
U z n e s e n i a 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 25. 6. 2015 
 

uznesenie č. 112/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie:  
- správu o plnení uznesení prijatých MZ v d ňoch 28. 4. 2015 a 23. 
5. 2015,  
- správu o plnení priebežne plnených a nesplnených uzneseniach MZ 
(I. štvr ťrok 2015),  
- správu o výsledku následnej finan čnej kontroly č. 3/2015 – 
spôsob využívania motorových vozidiel na MsÚ Byt ča,  
- správu o výsledku následnej finan čnej kontroly č. 4/2015 – 
využívanie služobných telefónov za roky 2011 až 201 4 na MsÚ  
- správu o výsledku následnej finan čnej kontroly č. 5/2015 – 
kontrola zákonnosti uzatvorených nájomných zmlúv me dzi ZŠ Lániho 
v Byt či a nájomcami.  
 predloženú hlavným kontrolórom Mesta Byt ča.  
II.Odporú ča:  
Primátorovi mesta, aby predložil na najbližšie zasa dnutie MZ 
novelizovaný návrh VZN č. 5/2010  zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Byt ča v zmysle odporú čaní z následnej finan čnej 
kontroly č. 5/2015 v § 19 a § 29.  
III.Schva ľuje:  
Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na II. polrok 2015.  
 
  

uznesenie č. 113/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31. 03. 2015. 

 
uznesenie č. 114/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na úhradu nákladov spojených s výmen ou 2 ks 
garážových dverí na hasi čskej zbrojnici (havarijný stav) v Hrabovom 
vo výške 3.600,- € z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
č. 2/2015.  

uznesenie č. 115/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Technických služieb Mesta Byt ča v predloženom 
znení. 

uznesenie č. 116/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dofinancovanie projektu (ÚPSVaR) vo výške 3.090,- €  Technickým 
službám Mesta Byt ča, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 

 



 
uznesenie č. 117/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky ú čelovo ur čené na úhradu nákladov spojených 
s opravou mestskej plavárne Technickým službám Mest a Byt ča, vo výške 
3.260,- € z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2015.  
 

uznesenie č. 118/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky ú čelovo ur čené na úhradu nákladov spojených s 
opravou havarijného stavu komunikácie v m. č. Pšurnovice Technickým 
službám Mesta Byt ča, vo výške 8.080,- € z rezervného fondu, pri 
Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
II.Odporú ča, 
aby Technické služby Mesta Byt ča zabezpe čili dodávku asfaltu 
v zmysle smernice č. 3/2015 o verejnom obstarávaní. 
  

uznesenie č. 119/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Finan čné prostriedky na úhradu nákladov s opravou havarij ného 
stavu oplotenia objektu MŠ Dostojevského v Byt či vo výške 1.000,- € 
z rezervného fondu a na nadstrešenie vchodu schodis ka (pergola) 
500,- €, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
2/ Finan čné prostriedky na úhradu nákladov spojených s oprav ou 
havarijného stavu podlahy v školskej jedálni na Ul.  Mieru v Byt či vo 
výške 8.500,- € z rezervného fondu pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2015. 
 

uznesenie č. 120/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na úhradu nákladov s opravou a rekon štrukciou 
havarijného stavu vstupu a vonkajších vstupných sch odov do budovy MŠ 
Pšurnovice vo výške 460,- € z rezervného fondu, pri  Zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 2/2015. 

 
uznesenie č. 121/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na úhradu nákladov s opravou havarij ného stavu 
vstupu a vonkajších vstupných schodov a omietky vst upnej steny do 
budovy KD Pšurnovice vo výške 1.000,- € z rezervnéh o fondu, pri 
Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 

 
 
 



 
uznesenie č. 122/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Vyhotovenie geometrického plánu budúca zástavba Dol né Pole. 

 
uznesenie č. 124/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky vo výške 5.000,- € na vypracovanie 
projektovej dokumentácie, ktorá by sp ĺňala podmienky na 
financovanie výstavby 4-och bytov prostredníctvom Š FRB, t.z. 
výstavby 4-och bytov prestavbou nebytového priestor u objektu č.s. 
303 v Pšurnoviciach, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 

 
uznesenie č. 125/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky potrebné na dodokon čenie úprav chodníkov na 
cintoríne v k.ú. Ve ľká Byt ča a Malá Byt ča, vo výške 5.550,- € 
z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 

 
 

uznesenie č. 126/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Návrh opráv miestnych komunikácii a chodníkov v mes te Byt ča. 
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 

 
 

uznesenie č. 128/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie rozpo čtovej položky grantový systém o 1.000,- €, pri 
Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. Na uvedený ú čel budú 
použité finan čné prostriedky z rozpo čtovej položky Výnos dane z P 
poukázaný územnej samospráve. 
 
 
 
      

uznesenie č. 129/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky potrebné na odstránenie havarijného stavu 
odvodenia časti „Záhumnie“ v m. č. Hliník nad Váhom, vo výške 
10.000,- €  z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2015. 
 

 



 
 

uznesenie č. 130/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 2/2015 k 30. 6. 2015.  

II.Schva ľuje:  

1/Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015 vrátane zmeny programov,  

v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/-c/ zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov k 30. 6. 2015 pod ľa priloženej tabu ľky s 
nasledovnými úpravami: 
Bežné výdavky  

MŠ Dostojevského-oprava oplotenia                 - 500,- € 
MŠ Dostojevského-nadstrešenie schodiska pergola   + 500,- € 
 
KD Pšurnovice-oprava schodiska                    - 500,- € 
Bytový dom Kollárova ul. – oprava komínov       -4. 800,- € 
Geometrický plán – budúca zástavba „Dolné Pole“ -1. 500,- € 
Oprava MK a chodníkov                          -50. 000,- € 
Odvodnenie - Hliník n/V - havária              +10. 000,- €  

Grantový systém mesta                           +1. 000,- € 
Oprava podlahy v školskej jedálni na Ul. Mieru  +8. 500,- €  

  

Finan čné operácie príjmové  

Zapojenie finan čných prostriedkov RF           -37.300,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 51.430,- €  na odstránenie havarijného stavu majetku mesta  
oprava havar. stavu MK a chodníkov-výtlky  +9.980,-  € 
opravu havarijného stavu plavárne          +3.260,-  € 
opravu havarijného stavu MK Pšurnovice     +8.080,-  € 
opravu havarijného stavu chodníkov na cintorínoch   +5.550,- € 
odstránenie havarijného stavu vstupného vonkajšieho   
schodiska v MŠ Pšurnovice                 +   460,-  €    
oprava havarijného stavu oplotenia v MŠ Dostojevské ho  +1.000,- €   
výmena garážových dverí na hasi čskej zbrojnici Hrabové +3.600,- € 
oprava havarijného stavu vstupného vonkajšieho  
schodiska                                         + 1.000,- €  
Hliník n/V – odvodnenie – havária                +1 0.000,- €  
Oprava podlahy v školskej jedálni na Ul. Mieru    + 8.500,- €  

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

 
 
 
 



 
uznesenie č. 131/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2015, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN č. 7/2014 o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2015. 
 

uznesenie č. 132/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2015 o do časnom 
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku 
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou. 

 
uznesenie č. 133/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2015 o poplatkoch 
za zne čis ťovanie ovzdušia malým zdrojom zne čis ťovania ovzdušia.  
 

uznesenie č. 135/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Opätovne žiados ť Futbalového klubu TJ Tatran Hrabové  prerokova ť na 
ďalšom zasadnutí, vzh ľadom k tomu, že poskytnutím dotácie nie je 
možné zvýši ť celkový dlh obce, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a Mesto Byt ča nemá 
v sú časnosti v rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky na poskytnutie 
dotácie. 

uznesenie č. 136/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Opätovne žiados ť FO Kinex Byt ča prerokova ť na ďalšom zasadnutí, 
vzh ľadom k tomu, že poskytnutím dotácie nie je možné zv ýši ť celkový 
dlh obce, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v 
rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky na poskytnutie dotácie. 

 
uznesenie č. 137/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Opätovne žiados ť Stolnotenisového oddielu TZO Byt ča prerokova ť na 
ďalšom zasadnutí, vzh ľadom k tomu, že poskytnutím dotácie nie je 
možné zvýši ť celkový dlh obce, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a Mesto Byt ča nemá 
v sú časnosti v rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky na poskytnutie 
dotácie. 

 
 
 



 
uznesenie č. 138/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Športového klubu telesne posti hnutých 
športovcov Kinex Byt ča o poskytnutie dotácie z rozpo čtu Mesta Byt ča. 
 

uznesenie č. 139/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie športového klubu HBK Hrabové medzi kluby Mesta Byt ča.   

 
uznesenie č. 140/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schváli ť: 
Vpracovanie dodatku k nájomnej zmluve uzatvorenej m edzi Mestom 
Byt ča a OZ Vzdelávanie, v ktorom bude zoh ľadnená finan čná odplata 
a iné podmienky sú časného stavu prenajímania nebytových 
priestorov vo vlastníctve Mesta Byt ča tretím osobám. 
 

uznesenie č. 141/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu novelizácie VZN Mesta Byt ča č. 12/2012 o ostatných 
miestnych daniach a následne jeho predloženie na ro kovanie 
komisií pri MZ v mesiaci september. 

 
uznesenie č. 142/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Poveuje: 
Primátora mesta rokovaním s vlastníkom  dotknutých pozemkov (parc. 
CKN č. 64,65 a 67 v k.ú. Ve ľká Byt ča), ASTAR build, s.r.o., 
Hlinkova 1220, Byt ča o možnosti ich odkúpenia Mestom za ú čelom 
rozšírenia parkovacích miest. 

 
uznesenie č. 143/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov predloženú p. Petrom Burandom, Kollárova 632/7 , 
Byt ča, v ktorej ob čania požadujú „pozastavenie odpredaja 
mestského pozemku za ú čelom výstavby polyfunk čného objektu p. 
Jozefom Ftá čkom“.  
II.Schva ľuje: 
Vyhovenie požiadavke ob čanov vyjadrenej v predloženej petícii.   

 
uznesenie č. 144/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neodpredanie pozemkov parc. CKN č. 62/1 a 64, k.ú. V. Byt ča p.  
Jaroslavovi Justrovi, Malobyt čianska 1808/17A, Byt ča a ani inej  
tretej osobe. 



 
uznesenie č. 145/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Správu o činnosti a stave KTR, s. r. o. Byt ča. 
II.Ruší: 
Bod č. 2 uznesenia MZ č. 163/2011 zo d ňa 23. 11. 2011 a uznesenie 
MZ č. 136/2013 zo d ňa 12. 9. 2013. 
III.Schva ľuje: 
Prípravu predaja predmetného majetku mesta (TKR a o bchodného 
podielu v spol. KTR Byt ča s.r.o.) tretej osobe, formou OVS a to 
najvýhodnejšej ponuke. 

 
uznesenie č. 146/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
1/ Uznesenie č. 116/2013 zo d ňa 27. 6. 2013, ktorým bol schválený 
vstup Mesta Byt ča do Ob čianskeho združenia Byt čiansko. 
2/ Bod 2/ uznesenia MZ č. 41/2015 zo d ňa 26. 3. 2015.  
II.Schva ľuje: 
V súlade s § 11, ods. 4 písm. m/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, ú časť Mesta Byt ča v ob čianskom združení Miestna ak čná 
skupina Zem palatína Juraja Thurzu „MAS Zem palatín a Juraja 
Thurzu“. 

 
 

uznesenie č. 147/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pred ĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho  
rozvoja Mesta Byt ča na r. 2007 až 2013 a to do termínu vydania 
nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Byt ča na 
budúce obdobie. 
2/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Mesta Byt ča o NFP v rámci 
opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu  - Obn ova verejného 
osvetlenia v meste Byt ča. 
3/ Zabezpe čenie realizácie tohto projektu v súlade s podmienka mi 
poskytnutia pomoci. 
4/  Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške  rozdielu celkových  výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 
 

 
 

uznesenie č. 148/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Mesta Byt ča na 
Enviromentalny fond, Martinská 49, Bratislava, týka júcu sa 
možného poskytnutia podpory formou dotácie na činnos ť C4: sanácia 



miest s nezákonne umiestneným odpadom, vrátane služ ieb spojených 
s vypracovaním povinných príloh a náležitosti žiado sti (v zmysle 
zákona č,. 587/2004 Z. z. o Enviromentalnom fonde).  
2/ Spolufinancovanie zo strany Mesta Byt ča vo výške minimálne 5% 
oprávnených nákladov projektu v prípade schválenia Žiadosti na 
sanáciu miesta s nezákonne umiestneným odpadom vo f orme dotácie 
z Enviromentalneho fondu. 
 

uznesenie č. 149/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmluvu o výpoži čke hmotného materiálu uzatvorenú medzi zmluvnými 
stranami  Základná škola Ulica mieru, Byt ča ako vypoži čiavate ľ 
a Klub muzeálnej a galerijnej spolo čnosti Byt ča ako poži čiavate ľ. 

 
uznesenie č. 150/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Obnovenie vzájomnej partnerskej spolupráce s mestom  Opoczno. 
 

uznesenie č. 151/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Neschva ľuje: 
Zníženie po čtu členov všetkých komisii zriadených pri Mestskom 
zastupite ľstve v Byt či na 5 členov a 1 tajomníka komisie. 
II.Odvoláva: 
p. Júliusa Lovása z členstva vo finan čnej komisii. 
III.Scha ľuje: 
1/ p. Júliusa Lovása za člena komisie sociálnej a bytovej, 
verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a šp ortu. 
2/ p. Júliusa Kozáka a p. Ing. Ondreja Skotnického za členov 
finan čnej komisie. 
 

uznesenie č. 152/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
1/ Primátorovi mesta, aby sa staral o majetok mesta  a aby vykonal  
úkony smerujúce k ochrane majetku mesta – pozemku z apísaného na LV  
č. 2786 ako parcela č. 1980, kde je mesto vlastníkom v podiele  
1/2-ica a pozemku zapísaného na LV č. 2786 ako parcela č. 1992,  
kde je mesto vlastníkom v podiele 1/3-ina. 
2/Primátorovi mesta, aby zabezpe čil vypracovanie znaleckého  
posudku na ocenenie  parciel č. 1980 a č. 1992 vrátane porastov na  
nich. 

 
uznesenie č. 153/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Byt ča k umiestneniu 
telekomunika čnej optickej siete na Sídlisku v Byt či pre spol. 
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, realizovanú spolo čnos ťou 



TELEKOMUNIK s.r.o., P.O.BOX D-27, 042 07 Košice. 
 

uznesenie č. 154/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhovenie žiadosti p. Ing. Miroslava Ková ča s manž. Annou,  
Brezová 1015/5, Byt ča o schválenie dodato čného umiestnenia el.  
rozvádza ča (SSE-D, a.s. Žilina) a o schválenie zmluvy o zria dení  
vecného bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie (SeVaK a.s., 
Žilina). 
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 

 
 
 

uznesenie č. 155/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Miroslava Ková ča s manž. Annou,  
Brezová 1015/5, Byt ča o schválenie dodato čného umiestnenia el.  
rozvádza ča (SSE-D, a.s. Žilina) a o schválenie zmluvy o zria dení  
vecného bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie (SeVaK a.s., 
Žilina). 
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 

 
uznesenie č. 156/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasného stanoviska Mesta Byt ča k žiadosti SeVaK, 
a.s., Žilina, Bôrická cesta 1960, Žilina o schválen ie zmluvy 
o zriadení vecného bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie 
IBV ul. Okružná, II.etapa. 
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
 

uznesenie č. 157/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Byt ča k žiadosti SeVaK, 
a.s., Žilina, Bôrická cesta 1960, Žilina o schválen ie zmluvy 
o zriadení vecného bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie 
IBV ul. Okružná, II.etapa. 
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
 
                 
                    
 
 
 



 
                    uznesenie č. 158/2015 
 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
I.Vyhlasuje:Objekt č.s. 152 postavený na parc. CKN č. 589/2 
v k.ú. Hliník nad Váhom , resp. nebytové priestory tohto objektu 
o výmere 299 m 2 za prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
II.Schva ľuje: 
1/ V súlade s § 59a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 zverejnenie zámeru prenájmu majetku 
mesta Byt ča a to : 
objektu č.súp. 152, Hliník nad Váhom, nebytové priestory o v ýmere 
299 m 2 (predmet OVS) a to tretej osobe formou obchodnej verejnej 
súťaže, na dobu ur čitú 10 rokov a s ú čelom nájmu : zriadenie 
a prevádzkovanie obchodnej prevádzky - „Potraviny a zmiešaný 
tovar“ . Zámer prenájmu tohto majetku sa zverejní na úradn ej 
tabuli mesta, na web stránke mesta a v regionálnej tla či. 

2/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2015 zo d ňa 
06.05.2015 na prenájom majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode 1. 
tohto uznesenia.  
 
3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov 
Obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2015 na prenájom majetku Mesta 
Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe , na  
vyššie uvedený ú čel v zložení: pp. Andrea Gajdošíková, Ing. Juraj  
Putirka, Ing. Juraj Babušík, Branislav Šušolík a St anislav 
Struhal. 
 
4/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2015 – p. Ing.  
Antona Kotešovského. 
 
III.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č. 1/2015 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami.                                                                      
 
                      uznesenie č. 159/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prijatie ponuky p. Márie Keblovskej, Svederník č. 39 a p. Anny  
Slaninkovej, E. Geromettu 978, Byt ča na odkúpenie pozemku parc.  
CKN č. 2180/4, ostatná plocha o výmere 956 m 2, k.ú. V. Byt ča, do  
vlastníctva Mesta Byt ča, t.z. uzatvorenie kúpnej zmluvy na  
odkúpenie pozemku CKN č. 2180/4, ostatná plocha o výmere 956 m 2,  
k.ú. V. Byt ča od vlastníkov p. Márie Keblovskej, Svederník č. 39  
a p. Anny Slaninkovej, E. Geromettu 978, Byt ča do vlastníctva 
Mesta Byt ča v podiele 1/1 za kúpnu cenu 1,- €/m 2, spolu 956,- €. 
Poplatky súvisiace s odvkladovaním kúpnej zmluvy uh radia  



predávajúce. 
 

uznesenie č. 160/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neodpredanie časti pozemku z parc. CKN č. 782/1, k.ú. Hliník nad  
Váhom žiadate ľom, p. MUDr. Ladislavovi Badíkovi, p. Viktorovi 
Chalúpkovi a p. Matúšovi Chalúpkovi a ani iným tret ím osobám, ale 
ponechanie celého pozemku na ďalej vo vlastníctve Mesta Byt ča. 
 
                      uznesenie č. 161/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neodpredanie pozemku parc. CKN č. 824/9, resp. časti pozemku  
parc. CKN č. 824/10, k.ú.  Ve ľká Byt ča p. Danielovi Ková čikovi 
a manž. Erike, Hollého 112/9,Byt ča a ani inej tretej osobe. 
 

 
 

uznesenie č. 162/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neodpredanie pozemku  parc. EKN č. 128, zast. plochy a nádvoria 
o výmere 476 m 2, k.ú. Malá Byt ča, v podiele 4/18 p. Danielovi  
Bullovi, Malá Byt ča č. 23, Byt ča. 

 
uznesenie č. 163/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Byt ča k realizácii pretlaku 
popod cestu I/61 v k.ú. Hrabové, v rámci stavby: ŽS R – 
Modernizácia trate Púchov-Žilina, pre rýchlos ť do 160 km/hod., 
II. etapa, v súlade s príslušnou situáciou a projek tovou 
dokumentáciou a odporú ča primátorovi mesta rokova ť so ŽSR  
o vybudovaní nadchodu v m. č. Hrabové. 
 

uznesenie č. 164/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy č. 463/2015 o uzavretí budúcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena (stavba: Byt ča-MČ Hliník nad Váhom,  
rozšírenie kanalizácie) s budúcim oprávneným z vecn ého bremena – 
SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina a to v súlad e s návrhom 
tejto zmluvy zo d ňa 22.5.2015. 

 
uznesenie č. 165/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Vyhlasuje: 
Nehnute ľný majetok Mesta Byt ča, nebytové priestory o výmere 455 m 2 
v objekte administratívnej budovy TSMB, č.s. 403 na Hliníckej ul. 
v Byt či, za prebyto čný majetok mesta Byt ča. 



 
II.Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu TSMB na zverejnenie zámeru priameho  prenájmu 
časti vyššie uvedených neb. priestorov o výmere 19 m 2 (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 Ivan Pavlík, Štúrova 
335/22 Byt ča, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a) výška nájmu vrátane spotreby energií (paušál) 13 ,27 €/mesiac 
b) nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

lehotou 
c) ú čel nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny 
 Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodné ho 

osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom 
v oblasti kultúrnych, športových a vo ľnočasových aktivít. 
 
-  vydanie súhlasu TSMB na zverejnenie zámeru priameho  

prenájmu zostávajúcich vyššie uvedených neb. priest orov 
o výmere 436 m 2, resp. ich časti, v súlade s §9a, ods. 9 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 
5/2010 (tabu ľa mesta, web, regionálna tla č), nájomnou 
zmluvou na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou lehotou, 
s ú čelom nájmu – skladové, kancelárske a obchodné 
priestory, s min. výškou nájomného: obchodné priest ory – 
20,00 €/m 2/rok, kancelárske priestory – 13,00 €/m 2/rok, 
skladové priestory – 10,00 €/m 2/rok, ostatné priestory – 
3,00 €/m 2/rok (chodby a pod.) a s 20-d ňovou lehotou na 
doru čenie ponúk záujemcov. 

 

uznesenie č. 166/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta k prevodu práv a povinností  
z Kúpnej zmluvy zo d ňa 10.3.2014 na osobu – Jaroslav Justra, 
bytom Malobyt čianska 1808/17A, Byt ča. 
 

 
uznesenie č. 167/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve zo d ňa 5.12.2013 
uzatvorenej medzi Mestom Byt ča a spol. s r.o. HORDEX, S. 
Sakalovej 88, Byt ča, s doplnením nasledovného bodu: vybudovanie 
prístupových komunikácií a obslužných plôch na pren ajatom 
pozemku, časti z parc. EKN č. 981/1 o výmere 489 m 2, na vlastné 
náklady nájomcu. 

uznesenie č. 168/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Uzatvorenie zmluvy č. 465/2015 o uzavretí budúcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena (stavba: SKV Byt ča, rekonštrukcia 
vodovodu ul. Thurzova, ul. J. Krá ľa a ul. F. Krá ľa) s budúcim 
oprávneným z vecného bremena – SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 
Žilina a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 1.6.2015. 
 

uznesenie č. 169/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti SVB a NP „Rovnos ť“, ul. Mieru 986/10, 014 01 
Byt ča o opravu chodníkov okolo bytového domu s. č. 986/10 na ul. 
Mieru, Byt ča. 
 

uznesenie č. 170/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu súkromnej  materskej 
školy „Úsmev“ zriadenú spolo čnos ťou Hadess, s.r.o., Hliník nad 
Váhom č. 250, Byt ča, do siete škôl a školských zariadení 
v termíne od 1. 9. 2016. 
 

uznesenie č. 171/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie bytu č. 33 v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Anne Gažovej na dobu ur čitú 
1 rok. 

 
uznesenie č. 172/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v nájomných bytoch na Ul. Tresko ňovej  
č. 814/5, Byt ča: 
a) Michaela Rybárová, byt č. 14 -  pred ĺženie do 31.07.2016                         
b) Jana Hubocká, byt č.8 – pred ĺženie do 30.06.2016, 
c) Anna Raždíková, byt č. 15 - pred ĺženie do 31.07.2016 
d) Anna Čikotová, byt č. 11 - pred ĺženie do 30.06.2016 
e) Roman Davida, byt č. 4 - pred ĺženie do 31.07.2016  
 

uznesenie č. 173/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných nájomných  bytov na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, 
Byt ča: 
a) garsónka č.13 – komisia odporú ča prideli ť žiadate ľovi     
p. Marekovi Gálovi a p. Kristíne Pazúrikovej, na do bu ur čitú 1 
rok, 
b) garsónka č. 21 – komisia odporú ča prideli ť žiadate ľovi  
p. Jane Vrbkovej na dobu ur čitú 1 rok.    

 
 



 
 

uznesenie č. 174/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu predloženú komisiou vytvorenou za ú čelom riešenia 
tepelného hospodárstva v meste Byt ča, ktorá vykonala vyhodnotenie 
dokladov súvisiacich s nájomnou zmluvou uzatvorenou  medzi Mestom 
Byt ča a spolo čnos ťou Tezar, s.r.o., Byt ča. 

 
uznesenie č. 175/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Termíny zasadnutia mestskej rady a mestského zastup ite ľstva na 
II. polrok 2015: 
Mestská rada : 8. 9. 2015, 10. 11. 2015 a 8. 12. 2015 
Mestské zastupite ľstvo : 17. 9. 2015, 19. 11. 2015 a 17. 12. 2015 
   

uznesenie č. 176/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Návrh zástupcu primátora Mesta Byt ča na zvýšenie platu primátora 
mesta. 

II.Schva ľuje: 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2  a ods. 4 
zákona č. 253/1994 Z. z.. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov, zvýšenie platu primátora o 30% na sumu 2 .822,- € od 
01. 07. 2015. 

                    uznesenie č. 177/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2015. 
 
 
 
 
 
  
                    uznesenie č. 178/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi  Mestom Byt ča 
– povinný z vecného bremena a HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská 
Bystrica, I ČO:36328375 – oprávnený z vecného bremena, na trvale  
umiestnenie inžinierskych sietí vodovodnej prípojky  a splaškovej 
kanalizácie na časti pozemkov parc. CKN č. 1719/3, 1722/2 



a 1659/19 v k.ú. Ve ľká Byt ča a to v súlade s návrhom tejto zmluvy 
zo d ňa 22. 6. 2015.    
 

                    uznesenie č. 179/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dohodu o prevode práv a povinností stavebníka medzi  Mestom Byt ča  
a Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., p ri Raj čianke 
2927/8, 010 47 Žilina na stavbu Byt ča – rozšírenie NN siete (SIO 
05) pre IBV Okružná v súlade s jej návrhom zo d ňa 9. 4. 2015. 
 

                    uznesenie č. 180/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy č. 04370/2014-PNZ-P41233/14.00 medzi 
Mestom Byt ča – nájomca a SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, I ČO: 
17 335 345 – prenajímate ľ a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo 
dňa 24.06.2015. 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Bc.Miroslav Minár čik 
                                         p rimátor    v.r.                      


