznesenie č. 39/2015 zo d ňa 26.3.2015 o zriadení Komisie na 
riešenie tepelného hospodárstva v meste Byt ča. 
3/ Uznesenie č. 57/2015 zo d ňa 26.3.2015 o zriadení Komisie na 
posúdenie návrhu na mimosúdne vyriešenie súdneho sp oru medzi 
Urbárskym spolumajite ľstvom, PS ul. Lániho a Mestom Byt ča. 
4/ Uznesenie č. 110/2015 zo d ňa 28.4.2015 o zriadení Komisie pre 
prípravu multifunk čnej športovej haly v meste Byt ča. 
5/ Uznesenie č. 223/2015 zo d ňa 30.9.2015 o zriadení Komisie za 
účelom vyhodnotenia žiadostí, návrhov, podnetov podan ých v rámci 
aktualizácie a doplnku UP č.5 SU Byt ča. 
6/ Uznesenie č. 159/2016 zo d ňa 23.11.2016 o zriadení Komisie na 
riešenie KTR. 
7/ Uznesenie č. 175/2016 zo d ňa 23.11.2016 o schválení Štatútu 
Byt čianskych novín a redak čnej rady. 
8/ Uznesenie č. 136/2017 zo d ňa 21.9.2017 o zriadení pracovnej 
skupiny, ktorá navrhne zmeny rokovacieho poriadku M Z v Byt či. 
 
12 / Návrh na zriadenie mestskej rady a jej zloženie. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Zria ďuje: 
Mestskú radu. 
II. Volí za členov mestskej rady: 
1/ p. Juraj Babušík      
2/ p. Peter Weber 
3/ p. Martin Gácik 
4/ p. Ľubomír Hrobárik 
5/ p. Branislav Šušolík 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. IX./2018 



Mestské zastupite ľstvo 
I.Zria ďuje: 
Mestskú radu. 
II. Volí za členov mestskej rady: 
1/ p. Juraj Babušík      
2/ p. Peter Weber 
3/ p. Martin Gácik 
4/ p. Ľubomír Hrobárik 
5/ p. Branislav Šušolík 
 
13 / Návrh na odvolanie členov komisii zriadených pri mestskom 
zastupite ľstve v predchádzajúcom volebnom období. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie:  
Mestské zastupite ľstvo 
Odvoláva: 
1/ Z funkcie členov finan čnej komisie pp. Ing. Juraja Putirku, 
JUDr. Antona Školka, Júliusa Kozáka, Ing. Ondreja S kotnického, 
Mgr. Igora Branišu, Ing. Milana Ovseníka a Máriu Pá nikovú. 
2/ Z funkcie členov komisie správy majetku a podnikate ľskej 
činnosti pp. Branislava Šušolíka, Branislava Chúpeka , Ing. Petra 
Webera, Stanislava Struhala, Petra Bo čka, Branislava Be ňáka a 
Vladimíra Gabriša. 
3/ Z funkcie členov komisie výstavby a životného prostredia pp. 
Ing. Juraja Babušíka, Júliusa Kozáka, Ing. Jána Mel ocíka, PhDr. 
Martina Gácika, Pavla Hrabovského, Mgr. Petra Koiša  a Milana 
Behríka, MBA. 
4/ Z funkcie členov sociálnej a bytovej komisie, verejného 
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu pp. I ng. Ondreja 
Skotnického, Ľubomíra Hrobárika, Andreu Gajdošíkovú, Jozefa 
Raždíka, Júliusa Lovása, Ing. Eleonóra Boocovú a Pe tra Putirku. 
5/ Z funkcie členov grantovej komisie pp. Andreu Gajdošíkovú, 
Branislava Chúpeka, Ing. Ondreja Skotnického, Ing. Jaroslava 
Janešíka a Mgr. Martina Petrusa. 
6/ Z funkcie členov komisie na ochranu verejného záujmu pp. JUDr.  
Antona Školka, Jozefa Raždíka, Ing. Juraja Putirku a Andreu 
Gajdošíkovú. 
7/ Z funkcie členov vyra ďovacej komisie pp. Stanislava Struhala, 
Ľubomíra Hrobárika a Júliusa Kozáka.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. X./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Odvoláva: 
1/ Z funkcie členov finan čnej komisie pp. Ing. Juraja Putirku, 
JUDr. Antona Školka, Júliusa Kozáka, Ing. Ondreja S kotnického, 
Mgr. Igora Branišu, Ing. Milana Ovseníka a Máriu Pá nikovú. 
2/ Z funkcie členov komisie správy majetku a podnikate ľskej 
činnosti pp. Branislava Šušolíka, Branislava Chúpeka , Ing. Petra 



Webera, Stanislava Struhala, Petra Bo čka, Branislava Be ňáka a 
Vladimíra Gabriša. 
3/ Z funkcie členov komisie výstavby a životného prostredia pp. 
Ing. Juraja Babušíka, Júliusa Kozáka, Ing. Jána Mel ocíka, PhDr. 
Martina Gácika, Pavla Hrabovského, Mgr. Petra Koiša  a Milana 
Behríka, MBA. 
4/ Z funkcie členov sociálnej a bytovej komisie, verejného 
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu pp. I ng. Ondreja 
Skotnického, Ľubomíra Hrobárika, Andreu Gajdošíkovú, Jozefa 
Raždíka, Júliusa Lovása, Ing. Eleonóra Boocovú a Pe tra Putirku. 
5/ Z funkcie členov grantovej komisie pp. Andreu Gajdošíkovú, 
Branislava Chúpeka, Ing. Ondreja Skotnického, Ing. Jaroslava 
Janešíka a Mgr. Martina Petrusa. 
6/ Z funkcie členov komisie na ochranu verejného záujmu pp. JUDr.  
Antona Školka, Jozefa Raždíka, Ing. Juraja Putirku a Andreu 
Gajdošíkovú. 
7/ Z funkcie členov vyra ďovacej komisie pp. Stanislava Struhala, 
Ľubomíra Hrobárika a Júliusa Kozáka.   
 
14 / Zriadenie komisii pri mestskom zastupite ľstve, vo ľba 
predsedov a členov komisií. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie:  
Mestské zastupite ľstvo 
I.Zria ďuje: 
1/ Finan čnú komisiu. 
2/ Komisiu správy majetku a podnikate ľských činností. 
3/ Komisiu výstavby, územného plánovania a životnéh o prostredia. 
4/ Komisiu sociálnu a bytovú, verejného poriadku a vnútornej 
správy, kultúry a športu. 
5/ Grantovú komisiu. 
6/ Komisiu na ochranu verejného záujmu v zmysle Úst avného zákona 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výk one funkcií 
verejných funkcionárov. 
7/ Vyra ďovaciu komisiu. 
II.Ur čuje: 
1/ Nápl ň práce finan čnej komisie. 
Komisia prerokuje a odporú ča mestskej rade a mestskému 
zastupite ľstvu na schválenie najmä:  
-záležitosti súvisiace s hospodárením a nakladaním s majetkom vo 
vlastníctve mesta, jeho organizácii a s majetkom št átu, ktoré 
užíva mesto, odporú ča úkony týkajúce sa hospodárenia s týmto 
majetkom a kontroluje hospodárenie s ním, 
-odporú ča a navrhuje rozpo čet mesta a jeho organizácií, 
-odporú ča a navrhuje zmeny rozpo čtu mesta a jeho organizácií, -
kontroluje čerpanie rozpo čtu mesta a jeho organizácií a odporú ča 
na schválenie závere čný ú čet mesta,  
-navrhuje a odporú ča na schválenie územný plán mesta, jeho častí a 
koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta ,  



-navrhuje zavedenie, prípadne zrušenie miestnej dan e a odporú ča 
výšku miestneho poplatku,  
-navrhuje na schválenie všeobecne záväzné nariadeni a mesta,  
-navrhuje na schválenie plán hospodárskeho a sociál neho rozvoja, 
prípadne ďalšie rozvojové dokumenty mesta,  
-prerokuje žiadosti o poskytnutie dotácií,  
-prerokuje návrhy poslancov, 
-prerokováva návrhy na zverenie majetku do správy z riadeným 
rozpo čtovým a príspevkovým organizáciám, 
-prerokováva návrhy na prijatie úverov, 
-prerokováva návrhy na odpísanie poh ľadávok, 
-prerokováva návrhy na zriadenie, resp. zrušenie pr íspevkových 
a rozpo čtových organizácií mesta a kontroluje ich hospodáre nie a 
vyjadruje sa k ich zámerom podnikate ľskej činnosti, 
-komisia plní aj ďalšie úlohy pod ľa rozhodnutia mestského 
zastupite ľstva a predkladá iniciatívne návrhy. 
 
2/ Nápl ň práce komisie správy majetku a podnikate ľských činností.  
Komisia prerokuje a odporú ča mestskej rade a mestskému 
zastupite ľstvu na schválenie najmä: 
-záležitosti súvisiace s hospodárením a nakladaním s majetkom vo 
vlastníctve mesta, jeho organizácii a s majetkom št átu, ktoré 
užíva mesto, odporú ča úkony týkajúce sa hospodárenia s týmto 
majetkom a kontroluje hospodárenie s ním, 
-rozpo čet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a odporú ča 
na schválenie závere čný ú čet mesta, 
-územný plán mesta, jeho častí a koncepciu rozvoja jednotlivých 
oblastí života mesta, 
-zavedenie, prípadne zrušenie miestnej dane a odpor úča výšku 
miestneho poplatku, 
-všeobecne záväzné nariadenia mesta, 
-plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, prípadne ďalšie 
rozvojové dokumenty mesta, 
-žiadosti ob čanov oh ľadne nakladania s majetkom mesta a navrhuje 
na schválenie jeho prenájom, predaj, zámenu, zriade nie vecného 
bremena, 
-komisia plní aj ďalšie úlohy pod ľa rozhodnutia mestského 
zastupite ľstva a predkladá iniciatívne návrhy. 
 
3/ Nápl ň práce komisie výstavby, územného plánovania a živo tného 
prostredia. 
Komisia prerokuje a odporú ča mestskej rade a mestskému 
zastupite ľstvu na schválenie najmä: 
-záležitosti súvisiace s hospodárením a nakladaním s majetkom vo 
vlastníctve mesta, jeho organizácii a s majetkom št átu, ktoré 
užíva mesto, odporú ča úkony týkajúce sa hospodárenia s týmto 
majetkom a kontroluje hospodárenie s ním, 
-rozpo čet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a odporú ča 
na schválenie závere čný ú čet mesta, 
-územný plán mesta, jeho častí a koncepciu rozvoja jednotlivých 
oblastí života mesta, 



-zavedenie, prípadne zrušenie miestnej dane a odpor úča výšku 
miestneho poplatku, 
-všeobecne záväzné nariadenia mesta, 
-plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, prípadne ďalšie 
rozvojové dokumenty mesta, 
-žiadosti v oblasti investi čnej činnosti mesta, právnických 
a fyzických osôb, životného prostredia,  
-komisia plní aj ďalšie úlohy pod ľa rozhodnutia mestského 
zastupite ľstva a predkladá iniciatívne návrhy. 
 
4/ Náplne práce komisie sociálnej a bytovej, verejn ého poriadku 
a vnútornej správy, kultúry a športu. 
Komisia prerokuje a odporú ča mestskej rade a mestskému 
zastupite ľstvu na schválenie najmä: 
-záležitosti súvisiace s hospodárením a nakladaním s majetkom vo 
vlastníctve mesta, jeho organizácii a s majetkom št átu, ktoré 
užíva mesto, odporú ča úkony týkajúce sa hospodárenia s týmto 
majetkom a kontroluje hospodárenie s ním, 
-rozpo čet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a odporú ča 
na schválenie závere čný ú čet mesta, 
-územný plán mesta, jeho častí a koncepciu rozvoja jednotlivých 
oblastí života mesta, 
-zavedenie, prípadne zrušenie miestnej dane a odpor úča výšku 
miestneho poplatku, 
-všeobecne záväzné nariadenia mesta, 
-plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, prípadne ďalšie 
rozvojové dokumenty mesta, 
-návrhy poslancov, 
-žiadosti ob čanov v hmotnej núdzi o poskytnutie jednorazovej 
dávky, 
-žiadosti ob čanov o ubytovanie v sociálnych bytoch a v bytovom 
dome pre do časné ubytovanie Jesienka,  
-žiadosti ob čanov o zaradenie medzi kluby mesta, 
-ur čenie volebných obvodov a po čtu poslancov pre vo ľby do orgánov 
samosprávy mesta, 
-úpravu poplatkov za prenájom domov kultúry, 
-komisia plní aj ďalšie úlohy pod ľa rozhodnutia mestského 
zastupite ľstva a predkladá iniciatívne návrhy. 
 
5/ Nápl ň práce grantovej komisie. 
Komisia prerokuje a odporú ča mestskému zastupite ľstvu na 
schválenie najmä poskytovanie finan čných prostriedkov na podporu 
kultúrneho a športového života ob čanov Mesta Byt ča v zmysle VZN 
Mesta Byt ča č. 13/2013 o poskytovaní dotácií. Komisia plní aj 
ďalšie úlohy pod ľa rozhodnutia mestského zastupite ľstva 
a predkladá iniciatívne návrhy. 
 
6/ Nápl ň práce komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle  
Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov. 



Komisia prijíma oznámenia funkcii, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov od primátora mesta a poslanco v MZ. V prípade 
pochybností o úplnosti a pravdivosti oznámení funkc ií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov požaduje od primátora  mesta 
a poslancov MZ vysvetlenie. Ak vysvetlenie nepovažu je za 
dostato čné, dáva podnet na za čatie konania pod ľa osobitného 
predpisu. Poskytuje informácie o podaných oznámenia ch funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov každej osobe v rozsah u 
a spôsobom ustanoveným v zákona o slobodnom prístup e 
k informáciám. 
 
7/ Nápl ň práce vyra ďovacej komisie. 
Komisia prerokuje a navrhuje spôsob ďalšieho nakladania 
neupotrebite ľného majetku mesta. 
 
III.Volí na volebné obdobie 2018 – 2022 zloženie:  
1/ Finan čnej komisie: 
Predseda: p. Peter Weber 
Členovia: pp. Juraj Putirka, Andrej Gallo, Helena Kr áliková, Juraj 
Babušík, Zuzana Hajdúchová 
Zapisovate ľka: p. Jarmila Kramarová 
 
2/ Komisie správy majetku a podnikate ľskej činnosti: 
Predseda: p. Branislav Šušolík 
Členovia: pp. Stanislav Struhal, Martin Kulíšek, Júl ius Lovás, 
Miriam Šipulová, Vladimír Gabriš  
Zapisovate ľ: p. Anton Kotešovský 
 
3/ Komisie výstavby a životného prostredia: 
Predseda: p. Martin Gácik 
Členovia: pp. Juraj Babušík, Miroslav Frolo, Július Kozák, Ján 
Melocík, Jozef Kolkus  
Zapisovate ľ: p. Waldemar Oszczeda 
 
4/ Komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku a vnútornej 
správy, kultúry a športu: 
Predseda: p. Ľubomír Hrobárik 
Členovia: pp. Ľubomíra Rybáriková, Mária Lee Fujdiaková, Helena 
Králiková, Peter Svetloššák, Martin Dudo ň, Roman Raždík 
Zapisovate ľ: p. Bohuslav Tiso 
 
5/ Grantovej komisie: 
Predseda komisie: p. Mária Lee Fujdiaková 
Členovia: pp. Martin Gácik, Helena Králiková, Peter Svetloššák, 
Martin Dudo ň, Stanislav Struhal 
Zapisovate ľka: p. Zuzana Macková 
 
6/ Komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle Úst avného zákona 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výk one funkcií 
verejných funkcionárov  
Predseda: p. Andrej Gallo 



Členovia: pp. Juraj Putirka, Martin Gácik, Július Lo vás, Július 
Kozák 
 
7/ Vyra ďovacej komisie:  
Predseda: p. Ľubomír Hrobárik 
Členovia: pp. Stanislav Struhal, Miroslav Frolo 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. XI./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Zria ďuje: 
1/ Finan čnú komisiu. 
2/ Komisiu správy majetku a podnikate ľských činností. 
3/ Komisiu výstavby, územného plánovania a životnéh o prostredia. 
4/ Komisiu sociálnu a bytovú, verejného poriadku a vnútornej 
správy, kultúry a športu. 
5/ Grantovú komisiu. 
6/ Komisiu na ochranu verejného záujmu v zmysle Úst avného zákona 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výk one funkcií 
verejných funkcionárov. 
7/ Vyra ďovaciu komisiu. 
II.Ur čuje: 
1/ Nápl ň práce finan čnej komisie. 
Komisia prerokuje a odporú ča mestskej rade a mestskému 
zastupite ľstvu na schválenie najmä:  
-záležitosti súvisiace s hospodárením a nakladaním s majetkom vo 
vlastníctve mesta, jeho organizácii a s majetkom št átu, ktoré 
užíva mesto, odporú ča úkony týkajúce sa hospodárenia s týmto 
majetkom a kontroluje hospodárenie s ním, 
-odporú ča a navrhuje rozpo čet mesta a jeho organizácií, 
-odporú ča a navrhuje zmeny rozpo čtu mesta a jeho organizácií, -
kontroluje čerpanie rozpo čtu mesta a jeho organizácií a odporú ča 
na schválenie závere čný ú čet mesta,  
-navrhuje a odporú ča na schválenie územný plán mesta, jeho častí a 
koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta ,  
-navrhuje zavedenie, prípadne zrušenie miestnej dan e a odporú ča 
výšku miestneho poplatku,  
-navrhuje na schválenie všeobecne záväzné nariadeni a mesta,  
-navrhuje na schválenie plán hospodárskeho a sociál neho rozvoja, 
prípadne ďalšie rozvojové dokumenty mesta,  
-prerokuje žiadosti o poskytnutie dotácií,  
-prerokuje návrhy poslancov, 
-prerokováva návrhy na zverenie majetku do správy z riadeným 
rozpo čtovým a príspevkovým organizáciám, 
-prerokováva návrhy na prijatie úverov, 
-prerokováva návrhy na odpísanie poh ľadávok, 
-prerokováva návrhy na zriadenie, resp. zrušenie pr íspevkových 
a rozpo čtových organizácií mesta a kontroluje ich hospodáre nie a 
vyjadruje sa k ich zámerom podnikate ľskej činnosti, 
-komisia plní aj ďalšie úlohy pod ľa rozhodnutia mestského 
zastupite ľstva a predkladá iniciatívne návrhy. 



 
2/ Nápl ň práce komisie správy majetku a podnikate ľských činností.  
Komisia prerokuje a odporú ča mestskej rade a mestskému 
zastupite ľstvu na schválenie najmä: 
-záležitosti súvisiace s hospodárením a nakladaním s majetkom vo 
vlastníctve mesta, jeho organizácii a s majetkom št átu, ktoré 
užíva mesto, odporú ča úkony týkajúce sa hospodárenia s týmto 
majetkom a kontroluje hospodárenie s ním, 
-rozpo čet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a odporú ča 
na schválenie závere čný ú čet mesta, 
-územný plán mesta, jeho častí a koncepciu rozvoja jednotlivých 
oblastí života mesta, 
-zavedenie, prípadne zrušenie miestnej dane a odpor úča výšku 
miestneho poplatku, 
-všeobecne záväzné nariadenia mesta, 
-plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, prípadne ďalšie 
rozvojové dokumenty mesta, 
-žiadosti ob čanov oh ľadne nakladania s majetkom mesta a navrhuje 
na schválenie jeho prenájom, predaj, zámenu, zriade nie vecného 
bremena, 
-komisia plní aj ďalšie úlohy pod ľa rozhodnutia mestského 
zastupite ľstva a predkladá iniciatívne návrhy. 
 
3/ Nápl ň práce komisie výstavby, územného plánovania a živo tného 
prostredia. 
Komisia prerokuje a odporú ča mestskej rade a mestskému 
zastupite ľstvu na schválenie najmä: 
-záležitosti súvisiace s hospodárením a nakladaním s majetkom vo 
vlastníctve mesta, jeho organizácii a s majetkom št átu, ktoré 
užíva mesto, odporú ča úkony týkajúce sa hospodárenia s týmto 
majetkom a kontroluje hospodárenie s ním, 
-rozpo čet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a odporú ča 
na schválenie závere čný ú čet mesta, 
-územný plán mesta, jeho častí a koncepciu rozvoja jednotlivých 
oblastí života mesta, 
-zavedenie, prípadne zrušenie miestnej dane a odpor úča výšku 
miestneho poplatku, 
-všeobecne záväzné nariadenia mesta, 
-plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, prípadne ďalšie 
rozvojové dokumenty mesta, 
-žiadosti v oblasti investi čnej činnosti mesta, právnických 
a fyzických osôb, životného prostredia,  
-komisia plní aj ďalšie úlohy pod ľa rozhodnutia mestského 
zastupite ľstva a predkladá iniciatívne návrhy. 
 
4/ Náplne práce komisie sociálnej a bytovej, verejn ého poriadku 
a vnútornej správy, kultúry a športu. 
Komisia prerokuje a odporú ča mestskej rade a mestskému 
zastupite ľstvu na schválenie najmä: 
-záležitosti súvisiace s hospodárením a nakladaním s majetkom vo 
vlastníctve mesta, jeho organizácii a s majetkom št átu, ktoré 



užíva mesto, odporú ča úkony týkajúce sa hospodárenia s týmto 
majetkom a kontroluje hospodárenie s ním, 
-rozpo čet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a odporú ča 
na schválenie závere čný ú čet mesta, 
-územný plán mesta, jeho častí a koncepciu rozvoja jednotlivých 
oblastí života mesta, 
-zavedenie, prípadne zrušenie miestnej dane a odpor úča výšku 
miestneho poplatku, 
-všeobecne záväzné nariadenia mesta, 
-plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, prípadne ďalšie 
rozvojové dokumenty mesta, 
-návrhy poslancov, 
-žiadosti ob čanov v hmotnej núdzi o poskytnutie jednorazovej 
dávky, 
-žiadosti ob čanov o ubytovanie v sociálnych bytoch a v bytovom 
dome pre do časné ubytovanie Jesienka,  
-žiadosti ob čanov o zaradenie medzi kluby mesta, 
-ur čenie volebných obvodov a po čtu poslancov pre vo ľby do orgánov 
samosprávy mesta, 
-úpravu poplatkov za prenájom domov kultúry, 
-komisia plní aj ďalšie úlohy pod ľa rozhodnutia mestského 
zastupite ľstva a predkladá iniciatívne návrhy. 
 
5/ Nápl ň práce grantovej komisie. 
Komisia prerokuje a odporú ča mestskému zastupite ľstvu na 
schválenie najmä poskytovanie finan čných prostriedkov na podporu 
kultúrneho a športového života ob čanov Mesta Byt ča v zmysle VZN 
Mesta Byt ča č. 13/2013 o poskytovaní dotácií. Komisia plní aj 
ďalšie úlohy pod ľa rozhodnutia mestského zastupite ľstva 
a predkladá iniciatívne návrhy. 
 
6/ Nápl ň práce komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle  
Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov. 
Komisia prijíma oznámenia funkcii, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov od primátora mesta a poslanco v MZ. V prípade 
pochybností o úplnosti a pravdivosti oznámení funkc ií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov požaduje od primátora  mesta 
a poslancov MZ vysvetlenie. Ak vysvetlenie nepovažu je za 
dostato čné, dáva podnet na za čatie konania pod ľa osobitného 
predpisu. Poskytuje informácie o podaných oznámenia ch funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov každej osobe v rozsah u 
a spôsobom ustanoveným v zákona o slobodnom prístup e 
k informáciám. 
 
7/ Nápl ň práce vyra ďovacej komisie. 
Komisia prerokuje a navrhuje spôsob ďalšieho nakladania 
neupotrebite ľného majetku mesta. 
 
III.Volí na volebné obdobie 2018 – 2022 zloženie:  
1/ Finan čnej komisie: 



Predseda: p. Peter Weber 
Členovia: pp. Juraj Putirka, Andrej Gallo, Helena Kr áliková, Juraj 
Babušík, Zuzana Hajdúchová 
Zapisovate ľka: p. Jarmila Kramarová 
 
2/ Komisie správy majetku a podnikate ľskej činnosti: 
Predseda: p. Branislav Šušolík 
Členovia: pp. Stanislav Struhal, Martin Kulíšek, Júl ius Lovás, 
Miriam Šipulová, Vladimír Gabriš  
Zapisovate ľ: p. Anton Kotešovský 
 
3/ Komisie výstavby a životného prostredia: 
Predseda: p. Martin Gácik 
Členovia: pp. Juraj Babušík, Miroslav Frolo, Július Kozák, Ján 
Melocík, Jozef Kolkus  
Zapisovate ľ: p. Waldemar Oszczeda 
 
4/ Komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku a vnútornej 
správy, kultúry a športu: 
Predseda: p. Ľubomír Hrobárik 
Členovia: pp. Ľubomíra Rybáriková, Mária Lee Fujdiaková, Helena 
Králiková, Peter Svetloššák, Martin Dudo ň, Roman Raždík 
Zapisovate ľ: p. Bohuslav Tiso 
 
5/ Grantovej komisie: 
Predseda komisie: p. Mária Lee Fujdiaková 
Členovia: pp. Martin Gácik, Helena Králiková, Peter Svetloššák, 
Martin Dudo ň, Stanislav Struhal 
Zapisovate ľka: p. Zuzana Macková 
 
6/ Komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle Úst avného zákona 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výk one funkcií 
verejných funkcionárov  
Predseda: p. Andrej Gallo 
Členovia: pp. Juraj Putirka, Martin Gácik, Július Lo vás, Július 
Kozák 
 
7/ Vyra ďovacej komisie:  
Predseda: p. Ľubomír Hrobárik 
Členovia: pp. Stanislav Struhal, Miroslav Frolo 
 
15 / Poverenie poslanca mestského zastupite ľstva, ktorý bude 
oprávnený zvoláva ť a vies ť zasadnutia mestského zastupite ľstva.  
 
Návrh p. Andreja Galla, ktorý bude poverený vo vole bnom období 
2018 – 2022 zvolávaním a vedením zasadnutí mestskéh o 
zastupite ľstva v zmysle § 12 ods. 2,  ods. 3, ods. 5 a ods. 6  
zákona o obecnom zriadení. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie č. IX/2014 zo d ňa 9.12.2014 o poverení poslanca JUDr. 
Antona Školka zvolávaním a vedením zasadnutí MZ v p rípadoch pod ľa 
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 t retia veta 
a ods.6 tretia veta zákona o obecnom zriadení. 
II.Poveruje: 
Vo volebnom období 2018 – 2022 poslanca p. Andreja Galla 
zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupite ľstva v zmysle § 
12 ods. 2,  ods. 3, ods. 5 a ods. 6 zákona o obecno m zriadení. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. XII./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie č. IX/2014 zo d ňa 9.12.2014 o poverení poslanca JUDr. 
Antona Školka zvolávaním a vedením zasadnutí MZ v p rípadoch pod ľa 
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 t retia veta 
a ods.6 tretia veta zákona o obecnom zriadení. 
II.Poveruje: 
Vo volebnom období 2018 – 2022 poslanca p. Andreja Galla 
zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupite ľstva v zmysle § 
12 ods. 2,  ods. 3, ods. 5 a ods. 6 zákona o obecno m zriadení. 
 
16 / Návrh na schválenie obradníkov pri ob čianskych obradoch. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie č. 21/2015 zo d ňa 22.1.2015 o poverení pp. Stanislava 
Struhala, Júliusa Lovása, JUDr. Antona Školka a Mic hala Fileka 
uzatvára ť manželstvá v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. 
o rodine a o zmene a doplnení niektorých  zákonov. 
II.Poveruje: 
Vo volebnom období 2018 – 2022 v zmysle § 4, ods. 1  zákona č. 
36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektor ých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vykonávaním úlohy sob ášiaceho 
poslanca pp. Stanislava Struhala, Júliusa Lovása a Andreja Galla.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. XIII./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie č. 21/2015 zo d ňa 22.1.2015 o poverení pp. Stanislava 
Struhala, Júliusa Lovása, JUDr. Antona Školka a Mic hala Fileka 
uzatvára ť manželstvá v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. 
o rodine a o zmene a doplnení niektorých  zákonov. 
II.Poveruje: 
Vo volebnom období 2018 – 2022 v zmysle § 4, ods. 1  zákona č. 
36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektor ých zákonov 



v znení neskorších predpisov, vykonávaním úlohy sob ášiaceho 
poslanca pp. Stanislava Struhala, Júliusa Lovása a Andreja Galla.   
 
17 / Schválenie platu primátora mesta.  
 
Poslanec p. Kulíšek vyjadril nesúhlas s návrhom pla tu pána 
primátora z dôvodov, že od 1. 1. 2019 sa budú platy  starostom 
a primátorom zo zákona zvyšova ť, pán primátor má mesa čný príjem za 
poslanectvo vo VÚC, tiež ako člen dozornej rady SeVaK-u 
a z futbalového zväzu. Konštatoval, že on nebude hn eď na za čiatku 
volebného obdobia hlasova ť za navrhované zvýšenie, neskôr, ak sa 
preukáže napredovanie mesta, nemá s tým problém. 
 
Poslanec p. Babušík mu odpovedal, že pán primátor j e na za čiatku 
už tretieho volebného obdobia. Navrhovaný plat je t aký istý ako 
mal v predchádzajúcom volebnom období. Dôveru vo vo ľbách dostal od 
3.000 voli čov. On predsa nie je nový primátor, už ve ľa dokázal. 
  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Plat primátora p. Ing. Miroslava Minár čika v zmysle § 11 ods. 4 
písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a § 3 a § 4 ods. 1 zákona NR S R č. 253/1994 
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch star ostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov, zvýš ený v zmysle § 
4 ods. 2 o 30 % odo d ňa zloženia predpísaného s ľubu primátora 
mesta, t. z. od 26. 11. 2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. XIV./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Plat primátora p. Ing. Miroslava Minár čika v zmysle § 11 ods. 4 
písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a § 3 a § 4 ods. 1 zákona NR S R č. 253/1994 
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch star ostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov, zvýš ený v zmysle § 
4 ods. 2 o 30 % odo d ňa zloženia predpísaného s ľubu primátora 
mesta, t. z. od 26. 11. 2018. 
 
18 / Delegovanie poslancov ako zástupcov Mesta do škol ských rád.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
11/ Uznesenie č. 9/2015 zo d ňa 22.1.2015 v časti 2/ o delegovaní 
zástupcov Mesta Byt ča, ako zria ďovate ľa v príslušných radách škôl 
a školských zariadení na území Mesta Byt ča.   
 



II. Deleguje: 
Vo volebnom období 2018-2022 v zmysle § 25, ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školsk ej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes korších 
predpisov, zastupovaním mesta Byt ča, ako zria ďovate ľa: 
1/ v školskej rade ZŠ na ulici Eliáša Lániho v Byt či   
pp. Ľubomír Hrobárik, Martin Kulíšek, Miroslav Frolo, Ma rtin Gácik 
2/ v školskej rade ZŠ na ulici Mieru v Byt či  
pp. Martin Dudo ň, Andrej Gallo, Branislav Šušolík, Ľuboslava 
Rybáriková  
3/ v školskej rade ZUŠ Byt ča p. Juraj Babušík    
4/ v školskej rade CV Ć Byt ča p. Stanislav Struhal 
5/ v školskej rade MŠ na Ul. Hurbanovej v Byt či p. Juraj Putirka  
6/ v školskej rade MŠ na Ul. Dostojevského v Byt či p. Július Kozák 
7/ v školskej rade MŠ Pšurnovice, Byt ča p. Július Lovás  
8/ v školskej rade Hliník nad Váhom, Byt ča p. Miroslav Frolo 
9/ v školskej rade MŠ Hrabové, Byt ča p. Ľubomír Hrobárik 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. XV./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
11/ Uznesenie č. 9/2015 zo d ňa 22.1.2015 v časti 2/ o delegovaní 
zástupcov Mesta Byt ča, ako zria ďovate ľa v príslušných radách škôl 
a školských zariadení na území Mesta Byt ča.   
 
II. Deleguje: 
Vo volebnom období 2018-2022 v zmysle § 25, ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školsk ej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes korších 
predpisov, zastupovaním mesta Byt ča, ako zria ďovate ľa: 
1/ v školskej rade ZŠ na ulici Eliáša Lániho v Byt či   
pp. Ľubomír Hrobárik, Martin Kulíšek, Miroslav Frolo, Ma rtin Gácik 
2/ v školskej rade ZŠ na ulici Mieru v Byt či  
pp. Martin Dudo ň, Andrej Gallo, Branislav Šušolík, Ľuboslava 
Rybáriková  
3/ v školskej rade ZUŠ Byt ča p. Juraj Babušík    
4/ v školskej rade CV Ć Byt ča p. Stanislav Struhal 
5/ v školskej rade MŠ na Ul. Hurbanovej v Byt či p. Juraj Putirka  
6/ v školskej rade MŠ na Ul. Dostojevského v Byt či p. Július Kozák 
7/ v školskej rade MŠ Pšurnovice, Byt ča p. Július Lovás  
8/ v školskej rade Hliník nad Váhom, Byt ča p. Miroslav Frolo 
9/ v školskej rade MŠ Hrabové, Byt ča p. Ľubomír Hrobárik 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
 
19 /  Návrh na delegovanie prísediacich Okresného súdu Ži lina na 
obdobie rokov 2018 – 2022. 
 
Poslanci nemali pripomienky.  



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Zvolilo: 
Podľa § 140 zákona č. 385/2000 Z. z.  o sudcoch a prísediacich 
v platnom znení prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie 
rokov 2018 – 2022: 
1/ Juraj Vengrický 
2/ Mgr. Peter Koiš 
II.Vydáva: 
Osvedčenie o zvolení za prísediaceho Okresného súdu Žilin a na   
obdobie rokov 2018 – 2022 p. Jurajovi Vengrickému a  p. Mgr. 
Petrovi Koišovi. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. XVI./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Zvolilo: 
Podľa § 140 zákona č. 385/2000 Z. z.  o sudcoch a prísediacich 
v platnom znení prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie 
rokov 2018 – 2022: 
1/ Juraj Vengrický 
2/ Mgr. Peter Koiš 
II.Vydáva: 
Osvedčenie o zvolení za prísediaceho Okresného súdu Žilin a na   
obdobie rokov 2018 – 2022 p. Jurajovi Vengrickému a  p. Mgr. 
Petrovi Koišovi. 
 
20 / Návrh na schválenie termínov zasadnutí mestskej r ady 
a mestského zastupite ľstva na I. polrok 2019. 
 
Poslanci nemali pripomienky.  

Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Termíny zasadnutia mestskej rady a mestského zastup ite ľstva na I. 
polrok 2019: 
Mestská rada: 12. 2. 2019, 16. 4. 2019, 18. 6. 2019   
Mestské zastupite ľstvo: 21. 2. 2019, 25. 4. 2019, 27. 6. 2019  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. XVII./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Termíny zasadnutia mestskej rady a mestského zastup ite ľstva na I. 
polrok 2019: 
Mestská rada: 12. 2. 2019, 16. 4. 2019, 18. 6. 2019   
Mestské zastupite ľstvo: 21. 2. 2019, 25. 4. 2019, 27. 6. 2019  
 
21 / Predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
z opera čného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020,  pre 



dopytovo orientované projekty „Wifi pre Teba“, na p rojekt: „Wifi 
pre Teba – mesto Byt ča“. 
 
Pán primátor konštatoval, že poslanci majú dôvodovú  správu 
k predloženému bodu.   
Poslanci nemali pripomienky.  

Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
1/ Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
z opera čného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020,  pre 
dopytovo orientované projekty „Wifi pre Teba“, na p rojekt „Wifi 
pre Teba-mesto Byt ča“. Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 15. 000,- € 
v zmysle výzvy. 
4/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t.j. v maximálnej výške 750,- €. 
5/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 
 
II. Schva ľuje: 
1/ Predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
z opera čného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020,  pre 
dopytovo orientované projekty „Wifi pre Teba“, na p rojekt „Wifi 
pre Teba-mesto Byt ča“. Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 15. 000,- € 
v zmysle výzvy. 
4/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t.j. v maximálnej výške 750,- €. 
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. XVIII./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
1/ Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
z opera čného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020,  pre 
dopytovo orientované projekty „Wifi pre Teba“, na p rojekt „Wifi 
pre Teba-mesto Byt ča“. Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 



3/ Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 15. 000,- € 
v zmysle výzvy. 
4/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t.j. v maximálnej výške 750,- €. 
5/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 
 
II. Schva ľuje: 
1/ Predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
z opera čného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020,  pre 
dopytovo orientované projekty „Wifi pre Teba“, na p rojekt „Wifi 
pre Teba-mesto Byt ča“. Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 15. 000,- € 
v zmysle výzvy. 
4/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t.j. v maximálnej výške 750,- €. 
5/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 
 
22 / Žiados ť Urbárskeho spolumajite ľstva Byt ča o schválenie dodatku 
k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Byt ča a Urbárskym 
spolumajite ľstvom Byt ča.  
 
Poslanci nemali pripomienky.  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve zo d ňa 1.1.2013 medzi 
prenajímate ľom : Mesto Byt ča, Námestie SR 1, 014 01, Byt ča, I ČO : 
00 321 192 a nájomcom : Lesné spolo čenstvo Byt ča, s.r.o. , so 
sídlom Eliáša Lániho 253/1, 014 01 Byt ča, I ČO : 46 877 738, 
s výškou nájomného za rok 2018 – 357,74 eur a to v navrhovanom 
znení tohto Dodatku č. 5 zo d ňa 26.11.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. XIX./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve zo d ňa 1.1.2013 medzi 
prenajímate ľom : Mesto Byt ča, Námestie SR 1, 014 01, Byt ča, I ČO : 
00 321 192 a nájomcom : Lesné spolo čenstvo Byt ča, s.r.o. , so 
sídlom Eliáša Lániho 253/1, 014 01 Byt ča, I ČO : 46 877 738, 
s výškou nájomného za rok 2018 – 357,74 eur a to v navrhovanom 
znení tohto Dodatku č. 5 zo d ňa 26.11.2018. 
 



23 / Zmena rozpo čtovým opatrením č. 3/2018/Z a č. 4/2018/Z v zmysle 
§ 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami Mesta 
Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky.  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 3/2018/Z k 02. 11. 2018 
a zmenu rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 4/2018/Z k 08.11. 2018 
v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. XX./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 3/2018/Z k 02. 11. 2018 
a zmenu rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 4/2018/Z k 08.11. 2018 
v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča.   
 
24 / Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
8/2018 k 30. 11. 2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky.  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
8/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  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. 11. 2018 
podľa predloženej tabu ľky. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. XXI./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
8/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  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. 11. 2018 
podľa predloženej tabu ľky. 
 
25 / Návrh nájomnej zmluvy medzi Mestom Byt ča a Urbárskym 
pozemkovým spolo čenstvom Malá Byt ča.  
 



Na predchádzajúcich zasadnutiach mestského zastupit eľstva bola 
schválená žiados ť Urbárskeho pozemkového spolo čenstva Malá Byt ča, 
umožňujúca plynofikáciu ich objektu č. s. 104 v Malej Byt či. 
Uvedený návrh uznesenia je ďalším potrebným krokom k uzatvoreniu 
nájomnej zmluvy. 
 

Poslanci nemali pripomienky.  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Nájomnej zmluvy č. NZ 20/2018/RCS o nájme 
plynárenského zariadenia : STL plynová prípojka PE d 32 – 14,72 m, 
na priamy prenájom majetku mesta Byt ča v súlade s § 9a, ods. 9, 
písm.c),  zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia  a na kladania 
s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to medzi 
prenajímate ľom: Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 38  Byt ča, 
I ČO: 00 321 192 a nájomcom: SPP - distribúcia,a.s, Ml ynské Nivy 
44/b, Bratislava, I ČO : 35 910 739, nájomná zmluva na dobu 
neur čitú ako prípad prenájmu hodný osobitného zrete ľa, s ú čelom 
nájmu – distribúcia zemného plynu do odberných mies t pripojených 
na predmetné plynárenské zariadenie a s výškou nájo mného – 32,10 
€/rok. 

 
Dôvodom uzatvorenia Nájomnej zmluvy č. NZ 20/2018/RCS, v znení zo 
dňa 20.09.2018, priamo s nájomcom tohto mestského maj etku a to ako 
prípadu prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného oso bitného 
zrete ľa, je podpora ob čanov mesta, resp. Urbárskeho pozemkového 
spolo čenstva Malá Byt ča, umož ňujúca plynofikáciu ich objektu č. 
súp. 104 v Malej Byt či. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. XXII./2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Nájomnej zmluvy č. NZ 20/2018/RCS o nájme 
plynárenského zariadenia : STL plynová prípojka PE d 32 – 14,72 m, 
na priamy prenájom majetku mesta Byt ča v súlade s § 9a, ods. 9, 
písm.c),  zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia  a na kladania 
s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to medzi 
prenajímate ľom: Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 38  Byt ča, 
I ČO: 00 321 192 a nájomcom: SPP - distribúcia,a.s, Ml ynské Nivy 
44/b, Bratislava, I ČO : 35 910 739, nájomná zmluva na dobu 
neur čitú ako prípad prenájmu hodný osobitného zrete ľa, s ú čelom 
nájmu – distribúcia zemného plynu do odberných mies t pripojených 
na predmetné plynárenské zariadenie a s výškou nájo mného – 32,10 
€/rok. 

 
Dôvodom uzatvorenia Nájomnej zmluvy č. NZ 20/2018/RCS, v znení zo 
dňa 20.09.2018, priamo s nájomcom tohto mestského maj etku a to ako 



prípadu prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného oso bitného 
zrete ľa, je podpora ob čanov mesta, resp. Urbárskeho pozemkového 
spolo čenstva Malá Byt ča, umož ňujúca plynofikáciu ich objektu č. 
súp. 104 v Malej Byt či. 
 
Týmto bol program ustanovujúceho zasadnutia Mestské ho 
zastupite ľstva v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným 
za ú časť, zasadnutie ukon čil a pozval všetkých prítomných na čašu 
vína. 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová                   Ing. Miros lav Minár čik 
prednostka úradu                         primátor m esta 
 
 
 
Ing. Juraj Babušík                       Martin Dud oň                 
I.overovate ľ                             II.overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 


