
U z n e s e n i a 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 14. 9. 2016 

 
uznesenie č. 100/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ prijatých na zasadnutí  MZ d ňa 15. 6. 
2016, 
-správu z kontroly - Kontrola plnenia prijatých opa trení 
z následných finan čných kontrol vykonaných v II. polroku 2015, 
-správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za I. 
polrok 2016. 

 
uznesenie č. 101/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
1/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 06. 2016. 
2/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Monitor ovacej správe 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Monitorovaciu správu programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. 
polrok 2016. 

 
uznesenie č. 102/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča. 
 

uznesenie č. 103/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2016 o používaní 
zábavnej pyrotechniky  s týmito zmenami: 
-s vypustením druhej vety v bode 2 Článku 3, časti Individuálne 
používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a os lavné ú čely, 
ktorá znie: “Tento zákaz neplatí, ak použitie pyrot echnických 
výrobkov je sú časťou športového podujatia.“ 
-doplnenie čl. 5 bod 3 nasledovne: „V zmysle Organiza čného 
poriadku mestskej polície, § 1, ods. 1 je mestská p olícia 
nosite ľom kontroly dodržiavania tohto VZN.“  
 

uznesenie č. 104/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2016, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách 
a školských zariadeniach v znení neskorších doplnko v. 

 
 



uznesenie č. 105/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2016 o ostatných 
miestnych daniach. 

 
uznesenie č. 106/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Neodporú ča: 
Vypracovanie a prijatie Všeobecne záväzného nariade nia Mesta 
Byt ča, ktoré by ustanovovalo miestny poplatok za rozvoj .  
 

uznesenie č. 107/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Návrh Štúdie rozšírenia po čtu parkovacích miest na sídlisku 
Úvažie. 
 
II.Odporú ča:  
Zapracovanie varianty na rozšírenie parkovacích mie st na sídlisku 
Úvažie zo štúdie „Zabezpe čenie podmienok pre regulované 
parkovanie v Meste Byt ča, I.etapa“ aj za bytovkami (priestor vo 
vnútri) a pri trafostanici. 

 
uznesenie č. 108/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky na spoluprácu s prevádzkovate ľom regionálnej 
televízie SEVERKA na spolo čnom projekte pod názvom „Byt čiansky 
magazín“.  
 

uznesenie č. 109/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti ŠK telesne postihnutých športo vcov Kinex 
Byt ča o navýšenie dotácie v roku 2016 vo výške 10.000,-  €.  

 
uznesenie č. 110/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na dofinancovanie rekonštrukcie telo cvi čne 
na ZŠ E. Lániho, Byt ča vo výške 280,- €, z rezervného fondu  
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 
k 30. 9. 2016. 

 
uznesenie č. 111/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Ul. Hurbanova, Byt ča vo 
výške 5.000,- €, na opravu havarijného stavu chodní kov 
a spevnených plôch v areáli materskej školy, z reze rvného fondu v 



Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 
9. 2016. 
 

uznesenie č. 112/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Pšurnovice, Byt ča  
na realizáciu prác potrebných na odstránenie havari jného stavu 
podzemného podlažia budovy MŠ Pšurnovice – ochranou  pred 
povrchovou a spodnou vodou vo výške 5.000,- €, z re zervného fondu 
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 
k 30. 9. 2016. 

 
uznesenie č. 113/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Hliník nad Váhom, Byt ča vo 
výške 4.750,- €,  opravu havarijného stavu strechy a vyma ľovanie  
poškodených miestnosti, z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 9. 2016. 

 
uznesenie č. 114/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Doplnenie rozpo čtovej položky oprava havarijného stavu odvodnenia 
v Hliníku nad Váhom v časti Záhumnie vo výške 1.930,- €, 
z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 4/2016 k 30. 9. 2016. 

 
 

uznesenie č. 115/2016 
Mestské zastupite ľstvo: 
Schva ľuje: 
Realizácia prác spojených s odstránením havarijného  stavu 
oplotenia ZŠ Ul. Eliáša Lániho vo výške 31.890,- €,  z rezervného 
fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2016 k 30. 9. 2016. 

 
uznesenie č. 116/2016 

Mestské zastupite ľstvo: 
Schva ľuje: 
Vybudovanie chodníka Ul. Komenského (pri ZŠ Ul. mie ru)  vo výške 
30.000,- €, z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 9. 2016. 
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 

 
 
 
 
 



uznesenie č. 117/2016 
Mestské zastupite ľstvo: 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 09. 
2016. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 4/2016 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. 09. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky: 
Podprogram 8.1 Údržba MK 
MŠ Hurbanova-havarijná oprava chodníkov         -5. 000,- € 
Hliník nad Váhom – havarijná oprava odvodnenia  +1. 930,-€ 
 
Podprogram 11.1 Materské školy  
MŠ Hliník nad Váhom - havarijna oprava strechy- 
zatekanie a vyma ľovanie                         +4.750,- €, 
MŠ Pšurnovice – havarijná oprava zatekania 
pivni čných priestorov                           +5.000,- € 
 
Podprogram 11.2 Základné školy  
ZŠ E. Lániho – havarijná oprava oplotenia        + 490,- €  
 
Kapitálové výdavky: 
Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov 
Ul. Komenského (pri ZŠ Ul. mieru) - výstavba  
chodníka                                       -30. 000,- € 
 
Podprogram 11.2 Základné školy  
ZŠ E. Lániho – dofinancovanie rekonštrukcie  
telocvi čne                                       + 280,- €  
 
Finan čné operácie príjmové                      
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)    -22.550,- € 
  
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 48.570,- € na odstránenie havarijného stavu m ajetku mesta: 
-MŠ Hurbanova- havarijná oprava chodníkov       5.0 00,- € 
-MŠ Hliník nad Váhom havarijná oprava strechy  
 a ma ľovanie                                    4.750,- €  
-Hliník nad Váhom-havarijná oprava odvodnenia   1.9 30,- € 
-MŠ Pšurnovice – havarijná oprava zatekanie 
pivni čných priestorov                           5.000,- €  
-ZŠ E.Lániho-havarijná oprava oplotenia        31.8 90,- € 
 



v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov. 
 

uznesenie č. 118/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 27 VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 – Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča v znení VZN č. 1/2011 trvalé 
upustenie od vymáhania poh ľadávky vedenej v ú čtovnej evidencii RO 
Jesienka, ZpS a DS vo či neb. Jánovi Bení čkovi nar. 10. 05. 1938 
za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seni orov Jesienka 
vo výške 2.257,36 €. 

 
uznesenie č. 119/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zapracovanie nasledovných zmien do návrhu Zásad hos podárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča a takto upravený návrh 
prerokova ť v orgánoch mesta: 
a/ neprenajíma ť u čebne ZŠ z hygienických dôvodov a tiež z dôvodu, 
že u čebne nie sú prebyto čný majetok ur čené na prenájom, 
b/ v § 8 bod doplni ť na koniec prvej vety: ...,schva ľuje primátor 
mesta,  po predchádzajúcom doporu čení vyra ďovacej komisie 
mestského zastupite ľstva, 
c/ v § 9 bod 9 doplni ť ...na prenájom hnute ľného  a nehnute ľného 
majetku...   
d/ v § 11 bode 11 zmeni ť znenie poslednej časti vety: ...., M esto 
zváži možnos ť neuplatnenia poplatku z omeškania. 
  

uznesenie č. 120/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Informácie z Valného zhromaždenia Ob čianskeho združenia „MAS Zem 
palatína Juraja Thurzu“. 

 
uznesenie č. 121/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, novovytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 981/60, TTP o výmere 872 m 2, k.ú. V. Byt ča 
(GP č. 36418897-7-2016, Ing. Kubá ň), za prebyto čný majetok Mesta 
Byt ča. 

2/ Zverejnenie zámeru zámeny novovytvoreného pozemk u vo 
vlastníctve mesta Byt ča - parc. CKN č. 981/60, TTP o výmere 872 
m2, k.ú. V. Byt ča (GP č. 36418897-7-2016, Ing. Kubá ň) za 
novovytvorený pozemok vo vlastníctve spolo čnosti Agis SK, s.r.o., 
Hlavná 1400, Byt ča – parc. č. CKN 978/22, ostatné plochy o výmere 
538 m 2, k.ú. V. Byt ča (GP č. 36418897-6/2016, Ing. Kubá ň), na web 
stránke mesta a úradnej tabuli mesta, formou  zámen y pozemkov 



v zmysle § 9a, ods. 8, písm.e) zák.  o majetku obcí  ako prípadu 
prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného z rete ľa. 
Dôvodom zriadenia tejto zámeny pozemkov ako prípadu  hodného 
osobitného zrete ľa je vysporiadanie pozemku pod prístupovou 
komunikáciou ku mestskému športovému areálu na ul. S. Sakalovej 
v Byt či, ako i pomoc mesta podnikate ľskému subjektu pri riešení 
prístupu a parkovacích miest ku jeho priemyselnému areálu. Zámena 
pozemkov sa zrealizuje bez vzájomného finan čného vyrovnania 
s tým, že spol. Agis SK s.r.o., Byt ča uhradí všetky náklady 
spojené s odvkladovaním príslušnej zámennej zmluvy.   

 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 

 
uznesenie č. 122/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Daniela Adamova, Ul. Bottov a 1149/18, 
Byt ča o odpredaj pozemku Mesta na ú čely parkovania osobného 
motorového vozidla na Ul. Bottovej v Byt či. 
 

uznesenie č. 123/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN č. 991/2, záhrady o výmere 56 
m2,k.ú. Hliník nad Váhom p. Miroslavovi Frolovi, Hlin ík nad Váhom  
č. 468, Byt ča, za kúpnu cenu 15,- €/m 2 s tým, že žiadate ľ uhradí  
i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Te nto predaj  
odporú ča schváli ť v súlade s §9a, ods.8, písm.b), zák. č.  
138/1991 Zb. o majetku obcí.  

 
uznesenie č. 124/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhodnotenie, výsledok OVS č. 1/2016 na predaj stavby 
Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča a obchodného podielu mesta  
Byt ča v spol. KTR Byt ča, s.r.o. ví ťazovi tejto OVS - spol. TES 
Media s.r.o., Žilina, za kúpnu cenu spolu vo výške 78.000,- € 
(52.000,- € TKR, 26.000,- € obchodný podiel), v súl ade 
s vyhodnotením tejto sú ťaže zo d ňa 16. 8. 2016. 

2/ Prípravu predmetných kúpnych zmlúv na predaj pre dmetu OVS č. 
1/2016 v súlade s vyhodnotením tejto sú ťaže zo d ňa 16. 8. 2016 
a predloženie týchto zmlúv na schva ľovanie na najbližšie 
zasadnutie MZ. 

 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
 

 
 
 
 



uznesenie č. 125/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
Petíciu ob čanov mesta Byt ča v zastúpení Ing. Peter Glogovský 
a manž. Ing. Jana Glogovská, Nám. SR č. 24,  Byt ča, v ktorej 
požadujú skrátenie prevádzkovej doby Radni čnej vinárne na Nám. SR 
25 v Byt či nasledovne: Zo sú časnej prevádzkovej doby o 02,00 hod. 
a 05,00 hod. na nový čas do 22,00 hodiny a tejto vyhovuje. 
 
II. Odporú ča: 
Primátorovi mesta skrátenie prevádzkovej doby Radni čnej vinárne 
na Námestí SR č. 25 v Byt či, na prevádzkovú dobu denne od 17,00 
hodiny do 22,00 hodiny. 
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
 

uznesenie č. 126/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú. V. Byt ča - parc. CKN 
č. 1633/105, orná pôda o výmere 300 m 2, v podiele 1/1; parc. CKN  
č. 1633/112, orná pôda o výmere 69 m 2, v podiele 162/180;  parc.  
CKN č. 3500/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2  
v podiele 1/1, od predávajúceho - HANT BA, a.s., Hl iny 1412,   
Považská Bystrica a to za kúpnu cenu vo výške 19,23  €/m 2 s tým, že  
kupujúci – Mesto Byt ča uhradí i náklady spojené s odvkladovaním  
kúpnej zmluvy do katastra nehnute ľností.   
 

uznesenie č. 127/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. V. Byt ča - parc. CKN  
č. 1633/100, orná pôda o výmere 155 m 2, v podiele 4/20 od  
predávajúcich – Katarína Honzová, Lombardiniho 212/ 10, Byt ča  
v podiele 1/20; Jana Honzová, Lombardiniho 212/10, Byt ča  
v podiele 1/20; Peter Honza, Lombardiniho 212/10, B yt ča v podiele  
1/20; Stanislav Honza, Rázusova 789/43, Byt ča v podiele 1/20   
a to za kúpnu cenu vo výške 40,- €/m 2 s tým, že kupujúci – Mesto  
Byt ča uhradí i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej z mluvy do  
katastra nehnute ľností.   

 
uznesenie č. 128/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Technickým službám Mesta Byt ča prenájom časti nebytových 
priestorov objektu Technických služieb Mesta Byt ča na ul. 
Hlinícka č.s. 403, Byt ča,  nájomcom: 

-  Gabriel Begá ň, Thurzova 968/15, Byt ča, nebytové priestory 
o výmere 16 m 2, ú čel nájmu skladové priestory, výška 
nájomného 10,00 €/m 2/rok,  



-  SAMALUTI, s.r.o., Hliník nad Váhom 495,  Byt ča, nebytové 
priestory o výmere 16 m 2, ú čel nájmu kancelária, výška 
nájomného 13,00 €/m 2/rok.  

Nájomné zmluvy budú uzatvorené na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou. 

uznesenie č. 129/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu MŠ Hurbanova, č.s. 247/5, Byt ča, I ČO: 42 348 897, 
na zverejnenie zámeru priameho prenájmu u čebne MŠ (web mesta, 
úradná tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, 
písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu 
hodného osobitného zrete ľa a to nájomcovi – Ob čianske združenie 
TAJOMSTVO  TANCA, Dostojevského 932/4, Byt ča, I ČO: 42 389 763, 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a) doba nájmu ur čitá do 14.6.2017, 
b) prenájom u čebne každú stredu v čase od 15,30 hod. do 16,30 

hod., 
c) ú čelom nájmu je organizovanie pohybovej a tane čnej prípravy 

pre deti z MŠ Hurbanova 
d) cena nájmu vo výške 1,- € za dobu nájmu + výška nákladov za 

spotrebované energie. 
 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je podpora Mesta Byt ča pri rozširovaní ponuky 
voľnočasových a pohybových aktivít detí predškolského vek u. 
 

uznesenie č. 130/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Zdenky Štrbovej, Pšurn ovická 
1283/78, Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu 
Mesta Byt ča. 
 

uznesenie č. 131/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
 
a) p. Mária Mikulíková - v byte č. 29 na dobu ur čitú do 31. 12. 
2017,  
b) p. Ladislav Urban - v byte č. 66 na dobu ur čitú do 31. 12. 
2017.  
    

uznesenie č. 132/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Mariána Ková čika o výmenu bytu. 
 



uznesenie č. 133/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľného 1-izb. bytu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Margite 
Mrázikovej na dobu ur čitú do 31. 12. 2017. 

 
uznesenie č. 134/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, 
Byt ča: 
a/ p. Daniel Bílek - v garsónke  č. 21 na dobu ur čitú do 31. 12. 
2017, 
b/ p. Peter Bystriansky a p. Michaela Galová v gars ónke č. 12  
na dobu ur čitú do 31. 12. 2017. 
 

uznesenie č. 135/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Termín zasadnutia Mestského zastupite ľstva v mesiaci november 
bude v stredu d ňa 23. 11. 2016. 


