
                      Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 7/2020 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 12. 11. 2020 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 16,05 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 14 poslancov 
Program: 
1/ Žiados ť spolo čnosti BPP Development o odkúpenie pozemku v k. ú. 
Veľká Byt ča. 
2/ Žiados ť p. JUDr. Miloša Gera o odkúpenie pozemku v k. ú. V eľká 
Byt ča. 
3/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča: 
4/ Žiados ť spolo čnosti KTR Byt ča  o finan čnú výpomoc vo výške 
8.500,- €. 
5/ Žiados ť Futbalového oddielu TJ Tatran Hrabové o poskytnuti e 
dotácie. 
6/ Žiados ť Futbalového oddielu TJ Pšurnovice o poskytnutie do tácie. 
7/ Žiados ť Futbalového klubu Hliník nad Váhom o poskytnutie 
dotácie.  
8/ Žiados ť ZpSaDS Jesienka o poskytnutie finan čných prostriedkov  
na kompenzáciu zvýšených finan čných nákladov súvisiacich so 
zabezpe čením potrebných OOPP a dezinfek čných prostriedkov v rámci 
prevencie šírenia nákazy COVID-19. 
9/ Žiados ť Školskej jedálne, Ul. E. Lániho č. 261/7, Byt ča 
o poskytnutie finan čných prostriedkov. 
10 /  Z abezpe čenie antigrafitného náteru byt čianskej výh ľadne 
a komponentov náu čného chodníka.  
11 / Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 9. 2020. 
12 / Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
6/2020 k 30.11.2020. 
13 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Byt ča č. 10/2020, 
ktorým sa mení VZN č. 5/2019 o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020. 
14 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Byt ča č. 11/2020, 
ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Byt ča 
č. 6/2020 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi  vo vlastníctve 
Mesta Byt ča. 
15 / Návrh dodatku rokovacieho poriadku Mestského zast upite ľstva 
v Byt či. 
16 / Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či  
č. 120/2020 zo d ňa 17.09.2020. 
17 / Návrh na vyhlásenie vo ľby hlavného kontrolóra. 
18 / Žiados ť spolo čnosti KINEX Bearings a.s., ul. 1.mája 71/98, 
Byt ča o zmenu územného plánu mesta.  
19 / Návrh darovacej zmluvy č. KRHZ–ZA-VO-577-001/2020, cisternová 
automobilová strieka čka, predložený Ministerstvom vnútra SR.  
20 / Informácia o podanej petícii a spôsobe jej vybave nia: 
Presmerovanie cestnej komunikácie (Štúrovej ulice) z dvojsmernej na 
jednosmernú premávku. 



21 / Informácia o podanej petícii a spôsobe jej vybave nia: 
Vybudovanie spoma ľova čov na priechodoch na ul. Eliáša Lániho a 
Štefániková.  
22 / Správa o výchovno – vzdelávacej čin nosti, jej výsledkoch                          
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2019/2020. 
23 / Návrh na vo ľbu prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie 
rokov 2021-2024. Okresný súd požiadal o zvolenie sú časných 
prísediacich. 
24 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom  
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
25 / Žiados ť o pridelenie vo ľného bytu č. 43 v bytovom dome pre  
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
26 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  sociálnych 
bytoch na ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča. 
27 / Žiadosti o pridelenie vo ľných sociálnych bytov na ul. 
Tresko ňovej 814/5, Byt ča. 
28 / Návrh na pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovou komisiou v V. kole r . 2020. 
29 / Žiados ť K&L Trade, s.r.o., Gokého č. 10, Bratislava o možnos ť 
zachovania letnej terasy na Námestí SR v Byt či.  
30 / Uzatvorenia zmluvy o prenájme nebytových priestor ov  malej 
a ve ľkej telocvi čne na ZŠ Ul. Mieru v Byt či - pokra čovanie procesu. 
31 /  Odpredaj prebyto čného majetku Mesta Byt ča v k.ú. Mikšová. 
32 / Informácia o poškodení krovu a štítovej steny dom u na Ul. 
1.mája  v Byt či (Tisov dom). 
33 / Podanie informácie – tepelné zariadenia a rozvody . 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. 
Ing. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 14 poslancov 
(poslanci pp. Juraj Babušík, Branislav Šušolík a Pe ter Weber sa 
ospravedlnili) čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  

Pán primátor dal hlasova ť o návrhu programu. Poslanci program 
jednohlasne schválili. 
 
Poslanec p. Martin Kulíšek požiadal, aby v závere r okovania bola 
podaná informácia o stave dopravného zna čenia, či už sú vyhotovené 
vyjadrenia od dopravného projektanta.  
 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Miroslav Frolo 
a p. PhDr. Martin Gácik.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Mgr. Andr ej 
Gallo ako predseda komisie p. Július Kozák a p. Ľubomír Hrobárik 
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/ Žiados ť spolo čnosti BPP Development, s.r.o., Gaštanová 1007/6,  
Byt ča o odkúpenie pozemku o výmere cca 116 m 2 z pozemku mesta parc. 
CKN č. 3015/17, nachádzajúceho sa pred pozemkom parc. CK N č. 
3020/331 v k. ú. Ve ľká Byt ča. 

MR nezaujala stanovisko k žiadosti, pre nedostatok inf ormácii. 
MR odporú ča prizvanie zástupcov spolo čnosti BPP Development na 
zasadnutie MZ, kde vysvetlia dôvod ich žiadosti. 
 
K žiadosti spolo čnosti sa vyjadril žiadate ľ p. Pla čko, ktorý 
prítomných informoval, že pozemok upravili, chcú, a by bolo 
parkovisko v ich vlastníctve s tým, že bude verejné .   
 
Poslanci nemali pripomienky, návrhová komisia predl ožila návrh 
uznesenia, o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhotovenie podmienok osobitného zrete ľa na prevod časti pozemku 
parc. CKN č. 3015/17, nachádzajúceho sa pred pozemkom parc. CK N č. 
3020/331 v k. ú. Ve ľká Byt ča žiadate ľovi, s jeho prerokovaním 
v orgánoch mesta na nasledujúcom mestskom zastupite ľstve. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 132/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhotovenie podmienok osobitného zrete ľa na prevod časti pozemku 
parc. CKN č. 3015/17, nachádzajúceho sa pred pozemkom parc. CK N č. 
3020/331 v k. ú. Ve ľká Byt ča žiadate ľovi, s jeho prerokovaním 
v orgánoch mesta na nasledujúcom mestskom zastupite ľstve. 
  
2/ Žiados ť p. JUDr. Miloša Gera, Thurzova 971/23,  Byt ča 
o odkúpenie pozemku o výmere 169 m 2 ,t. j. pozemku mesta parc. CKN 
č. 3015/52, v k. ú. Ve ľká Byt ča. 

MR nezaujala stanovisko k žiadosti, pre nedostatok inf ormácii. 
MR odporú ča prizvanie p. Gera na zasadnutie MZ, kde vysvetlí dôvod 
jeho žiadosti. 
 
Pán Gero vysvetlil prítomným, že má záujem odkúpi ť pozemok, ktorý 
susedí s jeho pozemkom. Je v pôvodnom stave, upraví  ho na 
parkovisko s tým, že bude verejné.   
 
Poslanci nemali pripomienky, návrhová komisia predl ožila návrh 
uznesenia, o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhotovenie podmienok osobitného zrete ľa na prevod pozemku parc.  
CKN č. 3015/52, v k. ú. Ve ľká Byt ča žiadate ľovi s jeho prerokovaním 
v orgánoch mesta na nasledujúcom mestskom zastupite ľstve. 
 
 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 133/2020 
 
3/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča: 
-správa o plnení uznesení MZ zo d ňa 17. 9. 2020, 
-správa o výsledku kontroly č. 12/2020 – kontrola prenájmu 
 priestorov na ZŠ Ul. mieru v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta 
 Byt ča za r. 2019, 
-správa o výsledku kontroly č. 13/2020 – dodržiavanie 
 a uplat ňovanie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách  
 územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov  v znení 
 neskorších predpisov pri prijatí návratných zdrojo v financovania 
 v r. 2020,  
-správa o výsledku kontroly č. 14/2020 – kontrola poskytovania   
 a pride ľovania finan čných prostriedkov pre originálne kompetencie   
 v oblasti školstva v podmienkach Mesta Byt ča na r. 2020. 
   
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 134/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 17. 9. 2020, 
-správu o výsledku kontroly č. 12/2020 – kontrola prenájmu 
 priestorov na ZŠ Ul. mieru v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta 
 Byt ča za r. 2019, 
-správu o výsledku kontroly č. 13/2020 – dodržiavanie 
 a uplat ňovanie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách  
 územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov  v znení 
 neskorších predpisov pri prijatí návratných zdrojo v financovania 
 v r. 2020,  
-správu o výsledku kontroly č. 14/2020 – kontrola poskytovania   
 a pride ľovania finan čných prostriedkov pre originálne kompetencie   
 v oblasti školstva v podmienkach Mesta Byt ča na r. 2020 
predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 17. 9. 2020, 
-správu o výsledku kontroly č. 12/2020 – kontrola prenájmu 
 priestorov na ZŠ Ul. mieru v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta 
 Byt ča za r. 2019, 
-správu o výsledku kontroly č. 13/2020 – dodržiavanie 
 a uplat ňovanie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách  
 územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov  v znení 
 neskorších predpisov pri prijatí návratných zdrojo v financovania 
 v r. 2020,  
-správu o výsledku kontroly č. 14/2020 – kontrola poskytovania   
 a pride ľovania finan čných prostriedkov pre originálne kompetencie   
 v oblasti školstva v podmienkach Mesta Byt ča na r. 2020 



predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 134/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 17. 9. 2020, 
-správu o výsledku kontroly č. 12/2020 – kontrola prenájmu 
 priestorov na ZŠ Ul. mieru v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta 
 Byt ča za r. 2019, 
-správu o výsledku kontroly č. 13/2020 – dodržiavanie 
 a uplat ňovanie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách  
 územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov  v znení 
 neskorších predpisov pri prijatí návratných zdrojo v financovania 
 v r. 2020,  
-správu o výsledku kontroly č. 14/2020 – kontrola poskytovania   
 a pride ľovania finan čných prostriedkov pre originálne kompetencie   
 v oblasti školstva v podmienkach Mesta Byt ča na r. 2020 
predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
4/ Žiados ť spolo čnosti KTR Byt ča s.r.o,  Námestie SR č. 1, Byt ča  
o finan čnú výpomoc vo výške 8.500,- €. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie návratnej finan čnej výpomoci vo 
výške 8.500,- € spolo čnosti KTR Byt ča s.r.o,  Námestie SR č. 1, 
Byt ča v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 
k 30.11.2020 z prostriedkov rezervného fondu. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 135/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie návratnej finan čnej výpomoci vo výške 8.500,- € 
spolo čnosti KTR Byt ča s.r.o,  Námestie SR č. 1, Byt ča v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020 
z prostriedkov rezervného fondu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie návratnej finan čnej výpomoci vo výške 8.500,- € 
spolo čnosti KTR Byt ča s.r.o,  Námestie SR č. 1, Byt ča v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020 
z prostriedkov rezervného fondu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 135/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Poskytnutie návratnej finan čnej výpomoci vo výške 8.500,- € 
spolo čnosti KTR Byt ča s.r.o,  Námestie SR č. 1, Byt ča v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020 
z prostriedkov rezervného fondu. 
 
5/ Žiados ť Futbalového oddielu TJ Tatran Hrabové o poskytnuti e 
dotácie vo výške 1.000,- €. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie dotácie vo výške 1.000,- € 
z rozpo čtovej položky grantového systému, Futbalovému oddie lu TJ 
Tatran Hrabové na opravu a údržbu ihriska, údržbu k osa čky, potla č 
dresov, zabezpe čenie futbalových zápasov, nákup športového 
oble čenia a nákup lôpt v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 136/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.000,- €, z rozpo čtovej položky 
grantového systému, Futbalovému oddielu TJ Tatran H rabové na opravu 
a údržbu ihriska, údržbu kosa čky, potla č dresov, zabezpe čenie 
futbalových zápasov, nákup športového oble čenia a nákup lôpt 
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 
k 30.11.2020. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.000,- €, z rozpo čtovej položky 
grantového systému, Futbalovému oddielu TJ Tatran H rabové na opravu 
a údržbu ihriska, údržbu kosa čky, potla č dresov, zabezpe čenie 
futbalových zápasov, nákup športového oble čenia a nákup lôpt 
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 
k 30.11.2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 136/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.000,- €, z rozpo čtovej položky 
grantového systému, Futbalovému oddielu TJ Tatran H rabové na opravu 
a údržbu ihriska, údržbu kosa čky, potla č dresov, zabezpe čenie 
futbalových zápasov, nákup športového oble čenia a nákup lôpt 
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 
k 30.11.2020. 
 
6/ Žiados ť Futbalového oddielu TJ Pšurnovice o poskytnutie do tácie 
vo výške 2.000,- €. 
 



MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- €, 
z rozpo čtovej položky grantového systému, Futbalovému oddie lu TJ 
Pšurnovice na kúpu kosa čky na kosenie ihriska v Zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 137/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- €, z rozpo čtovej položky 
grantového systému, Futbalovému oddielu TJ Pšurnovi ce na kúpu 
kosa čky na kosenie ihriska v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- €, z rozpo čtovej položky 
grantového systému, Futbalovému oddielu TJ Pšurnovi ce na kúpu 
kosa čky na kosenie ihriska v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 137/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- €, z rozpo čtovej položky 
grantového systému, Futbalovému oddielu TJ Pšurnovi ce na kúpu 
kosa čky na kosenie ihriska v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020. 
 
7/ Žiados ť Futbalového klubu Hliník nad Váhom o poskytnutie d otácie 
vo výške 1.500,- € na zabezpe čenie športových akcií na rok 2020. 
V žiadosti zástupcovia klubu uvádzajú, že navýšenie  dotácie 
požadujú z dôvodu zvyšujúcich sa nárokov SFZ na mat eriálno-
technickú vybavenos ť klubov, z dôvodu obnovy audio-vizuálnej 
techniky, z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na energ ie 
a starostlivosti o hraciu plochu. 
  
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 138/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.500,- € Futbalovému klubu Hliník nad 
Váhom na obnovu audio-vizuálnej techniky, úhradu ná kladov na 
energie a starostlivosti o hraciu plochu v Zmene ro zpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020 z rozpo čtovej 
položky ...... 
 



Pán primátor oboznámil prítomných, že je možné posk ytnú ť dotáciu 
z rezervného fondu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.500,- € Futbalovému klubu Hliník nad 
Váhom na obnovu audio-vizuálnej techniky, úhradu ná kladov na 
energie a starostlivosti o hraciu plochu v Zmene ro zpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020 z prostriedkov 
rezervného fondu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 138/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.500,- € Futbalovému klubu Hliník nad 
Váhom na obnovu audio-vizuálnej techniky, úhradu ná kladov na 
energie a starostlivosti o hraciu plochu v Zmene ro zpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020 z prostriedkov 
rezervného fondu. 
 
8/ Žiados ť ZpSaDS Jesienka o poskytnutie finan čných prostriedkov  
na kompenzáciu zvýšených finan čných nákladov súvisiacich so 
zabezpe čením potrebných OOPP a dezinfek čných prostriedkov v rámci 
prevencie šírenia nákazy COVID-19. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie finan čných prostriedkov  vo 
výške 10.000,- € ZpSaDS Jesienka, Tresko ňova 813, Byt ča na 
kompenzáciu zvýšených finan čných nákladov súvisiacich so 
zabezpe čením potrebných OOPP a dezinfek čných prostriedkov v rámci 
prevencie šírenia nákazy COVID-19 v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020 z prostriedkov 
rezervného fondu. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 139/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov  vo výške 10.000,- € ZpSaDS 
Jesienka, Tresko ňova 813, Byt ča na kompenzáciu zvýšených finan čných 
nákladov súvisiacich so zabezpe čením potrebných OOPP 
a dezinfek čných prostriedkov v rámci prevencie šírenia nákazy 
COVID-19 v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
6/2020 k 30.11.2020 z prostriedkov rezervného fondu . 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Poskytnutie finan čných prostriedkov  vo výške 10.000,- € ZpSaDS 
Jesienka, Tresko ňova 813, Byt ča na kompenzáciu zvýšených finan čných 
nákladov súvisiacich so zabezpe čením potrebných OOPP 
a dezinfek čných prostriedkov v rámci prevencie šírenia nákazy 
COVID-19 v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
6/2020 k 30.11.2020 z prostriedkov rezervného fondu . 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 139/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov  vo výške 10.000,- € ZpSaDS 
Jesienka, Tresko ňova 813, Byt ča na kompenzáciu zvýšených finan čných 
nákladov súvisiacich so zabezpe čením potrebných OOPP 
a dezinfek čných prostriedkov v rámci prevencie šírenia nákazy 
COVID-19 v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
6/2020 k 30.11.2020 z prostriedkov rezervného fondu . 
 
9/ Žiados ť Školskej jedálne, Ul. E. Lániho č. 261/7, Byt ča 
o poskytnutie finan čných prostriedkov na opravu  obkladu steny 
v jedálni. 
 
Oprava bola odborným pracovníkov úradu vy číslená na 1.500,- €. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť finan čné prostriedky vo výške 1.500,- €, 
z rozpo čtovej položky grantového systému,  na opravu  obkla du steny 
v Školskej jedálni, Ul. E. Lániho č. 261/7, Byt ča v Zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020.  
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 140/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky vo výške 1.500,- €, z rozpo čtovej položky 
grantového systému,  na opravu obkladu steny v Škol skej jedálni, 
Ul. E. Lániho č. 261/7, Byt ča v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky vo výške 1.500,- €, z rozpo čtovej položky 
grantového systému,  na opravu obkladu steny v Škol skej jedálni, 
Ul. E. Lániho č. 261/7, Byt ča v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 140/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Finan čné prostriedky vo výške 1.500,- €, z rozpo čtovej položky 
grantového systému,  na opravu obkladu steny v Škol skej jedálni, 
Ul. E. Lániho č. 261/7, Byt ča v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020.  
  
10 /  Zabezpe čenie antigrafitného náteru byt čianskej výh ľadne 
a komponentov náu čného chodníka - predloženie cenovej ponuky  
spolo čnosti Daniel Martin, a.s., Bôrická cesta 107, Žilin a vo výške 
1.440,- €.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť navýšenie rozpo čtovej položky Náu čný 
chodník o sumu vo výške 1.440,- €  na  zabezpe čenie  antigrafitného 
náteru byt čianskej výh ľadne a komponentov náu čného chodníka vo 
výške 1.440,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 6/2020 k 30.11.2020 z prostriedkov rezervného fon du. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 141/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie rozpo čtovej položky Náu čný chodník o sumu vo výške 
1.440,- €  na  zabezpe čenie  antigrafitného náteru byt čianskej 
výh ľadne a komponentov náu čného chodníka vo výške 1.440,- € v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020 
z prostriedkov rezervného fondu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie rozpo čtovej položky Náu čný chodník o sumu vo výške 
1.440,- €  na  zabezpe čenie  antigrafitného náteru byt čianskej 
výh ľadne a komponentov náu čného chodníka vo výške 1.440,- € v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020 
z prostriedkov rezervného fondu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 141/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie rozpo čtovej položky Náu čný chodník o sumu vo výške 
1.440,- €  na  zabezpe čenie  antigrafitného náteru byt čianskej 
výh ľadne a komponentov náu čného chodníka vo výške 1.440,- € v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020 
z prostriedkov rezervného fondu. 
  
11 / Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 9. 2020. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 142/2020 
Mestské zastupite ľstvo 



Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 9. 2020. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 9. 2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 142/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 9. 2020. 
 
12 / Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
6/2020 k 30.11.2020. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30. 11. 
2020. 
 
POZNÁMKA: Na zasadnutí MR p. Kramarová informovala prítomný ch, že 
Mesto Byt ča aktívne spolupracovalo pri organizovaní I. kola 
plošného testovania, o.i. zabezpe čilo ochranné pracovné prostriedky 
pre administratívnych pracovníkov, pre členov dobrovo ľných zborov 
a ďalšie materiálové vybavenie odberných miest, celkov o vo výške 
19.550,- €.    
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor predniesol návrh uznesenia zoh ľadňujúce zmeny, pod ľa 
schválenia mestského zastupite ľstva, o ktorom dal hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30. 11. 2020 
II.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
6/2020, 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. 2020 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     
 
Bežné výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 
Projekt „Náu čný chodník ...“ – výh ľadňa – náter (RF)     +1.440,- €  

Podprogram 5.2. Civilná ochrana 
Prvá vlna pandémie COVID-19 – materiál          +4.470,- €  

Celoplošné testovanie (COVID-19) - materiál        +10.000,- €  

Celoplošné testovanie (COVID-19) – služby   +9.550, - €  

Podprogram 11.3. Školské stravovanie 
ŠJ E. Lániho – havarijná oprava     +1.500,- €  



Podprogram 12.1. Dotácie na šport 
Futbalový klub TJ Tatran Hrabové - dotácia    +1.000,- €  

Futbalový klub Pšurnovice - dotácia         +2.000,- €  

Futbalový klub Hliník n/V – dotácia +1.500.- €  

Podprogram 13.4. Podpora kultúrnych a spolo č. aktivít 
Grantový systém  -4.000,- €  

Podprogram 15.11. Jesienka ZpS a DS 
Mzdy,...   (RF)          +8.300,- €  

Tovary a služby  (RF)                +1.700,- €  

 
Finan čné operácie výdavkové 
Podprogram 16.1. Max. funk čný chod MsÚ 
KTR Byt ča, s. r. o. – návratná finan čná výpomoc (RF)    +6.000,- €  

 
Bežné príjmy 
Ostatné poplatky           +500,- € 
Prvá vlna pandémie COVID-19 – dotácia     +4.470,- € 
Celoplošné testovanie COVID-19 - dotácia    +19.550 ,- € 
 

Finan čné operácie príjmové 
Zapojenie finan čných prostriedkov RF                  +18.940,- € 

                
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  vo výške 
39.740,- € na:  

− Byty Thurzove sady – mera če tepla                     +6.800,- €  

− Byty Thurzove sady – prípojky a mera če el. energie   +20.000,- €  

− Jesienka, ZpS a DS – mzdy     +8.300,- €  

− Jesienka, ZpS a DS – tovary a služby     +1.700,- €  

− Projekt „Náu čný chodník...“ – antigrafitový náter     +1.440,- €   

− Futbalový klub Hliník n/V – dotácia     +1.500,- €  

 

3/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky  vo 
výške 25.000,- € na:  

− TS MB – kapitálový transfer na zakúpenie traktora    +25.000,- €  

 

4/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na finan čné operácie 
výdavkové  vo výške 6.000,- € na:  

− KTR Byt ča, s.r.o. – návratná finan čná výpomoc         +6.000,- €  

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 143/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 k 30. 11. 2020 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
6/2020, 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. 2020 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     
 
Bežné výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 
Projekt „Náu čný chodník ...“ – výh ľadňa – náter (RF)     +1.440,- €  

Podprogram 5.2. Civilná ochrana 
Prvá vlna pandémie COVID-19 – materiál          +4.470,- €  

Celoplošné testovanie (COVID-19) - materiál        +10.000,- €  

Celoplošné testovanie (COVID-19) – služby   +9.550, - €  

Podprogram 11.3. Školské stravovanie 
ŠJ E. Lániho – havarijná oprava     +1.500,- €  

Podprogram 12.1. Dotácie na šport 
Futbalový klub TJ Tatran Hrabové - dotácia    +1.000,- €  

Futbalový klub Pšurnovice - dotácia         +2.000,- €  

Futbalový klub Hliník n/V – dotácia +1.500.- €  

Podprogram 13.4. Podpora kultúrnych a spolo č. aktivít 
Grantový systém  -4.000,- €  

Podprogram 15.11. Jesienka ZpS a DS 
Mzdy,...   (RF)          +8.300,- €  

Tovary a služby  (RF)                +1.700,- €  

 
Finan čné operácie výdavkové 
Podprogram 16.1. Max. funk čný chod MsÚ 
KTR Byt ča, s. r. o. – návratná finan čná výpomoc (RF)    +6.000,- €  

 
Bežné príjmy 
Ostatné poplatky           +500,- € 
Prvá vlna pandémie COVID-19 – dotácia     +4.470,- € 
Celoplošné testovanie COVID-19 - dotácia    +19.550 ,- € 
 

Finan čné operácie príjmové 
Zapojenie finan čných prostriedkov RF                  +18.940,- € 

                
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  vo výške 
39.740,- € na:  

− Byty Thurzove sady – mera če tepla                     +6.800,- €  

− Byty Thurzove sady – prípojky a mera če el. energie   +20.000,- €  

− Jesienka, ZpS a DS – mzdy     +8.300,- €  

− Jesienka, ZpS a DS – tovary a služby     +1.700,- €  

− Projekt „Náu čný chodník...“ – antigrafitový náter     +1.440,- €   

− Futbalový klub Hliník n/V – dotácia     +1.500,- €  

 

3/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky  vo 
výške 25.000,- € na:  

− TS MB – kapitálový transfer na zakúpenie traktora    +25.000,- €  

 

4/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na finan čné operácie 
výdavkové  vo výške 6.000,- € na:  

− KTR Byt ča, s.r.o. – návratná finan čná výpomoc         +6.000,- €  



13 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Byt ča č. 10/2020, 
ktorým sa mení VZN č. 5/2019 o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt ča č. 
10/2020, ktorým sa mení VZN č. 5/2019 o ur čení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariaden í na rok 2020. 
 
Návrh uznesenia: 
      Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 10/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt ča č. 10/2020, ktorým sa mení 
VZN č. 5/2019 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka 
škôl a školských zariadení na rok 2020. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt ča č. 10/2020, ktorým sa mení 
VZN č. 5/2019 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka 
škôl a školských zariadení na rok 2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt ča č. 10/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt ča č. 10/2020, ktorým sa mení 
VZN č. 5/2019 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka 
škôl a školských zariadení na rok 2020. 
 
14 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Byt ča č. 11/2020, 
ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Byt ča 
č. 6/2020 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi  vo vlastníctve 
Mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt ča č. 
11/2020, ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Byt ča č. 6/2020 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi  vo 
vlastníctve Mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 
      Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 11/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt ča č. 11/2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt ča č. 6/2020 
o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlast níctve Mesta 
Byt ča. 
 



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt ča č. 11/2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt ča č. 6/2020 
o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlast níctve Mesta 
Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt ča č. 11/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt ča č. 11/2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt ča č. 6/2020 
o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlast níctve Mesta 
Byt ča. 
 
15 / Návrh dodatku rokovacieho poriadku Mestského zast upite ľstva 
v Byt či. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Dodatok č. 3 k rokovaciemu poriadku 
Mestského zastupite ľstva v Byt či s ú činnos ťou od 1. 3. 2012 v znení 
dodatku č. 1 s ú činnos ťou od 1. 7. 2017 a dodatku č. 2 s ú činnos ťou 
od 1. 3. 2018.  
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 144/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č. 3 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupite ľstva 
v Byt či s ú činnos ťou od 1. 3. 2012 v znení dodatku č. 1 
s ú činnos ťou od 1. 7. 2017 a dodatku č. 2 s ú činnos ťou od 1. 3. 
2018.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č. 3 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupite ľstva 
v Byt či s ú činnos ťou od 1. 3. 2012 v znení dodatku č. 1 
s ú činnos ťou od 1. 7. 2017 a dodatku č. 2 s ú činnos ťou od 1. 3. 
2018.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 144/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č. 3 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupite ľstva 
v Byt či s ú činnos ťou od 1. 3. 2012 v znení dodatku č. 1 



s ú činnos ťou od 1. 7. 2017 a dodatku č. 2 s ú činnos ťou od 1. 3. 
2018.  
 
16 / Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či  
č. 120/2020 zo d ňa 17.09.2020. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že p. Anna Kulíšková nepotrebovala 
výpoži čku od Mesta Byt ča, preto MR odporú ča MZ schváli ť zrušenie 
uznesenia.  
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 145/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 120/2020 zo d ňa 
17.09.2020. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 120/2020 zo d ňa 
17.09.2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 145/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 120/2020 zo d ňa 
17.09.2020. 
 
17 / Návrh na vyhlásenie vo ľby hlavného kontrolóra. 
Nakoľko funk čné obdobie hlavného kontrolóra Mesta Byt ča kon čí d ňom 
31. 1. 2020, MR odporú ča MZ schváli ť vyhlásenie vo ľby hlavného 
kontrolóra. 
 
Poslanci sa na podnet pána primátora prihlásili za členov komisie 
na otváranie obálok s prihláškami kandidátov: pp. p p. Martin 
Kulíšek, Stanislav Struhal, Martin Gácik, Ľuboslava Rybáriková. Pán 
primátor doplnil prednostu úradu. 
   
Pán primátor predniesol návrh uznesenia, o ktorom d al hlasova ť: 
Návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
I.Vyhlasuje: 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov vo ľbu hlavného kontrolóra na de ň 21. 1. 
2021 o 14,00 hodine. Vo ľba hlavného kontrolóra sa bude kona ť na 
zasadnutí Mestského zastupite ľstva v Byt či v sále na prízemí Domu 
kultúry v Byt či. 



II.Ur čuje: 

1/ Požiadavky, ktoré musí sp ĺňať kandidát na funkciu hlavného 
kontrolóra: 
a/kvalifika čné predpoklady:  
-ukon čené minimálne úplné stredné vzdelanie 
b/ iné predpoklady pod ľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce  
   vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:   
-spôsobilos ť na právne úkony v plnom rozsahu 
-bezúhonnos ť 

2/ Náležitosti písomnej prihlášky: 
-osobné údaje v rozsahu pod ľa § 10 ods. 4 písm. a) a ods. 5 zákona 
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a dop lnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.  j. meno, 
priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo pr iezvisko, ak 
došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne  prezývku osoby, 
ktorej sa žiados ť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a 
okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby n arodenej v 
cudzine aj štát narodenia, štátne ob čianstvo, pohlavie, meno, 
priezvisko a rodné priezvisko rodi čov, číslo ob čianskeho preukazu, 
na ú čely vyžiadania výpisu z registra trestov, 
-telefonický a emailový kontakt 
-overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosi ahnutom vzdelaní 
-profesijný životopis 
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilos ť na právne 
úkony v plnom rozsahu 
-písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracova ním osobných 
údajov pod ľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov na ú čel vykonania vo ľby 
hlavného kontrolóra v mestskom zastupite ľstve, 
-motiva čný list.  
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzd ať svoju písomnú 
prihlášku v zalepenej obálke ozna čenej „VO ĽBA HLAVNÉHO KONTOLÓRA – 
NEOTVÁRAŤ“ na Mestskom úrade v Byt či, Námestie SR 1/1, Byt ča – do 
podate ľne  v úradných hodinách najneskôr 14 dní pred d ňom konania 
voľby alebo poštou doporu čene na adresu Mestského úradu v Byt či. 
Rozhodujúci je dátum doru čenia písomnej prihlášky na podate ľňu 
Mestského úradu v Byt či. 

3/ Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok.  

4/ Funk čné obdobie sa za čína d ňom, ktorý je ur čený ako de ň nástupu 
do práce. 

III.Zria ďuje: 
Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidáto v na funkciu 
hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležit ostí prihlášok 
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrol óra v zložení: 
pp. Martin Kulíšek, Stanislav Struhal, Martin Gácik , Ľuboslava 
Rybáriková, prednosta úradu. 
Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitosti prihlášok 
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrol óra a vydá 



zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra na jneskôr 10 dní 
pred konaním vo ľby hlavného kontrolóra, t.j. 10. 1. 2021. 
 
IV.Schva ľuje: 

v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní 
voľby hlavného kontrolóra nasledovne: 
1/ Kandidát, ktorý splní predpoklady, jeho písomná prihláška bude 
úplná a bude na Mestský úrad v Byt či doru čená v čas, bude zaradený 
do vo ľby na funkciu hlavného kontrolóra a bude mu  zaslan á pozvánka 
na vo ľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred konaním voľby, 
t.j. 13. 1. 2021. 
 
2/ Samotnému aktu vo ľby hlavného kontrolóra bude predchádza ť v de ň 
konania vo ľby prezentácia jednotlivých kandidátov na funkciu 
hlavného kontrolóra. Každý kandidát má právo na vys túpenie pred 
poslancami Mestského zastupite ľstva v Byt či v časovom rozsahu 
maximálne 10 minút. Kandidáti sa budú predstavova ť v abecednom 
poradí. 
 
3/ Vo ľba hlavného kontrolóra bude vykonaná verejným hlaso vaním. 

 
4/ Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhl as nadpolovi čnej 
väčšiny všetkých poslancov mestského zastupite ľstva. Ak ani jeden z 
kandidátov takú vä čšinu nezískal, Mestské zastupite ľstvo v Byt či 
ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb,  do ktorého 
postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kol e volieb 
najvä čší po čet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do 
druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s na jvä čším po čtom 
platných hlasov. V druhom kole volieb bude zvolený ten kandidát, 
ktorý získa najvä čší po čet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 
druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 146/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
I.Vyhlasuje: 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov vo ľbu hlavného kontrolóra na de ň 21. 1. 
2021 o 14,00 hodine. Vo ľba hlavného kontrolóra sa bude kona ť na 
zasadnutí Mestského zastupite ľstva v Byt či v sále na prízemí Domu 
kultúry v Byt či. 

II.Ur čuje: 

1/ Požiadavky, ktoré musí sp ĺňať kandidát na funkciu hlavného 
kontrolóra: 
a/kvalifika čné predpoklady:  
-ukon čené minimálne úplné stredné vzdelanie 
b/ iné predpoklady pod ľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce  
   vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:   



-spôsobilos ť na právne úkony v plnom rozsahu 
-bezúhonnos ť 

2/ Náležitosti písomnej prihlášky: 
-osobné údaje v rozsahu pod ľa § 10 ods. 4 písm. a) a ods. 5 zákona 
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a dop lnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.  j. meno, 
priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo pr iezvisko, ak 
došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne  prezývku osoby, 
ktorej sa žiados ť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a 
okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby n arodenej v 
cudzine aj štát narodenia, štátne ob čianstvo, pohlavie, meno, 
priezvisko a rodné priezvisko rodi čov, číslo ob čianskeho preukazu, 
na ú čely vyžiadania výpisu z registra trestov, 
-telefonický a emailový kontakt 
-overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosi ahnutom vzdelaní 
-profesijný životopis 
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilos ť na právne 
úkony v plnom rozsahu 
-písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracova ním osobných 
údajov pod ľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov na ú čel vykonania vo ľby 
hlavného kontrolóra v mestskom zastupite ľstve, 
-motiva čný list.  
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzd ať svoju písomnú 
prihlášku v zalepenej obálke ozna čenej „VO ĽBA HLAVNÉHO KONTOLÓRA – 
NEOTVÁRAŤ“ na Mestskom úrade v Byt či, Námestie SR 1/1, Byt ča – do 
podate ľne  v úradných hodinách najneskôr 14 dní pred d ňom konania 
voľby alebo poštou doporu čene na adresu Mestského úradu v Byt či. 
Rozhodujúci je dátum doru čenia písomnej prihlášky na podate ľňu 
Mestského úradu v Byt či. 

3/ Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok.  

4/ Funk čné obdobie sa za čína d ňom, ktorý je ur čený ako de ň nástupu 
do práce. 

III.Zria ďuje: 
Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidáto v na funkciu 
hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležit ostí prihlášok 
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrol óra v zložení: 
pp. Martin Kulíšek, Stanislav Struhal, Martin Gácik , Ľuboslava 
Rybáriková, prednosta úradu. 
Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitosti prihlášok 
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrol óra a vydá 
zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra na jneskôr 10 dní 
pred konaním vo ľby hlavného kontrolóra, t.j. 10. 1. 2021. 
 
IV.Schva ľuje: 

v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní 
voľby hlavného kontrolóra nasledovne: 



1/ Kandidát, ktorý splní predpoklady, jeho písomná prihláška bude 
úplná a bude na Mestský úrad v Byt či doru čená v čas, bude zaradený 
do vo ľby na funkciu hlavného kontrolóra a bude mu  zaslan á pozvánka 
na vo ľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred konaním voľby, 
t.j. 13. 1. 2021. 
 
2/ Samotnému aktu vo ľby hlavného kontrolóra bude predchádza ť v de ň 
konania vo ľby prezentácia jednotlivých kandidátov na funkciu 
hlavného kontrolóra. Každý kandidát má právo na vys túpenie pred 
poslancami Mestského zastupite ľstva v Byt či v časovom rozsahu 
maximálne 10 minút. Kandidáti sa budú predstavova ť v abecednom 
poradí. 
 
3/ Vo ľba hlavného kontrolóra bude vykonaná verejným hlaso vaním. 

 
4/ Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhl as nadpolovi čnej 
väčšiny všetkých poslancov mestského zastupite ľstva. Ak ani jeden z 
kandidátov takú vä čšinu nezískal, Mestské zastupite ľstvo v Byt či 
ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb,  do ktorého 
postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kol e volieb 
najvä čší po čet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do 
druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s na jvä čším po čtom 
platných hlasov. V druhom kole volieb bude zvolený ten kandidát, 
ktorý získa najvä čší po čet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 
druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 
 
 
18 / Žiados ť spolo čnosti KINEX Bearings a.s., ul. 1.mája 71/98, 
Byt ča o zmenu územného plánu mesta.  
 
MR odporú ča MZ zmeny využitia pozemkov v predmetnej lokalite rieši ť 
v nadväznosti na záujmy mesta a príslušné predpisy.  
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 147/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Požiadavku spolo čnosti KINEX Bearings a.s., ul. 1.mája 71/98, Byt ča 
o zmenu územného plánu mesta rieši ť v nadväznosti na záujmy mesta 
a príslušné predpisy. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Požiadavku spolo čnosti KINEX Bearings a.s., ul. 1.mája 71/98, Byt ča 
o zmenu územného plánu mesta rieši ť v nadväznosti na záujmy mesta 
a príslušné predpisy. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 147/2020 



Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Požiadavku spolo čnosti KINEX Bearings a.s., ul. 1.mája 71/98, Byt ča 
o zmenu územného plánu mesta rieši ť v nadväznosti na záujmy mesta 
a príslušné predpisy. 
 
19 / Návrh darovacej zmluvy č. KRHZ–ZA-VO-577-001/2020, cisternová 
automobilová strieka čka, predložený Ministerstvom vnútra SR.  

MR odporú ča MZ schváli ť návrh darovacej zmluvy č. KRHZ–ZA-VO-577-
001/2020, cisternová automobilová strieka čka, predložený 
Ministerstvom vnútra SR.  
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 148/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie darovacej zmluvy č. KRHZ–ZA-VO-577-001/2020 medzi 
obdarovaným: Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, 014 01 Byt ča, I ČO: 
00321 192 a darcom: SR, zastúpená Ministerstvom vnú tra SR, 
Pribinova č. 2, 812 73 Bratislava, I ČO: 00151 866 na prevod 
vlastníctva hnute ľnej veci - cisternová automobilová strieka čka 
malá, IVECO CAS 15, RE Č: B44837 v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 
12. 11. 2020.  

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie darovacej zmluvy č. KRHZ–ZA-VO-577-001/2020 medzi 
obdarovaným: Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, 014 01 Byt ča, I ČO: 
00321 192 a darcom: SR, zastúpená Ministerstvom vnú tra SR, 
Pribinova č. 2, 812 73 Bratislava, I ČO: 00151 866 na prevod 
vlastníctva hnute ľnej veci - cisternová automobilová strieka čka 
malá, IVECO CAS 15, RE Č: B44837 v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 
12. 11. 2020.  

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 148/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie darovacej zmluvy č. KRHZ–ZA-VO-577-001/2020 medzi 
obdarovaným: Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, 014 01 Byt ča, I ČO: 
00321 192 a darcom: SR, zastúpená Ministerstvom vnú tra SR, 
Pribinova č. 2, 812 73 Bratislava, I ČO: 00151 866 na prevod 
vlastníctva hnute ľnej veci - cisternová automobilová strieka čka 
malá, IVECO CAS 15, RE Č: B44837 v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 
12. 11. 2020.  

 



20 / Informácia o podanej petícii a spôsobe jej vybave nia: 
Presmerovanie cestnej komunikácie (Štúrovej ulice) z dvojsmernej na 
jednosmernú premávku. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 149/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov, ktorej požiadavkou je presmerovanie Štúrovej ulice 
z dvojsmernej na jednosmernú premávku a spôsob jej vybavenia. 
 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov, ktorej požiadavkou je presmerovanie Štúrovej ulice 
z dvojsmernej na jednosmernú premávku a spôsob jej vybavenia. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 149/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov, ktorej požiadavkou je presmerovanie Štúrovej ulice 
z dvojsmernej na jednosmernú premávku a spôsob jej vybavenia. 
 
21 / Informácie o podanej petícii a spôsobe jej vybave nia: 
Vybudovanie spoma ľova čov na priechodoch na ul. Eliáša Lániho a 
Štefániková.  
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 150/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov, ktorej požiadavkou je vybudovanie spoma ľova čov na 
priechodoch na Ul. Eliáša Lániho a Štefánikova a sp ôsob jej 
vybavenia.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov, ktorej požiadavkou je vybudovanie spoma ľova čov na 
priechodoch na Ul. Eliáša Lániho a Štefánikova a sp ôsob jej 
vybavenia.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 150/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 



Petíciu ob čanov, ktorej požiadavkou je vybudovanie spoma ľova čov na 
priechodoch na Ul. Eliáša Lániho a Štefánikova a sp ôsob jej 
vybavenia.  
 
22 / Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                          
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2019/2020. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 151/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                          
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2019/2020. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                          
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2019/2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 151/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                          
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2019/2020. 
 
23 / Návrh na vo ľbu prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie 
rokov 2021-2024. Okresný súd požiadal o zvolenie sú časných 
prísediacich. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zvolenie pp. Heleny Mandovej, Ing. Eleonóry 
Boocovej a Jozefa Kolkusa za prísediacich Okresného  súdu       
Žilina na obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 152/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Volí: 
Podľa § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a  
prísediacich v platnom znení prísediacich Okresného  súdu 
Žilina na obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024: 
1. p. Helena Mandová 
2. p. Ing. Eleonóra Boocová 
3. p. Jozef Kolkus 
 



II.Vydáva: 

Podľa § 140 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísedia-
cich v platnom znení Osved čenie o zvolení za prísediaceho Okresného 
súdu Žilina na obdobie od 1.1. 2021 do 31. 12. 2024 : 

1. p. Helena Mandová 
2. p. Ing. Eleonóra Boocová 
3. p. Jozef Kolkus 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Volí: 
Podľa § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a  
prísediacich v platnom znení prísediacich Okresného  súdu 
Žilina na obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024: 
1. p. Helena Mandová 
2. p. Ing. Eleonóra Boocová 
3. p. Jozef Kolkus 
 
II.Vydáva: 

Podľa § 140 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísedia-
cich v platnom znení Osved čenie o zvolení za prísediaceho Okresného 
súdu Žilina na obdobie od 1.1. 2021 do 31. 12. 2024 : 

1. p. Helena Mandová 
2. p. Ing. Eleonóra Boocová 
3. p. Jozef Kolkus 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 152/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Volí: 
Podľa § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a  
prísediacich v platnom znení prísediacich Okresného  súdu 
Žilina na obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024: 
1. p. Helena Mandová 
2. p. Ing. Eleonóra Boocová 
3. p. Jozef Kolkus 
 
II.Vydáva: 

Podľa § 140 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísedia-
cich v platnom znení Osved čenie o zvolení za prísediaceho Okresného 
súdu Žilina na obdobie od 1.1. 2021 do 31. 12. 2024 : 

1. p. Helena Mandová 
2. p. Ing. Eleonóra Boocová 
3. p. Jozef Kolkus 
 
 



24 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom  
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
1/ p. Jozef Masaryk – jednoizbový byt č. 51 
2/ p. Mária Mikulíková – jednoizbový byt č. 29 
p. Dáša Alakšová s rodinou – dvoizbový byt č. 25 
p. Anna Barburská – jednoizbový byt č. 23 
p. Jarmila Masaryková – dvojizbový byt č. 64 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie nájomnej zmluvy  na dobu  
ur čitú 1 rok.  
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 153/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome  pre  
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
1/ p. Jozef Masaryk – jednoizbový byt č. 5 na dobu ur čitú  
   od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021 
2/ Mária Mikulíková – jednoizbový byt č. 29 na dobu ur čitú  
   od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 
3/ p. Dáša Alakšová s rodinou – dvoizbový byt č. 25 na dobu ur čitú  
   od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 
4/ p. Jarmila Masaryková – dvojizbový byt č. 64 na dobu ur čitú  
   od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome  pre  
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
1/ p. Jozef Masaryk – jednoizbový byt č. 5 na dobu ur čitú  
   od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021 
2/ Mária Mikulíková – jednoizbový byt č. 29 na dobu ur čitú  
   od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 
3/ p. Dáša Alakšová s rodinou – dvojizbový byt č. 25 na dobu ur čitú  
   od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 
4/ p. Jarmila Masaryková – dvojizbový byt č. 64 na dobu ur čitú  
   od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 153/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome  pre  
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
1/ p. Jozef Masaryk – jednoizbový byt č. 5 na dobu ur čitú  
   od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021 
2/ Mária Mikulíková – jednoizbový byt č. 29 na dobu ur čitú  
   od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 



3/ p. Dáša Alakšová s rodinou – dvojizbový byt č. 25 na dobu ur čitú  
   od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 
4/ p. Jarmila Masaryková – dvojizbový byt č. 64 na dobu ur čitú  
   od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 
 
25 / Žiados ť o pridelenie vo ľného bytu č. 43 v bytovom dome pre  
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie jednoizbového bytu č. 43   
p. Marte Hmirovej na dobu ur čitú jeden rok od 1. 12. 2020  
do 30. 11. 2021. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 154/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie jednoizbového bytu č. 43 v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. p. Marte Hmirovej  
na dobu ur čitú jeden rok od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie jednoizbového bytu č. 43 v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. p. Marte Hmirovej  
na dobu ur čitú jeden rok od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 154/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie jednoizbového bytu č. 43 v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. p. Marte Hmirovej  
na dobu ur čitú jeden rok od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021. 
 
26 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  sociálnych 
bytoch na ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 
1/ p. Peter Pivoda – garzónka č. 19. 
2/ p. Tibor Pánik s rodinou – jednoizbový byt č. 5. 
3/ p. Peter Macek garzónka č. 9. 
4/ p. Michaela Búšovská so synom jednoizbový byt č. 10.  
5/ p. Roman Davida s rodinou jednoizbový byt č. 4.  
6/ p. Ivana Ku čavíková s dcérou – jednoizbový byt č. 6.  
7/ p. Anna Čikotová – jednoizbový byt č. 11.  
8/ p. Michaela Rybárová s dcérou jednoizbový byt č. 14.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy  
na dobu ur čitú  
 
Návrh uznesenia  



uznesenie č. 155/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v sociálnych b ytoch na ul. 
Tresko ňovej 814/5, Byt ča:  
1/ p. Peter Pivoda – garzónka č. 19 na dobu ur čitú od 1. 12. 2020 
   do 30. 6. 2021. 
2/ p. Tibor Pánik s rodinou – jednoizbový byt č. 5 na dobu ur čitú  
   od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021 
3/ p. Peter Macek garzónka č. 9 na dobu ur čitú od 1. 12. 2020  
   do 30. 6. 2021. 
4/ p. Michaela Búšovská so synom jednoizbový byt č. 10 na dobu  
   ur čitú od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021.  
5/ p. Roman Davida s rodinou jednoizbový byt č. 4  na dobu ur čitú  
   od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 
6/ p. Ivana Ku čavíková s dcérou – jednoizbový byt č. 6  na dobu  
   ur čitú od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 
7/ p. Anna Čikotová – jednoizbový byt č. 11 na dobu ur čitú  
   od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.  
8/ p. Michaela Rybárová s dcérou jednoizbový byt č. 14 na dobu  
   ur čitú od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v sociálnych b ytoch na ul. 
Tresko ňovej 814/5, Byt ča:  
1/ p. Peter Pivoda – garzónka č. 19 na dobu ur čitú od 1. 12. 2020 
   do 30. 6. 2021. 
2/ p. Tibor Pánik s rodinou – jednoizbový byt č. 5 na dobu ur čitú  
   od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021. 
3/ p. Peter Macek garzónka č. 9 na dobu ur čitú od 1. 12. 2020  
   do 30. 6. 2021. 
4/ p. Michaela Búšovská so synom jednoizbový byt č. 10 na dobu  
   ur čitú od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021.  
5/ p. Roman Davida s rodinou jednoizbový byt č. 4  na dobu ur čitú  
   od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 
6/ p. Ivana Ku čavíková s dcérou – jednoizbový byt č. 6  na dobu  
   ur čitú od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 
7/ p. Anna Čikotová – jednoizbový byt č. 11 na dobu ur čitú  
   od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.  
8/ p. Michaela Rybárová s dcérou jednoizbový byt č. 14 na dobu  
   ur čitú od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 155/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v sociálnych b ytoch na ul. 
Tresko ňovej 814/5, Byt ča:  



1/ p. Peter Pivoda – garzónka č. 19 na dobu ur čitú od 1. 12. 2020 
   do 30. 6. 2021. 
2/ p. Tibor Pánik s rodinou – jednoizbový byt č. 5 na dobu ur čitú  
   od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021. 
3/ p. Peter Macek garzónka č. 9 na dobu ur čitú od 1. 12. 2020  
   do 30. 6. 2021. 
4/ p. Michaela Búšovská so synom jednoizbový byt č. 10 na dobu  
   ur čitú od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021.  
5/ p. Roman Davida s rodinou jednoizbový byt č. 4  na dobu ur čitú  
   od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 
6/ p. Ivana Ku čavíková s dcérou – jednoizbový byt č. 6  na dobu  
   ur čitú od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 
7/ p. Anna Čikotová – jednoizbový byt č. 11 na dobu ur čitú  
   od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.  
8/ p. Michaela Rybárová s dcérou jednoizbový byt č. 14 na dobu  
   ur čitú od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 
 
27 / Žiadosti o pridelenie vo ľných sociálnych bytov na ul. 
Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 
  
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie jednoizbového bytu: 
1/ p. Marta Bazalová, byt č. 23, na dobu ur čitú od 1. 12. 2020  
   do 30. 6. 2021. 
2/ p. Eva Malíková, byt č. 7, na dobu ur čitú od 1. 12. 2020 do 
   30. 6. 2021. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 156/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie bytu č. 7 na ul. Tresko ňovej 814/5 v Byt či p. Eve 
Malíkovej na dobu ur čitú od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021. 
2/ Pridelenie bytu č. 23 na ul. Tresko ňovej 814/5 v Byt či p. Marte 
Bazalovej na dobu ur čitú od 1. 12. 2020do 30. 6. 2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie bytu č. 7 na ul. Tresko ňovej 814/5 v Byt či p. Eve 
Malíkovej na dobu ur čitú od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021. 
2/ Pridelenie bytu č. 23 na ul. Tresko ňovej 814/5 v Byt či p. Marte 
Bazalovej na dobu ur čitú od 1. 12. 2020do 30. 6. 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 156/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie bytu č. 7 na ul. Tresko ňovej 814/5 v Byt či p. Eve 
Malíkovej na dobu ur čitú od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021. 



2/ Pridelenie bytu č. 23 na ul. Tresko ňovej 814/5 v Byt či p. Marte 
Bazalovej na dobu ur čitú od 1. 12. 2020do 30. 6. 2021. 
 
28 / Návrh na pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovou komisiou v V. kole r . 2020. 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie finan čných prostriedkov 
žiadate ľom pod ľa hodnotenia projektov grantovou komisiou v V. kole . 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 157/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v V. kole r. 2020. 

Pán primátor konštatoval, že žiadne hromadné akcie zatia ľ nebude 
možné usporiada ť, nako ľko je pred ĺžený núdzový stav. Mesto tradi čne 
centrálne organizuje Mikuláša, tento rok ur čite nie čo s kolegami 
vymyslí, aby deti v MŠ a ZŠ dostali Mikulášsky balí ček. Odporu čil, 
aby sa poslanci zdržali hlasovania.     
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v V. kole r. 2020. 

Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania poslanci 
uznesenie neprijali. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 157/2020 
 
29 / Žiados ť K&L Trade, s.r.o., Gokého č. 10, Bratislava o možnos ť 
zachovania letnej terasy na Námestí SR v Byt či.  
Spolo čnos ť svoju žiados ť odôvod ňuje tým, že nako ľko sú zrušené 
viano čné trhy, nebude terasa nikomu zavadza ť a ak bude výnimka 
počas pandémie COVID-19 stále plati ť, chceli by terasu prevádzkova ť 
počas viano čného obdobia. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že spolo čnosti skon čila nájomná 
zmluva na umiestnenie terasy 31. 10. 2020. 
MR konštatovala, že spolo čnos ť K&L Trade nemusí terasu demontova ť, 
ale ak bude možné zriadi ť viano čné trhy, Mesto trhy zriadi.   
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 158/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
že, spolo čnos ť K&L Trade, s.r.o., Gokého č. 10, Bratislava zatia ľ 
nezdemontuje letnú terasu na Námestí SR v Byt či.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
že, spolo čnos ť K&L Trade, s.r.o., Gokého č. 10, Bratislava zatia ľ 
nezdemontuje letnú terasu na Námestí SR v Byt či.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 158/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
že, spolo čnos ť K&L Trade, s.r.o., Gokého č. 10, Bratislava zatia ľ 
nezdemontuje letnú terasu na Námestí SR v Byt či.  
 
30 / Uzatvorenia zmluvy o prenájme nebytových priestor ov  malej 
a ve ľkej telocvi čne na ZŠ Ul. Mieru v Byt či - pokra čovanie procesu. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 159/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov ma lej a ve ľkej 
telocvi čne na ZŠ Ul. Mieru v Byt či, mimo vyu čovacieho procesu 
školy, formou priameho prenájmu pod ľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad prenájmu h odného 
osobitného zrete ľa a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Byt ča zo d ňa 23. 11.2016, medzi prenajímate ľom – 
ZŠ Mieru, ul. Mieru č. súp. 1235, 014 01 Byt ča, I ČO : 37 798 383 a 
nájomcom – Benet LTC – združenie, Štefániková 219, 014 01 Byt ča, 
I ČO: 37906135, s nasledovnými podmienkami nájmu: - vý ška nájmu 
malej telocvi čne vrátane prevádzkových nákladov predstavuje sumu vo 
výške 7,00 €/hod. prenájmu, výška nájmu ve ľkej telocvi čne vrátane 
prevádzkových nákladov predstavuje sumu vo výške 10 ,00 €/hod. 
prenájmu , nájomná zmluva na dobu neur čitú, ú čel nájmu – 
prevádzkovanie športovej činnosti združenia Benet LTC . Dôvodom 
zriadenia tohto prenájmu ako prípade hodného osobit ného zrete ľa je 
podpora Mesta Byt ča ob čanom a mladej generácii v oblasti 
voľnočasových a športových aktivít.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov ma lej a ve ľkej 
telocvi čne na ZŠ Ul. Mieru v Byt či, mimo vyu čovacieho procesu 
školy, formou priameho prenájmu pod ľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad prenájmu h odného 
osobitného zrete ľa a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Byt ča zo d ňa 23. 11.2016, medzi prenajímate ľom – 
ZŠ Mieru, ul. Mieru č. súp. 1235, 014 01 Byt ča, I ČO : 37 798 383 a 



nájomcom – Benet LTC – združenie, Štefániková 219, 014 01 Byt ča, 
I ČO: 37906135, s nasledovnými podmienkami nájmu: - vý ška nájmu 
malej telocvi čne vrátane prevádzkových nákladov predstavuje sumu vo 
výške 7,00 €/hod. prenájmu, výška nájmu ve ľkej telocvi čne vrátane 
prevádzkových nákladov predstavuje sumu vo výške 10 ,00 €/hod. 
prenájmu , nájomná zmluva na dobu neur čitú, ú čel nájmu – 
prevádzkovanie športovej činnosti združenia Benet LTC . Dôvodom 
zriadenia tohto prenájmu ako prípade hodného osobit ného zrete ľa je 
podpora Mesta Byt ča ob čanom a mladej generácii v oblasti 
voľnočasových a športových aktivít.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 159/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov ma lej a ve ľkej 
telocvi čne na ZŠ Ul. Mieru v Byt či, mimo vyu čovacieho procesu 
školy, formou priameho prenájmu pod ľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad prenájmu h odného 
osobitného zrete ľa a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Byt ča zo d ňa 23. 11.2016, medzi prenajímate ľom – 
ZŠ Mieru, ul. Mieru č. súp. 1235, 014 01 Byt ča, I ČO : 37 798 383 a 
nájomcom – Benet LTC – združenie, Štefániková 219, 014 01 Byt ča, 
I ČO: 37906135, s nasledovnými podmienkami nájmu: - vý ška nájmu 
malej telocvi čne vrátane prevádzkových nákladov predstavuje sumu vo 
výške 7,00 €/hod. prenájmu, výška nájmu ve ľkej telocvi čne vrátane 
prevádzkových nákladov predstavuje sumu vo výške 10 ,00 €/hod. 
prenájmu , nájomná zmluva na dobu neur čitú, ú čel nájmu – 
prevádzkovanie športovej činnosti združenia Benet LTC . Dôvodom 
zriadenia tohto prenájmu ako prípade hodného osobit ného zrete ľa je 
podpora Mesta Byt ča ob čanom a mladej generácii v oblasti 
voľnočasových a športových aktivít.  
 
31 /  Odpredaj prebyto čného majetku Mesta Byt ča v k.ú. Mikšová. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 160/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Po zverejnení zámeru Mesta Byt ča na priamy predaj pozemku parc. CKN 
č. 58/1, TTP o celkovej výmere 913 m 2 v k.ú. Mikšová za min. kúpnu 
cenu vo výške 30 €/m 2 (v d ňoch 7.10. až 4.11.2020), boli doru čené 
v stanovenej lehote – do 4.11.2020 cenové ponuky od  troch záujemcov 
a to : 

-  Dominik Par čiš a manž. Mária Par čišová, Mikšová č. 74,014 01 
Byt ča, s ponúkanou kúpnou cenou vo výške ..........€/m 2  

-  Ing. Ján Gardian, Mikšová č. 164, 014 01 Byt ča, s ponúkanou 
kúpnou cenou vo výške ..........€/m 2  



-  Peter Soj čák, Mikšová č.98, 014 01 Byt ča, s ponúkanou kúpnou 
cenou vo výške ..........€/m 2  

 
II.Schva ľuje: 
V súlade s § 9 a, ods.1, písm. c), zák. č. 138/19991 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 
a po vykonaní sú ťaže uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku 
parc. CKN č. 58/1, TTP o celkovej výmere 913 m 2 v k.ú. Mikšová medzi 
predávajúcim – Mesto Byt ča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Byt ča, I ČO:00 
321 192 a kupujúcim - ............ a to s nasledovn ými podmienkami 
predaja: 

-  kúpna cena vo výške.......€/m 2 
-  kupujúci uhradí i náklady spojené s odvkladovaním k úpnej 

zmluvy. 
 
Pán primátor informoval prítomných z úradného zázna mu z otvárania 
obálok, že:   
-p. Dominik Par čiš a manž. ponúkli kúpnu cenou vo výške 36,15 €/m 2  
-p. Ing. Ján Gardian ponúkol kúpnu cenu vo výške 38 ,- €/m 2  
-p. Peter Soj čák ponúkol kúpnu cenu vo výške 45,- €/m 2 z čoho 
vyplýva, ak poslanci príjmu najvyššiu ponúkanú cenu , schvália 
kupujúceho p. Petra Soj čáka. 
Poslanci prejavili súhlas. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie:   
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Po zverejnení zámeru Mesta Byt ča na priamy predaj pozemku parc. CKN 
č. 58/1, TTP o celkovej výmere 913 m 2 v k.ú. Mikšová za min. kúpnu 
cenu vo výške 30 €/m 2 (v d ňoch 7.10. až 4.11.2020), boli doru čené 
v stanovenej lehote – do 4.11.2020 cenové ponuky od  troch záujemcov 
a to : 

-  Dominik Par čiš a manž. Mária Par čišová, Mikšová č. 74,014 01 
Byt ča, s ponúkanou kúpnou cenou vo výške 36,15 €/m 2  

-  Ing. Ján Gardian, Mikšová č. 164, 014 01 Byt ča, s ponúkanou 
kúpnou cenou vo výške 38,- €/m 2  

-  Peter Soj čák, Mikšová č.98, 014 01 Byt ča, s ponúkanou kúpnou 
cenou vo výške 45,- €/m 2  

II.Schva ľuje: 
V súlade s § 9 a, ods.1, písm. c), zák. č. 138/19991 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 
a po vykonaní sú ťaže uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku 
parc. CKN č. 58/1, TTP o celkovej výmere 913 m 2 v k.ú. Mikšová medzi 
predávajúcim – Mesto Byt ča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Byt ča, I ČO:00 



321 192 a kupujúcim – Peter Soj čák, Mikšová 74, 014 01 Byt ča a to 
s nasledovnými podmienkami predaja: 

-  kúpna cena vo výške 45,- €/m 2 

-  kupujúci uhradí i náklady spojené s odvkladovaním k úpnej 
zmluvy. 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 160/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Po zverejnení zámeru Mesta Byt ča na priamy predaj pozemku parc. CKN 
č. 58/1, TTP o celkovej výmere 913 m 2 v k.ú. Mikšová za min. kúpnu 
cenu vo výške 30 €/m 2 (v d ňoch 7.10. až 4.11.2020), boli doru čené 
v stanovenej lehote – do 4.11.2020 cenové ponuky od  troch záujemcov 
a to : 

-  Dominik Par čiš a manž. Mária Par čišová, Mikšová č. 74,014 01 
Byt ča, s ponúkanou kúpnou cenou vo výške 36,15 €/m 2  

-  Ing. Ján Gardian, Mikšová č. 164, 014 01 Byt ča, s ponúkanou 
kúpnou cenou vo výške 38,- €/m 2  

-  Peter Soj čák, Mikšová č.98, 014 01 Byt ča, s ponúkanou kúpnou 
cenou vo výške 45,- €/m 2  

II.Schva ľuje: 
V súlade s § 9 a, ods.1, písm. c), zák. č. 138/19991 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 
a po vykonaní sú ťaže uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku 
parc. CKN č. 58/1, TTP o celkovej výmere 913 m 2 v k.ú. Mikšová medzi 
predávajúcim – Mesto Byt ča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Byt ča, I ČO:00 
321 192 a kupujúcim – Peter Soj čák, Mikšová 74, 014 01 Byt ča a to 
s nasledovnými podmienkami predaja: 

-  kúpna cena vo výške 45,- €/m 2 

-  kupujúci uhradí i náklady spojené s odvkladovaním k úpnej 
zmluvy. 

 
32 / Informácia o poškodení krovu a štítovej steny dom u na Ul. 
1.mája 35/4 v Byt či (Tisov dom). 
 
MR informáciu vzala na vedomie a odporú ča orgánom mesta zaobera ť sa 
riešením odstránenia havarijného stavu spolu s druh ým   
spoluvlastníkom objektu.  
 
33 / Podanie informácie – tepelné zariadenia a rozvody . 
Právnik mesta p. Babe ľa informoval prítomných, že v súvislosti  
so schváleným uznesením MZ, p. doc. Tekeli prijal z astupovanie Mesta 
a najneskôr na zastupite ľstvo v decembri podá písomné stanovisko 
s návrhom, ako má Mesto v tomto postupova ť. 
 
Poslanec p. Kulíšek požiadal pána primátor, aby sa on zú čast ňoval  
zasadnutí komisie pre tepelné hospodárstvo.  



Pán primátor informoval, že komisia je zložená z po slancov, má 
informácie z jej rokovaní, verejne týmto deklaruje,  že vždy bude  
stá ť za rozhodnutím mestského zastupite ľstva. Čo teda komisia  
odporu čí a zastupite ľstvo schválili, tieto rozhodnutia bude  
zdie ľať s poslancami. 
 
34 / Informácia – MZ (rozpo čtové) sa bude kona ť d ňa 14. 12. 2020  
s tým, že spolo čné zasadnutie komisii bude zvolané na 8. 12. 2020. 
 
Pán primátor po ďakoval všetkým kolegom, ktorí sa organiza čne  
podie ľali na zabezpe čení obidvoch kôl celoplošného testovania, 
poďakoval tiež dobrovo ľným hasi čom, ktorí dezinfikovali odberné  
miesta. 
    
Ďalej po ďakoval kolegyniam a kolegom, ktorí dnes dopoludnia spolu 
s ním vysadili strom čeky po meste, teda časť kolegov úradovala  
a časť sadila. Je pyšný, že na úrade sú ľudia profesionálni aj  
vnímaví. 
V závere informoval prítomných o svojom postupe pri  výbere prednostu 
úradu. O pozíciu prednostu úradu sa uchádzali: 
p. Ing. Roman Taká č, p. Mgr. Martina Bátorová, p. Ing. Slávka  
Litvíková a p. Mgr. Marta Mi čietová. 
Oznámil, že po zvážení navrhol túto pracovnú pozíci u p. Mgr. Marte  
Mičietovej. 
 
Poslancovi p. Kulíškovi odpovedal ved. odd. VaŽP p.  Oczczeda, že  
dopravný projektant zatia ľ projekt nedoru čil. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 7/2020 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 
Ing. Jarmila Kramarová              Ing. Miroslav M inár čik 
poverená zast. prednostu úradu      primátor mesta    
 
          
 
Miroslav Frolo                      PhDr. Martin Gá cik 
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 
  
 


