
U z n e s e n i a 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 16. 12. 2015 

 
uznesenie č. 260/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 4, ods. 3, písm. d) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení, vydanie kladného záväzného stanoviska Mes ta Byt ča 
k vydaniu povolenia na ťažbu štrkopiesku v katastrálnom území 
Hliník nad Váhom, pozemok parc. č. KN 861/4, 861/5, 861/6 pre 
Rímsko-katolícku cirkev, Farnos ť Byt ča, Námestie SR 2,  Byt ča za 
podmienok: 
1/ Vytý čenia trasy prepravy vy ťaženého materiálu mimo mestskej 
časti Hliník nad Váhom (cez brod rieky Váh). 
2/ Postupného vy ťažovania predmetného územia na etapy. 
3/ Vy ťažený priestor bude spätne zasypaný. 
4/ Finan čné prostriedky získané z ťažby budú použité na rozvoj 
Farnosti Byt ča. 

 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
 

uznesenie č. 261/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Žiados ť Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnos ť Byt ča o povolenie ťažby 
štrkopiesku. 
 
II.Žiada: 
Primátora mesta, aby v danej žiadosti postupoval v zmysle platných 
zákonov a noriem.  

 
uznesenie č. 262/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 18. 11. 2015 predloženú 
hlavným kontrolórom Mesta Byt ča.  
 
II.Schva ľuje: 
Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na I. polrok 2016 
s doplnením v bode III. Ostatná kontrolná činnos ť: „Kontroly vykonané 
na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti poslancov mestského 
zastupite ľstva“. 
 

uznesenie č. 263/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2015 o umiest ňovaní 
volebných plagátov na verejných priestranstvách po čas volebnej 
kampane. 

 
 



uznesenie č. 264/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2015 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý m sa mení a dop ĺňa 
VZN mesta Byt ča č. 5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady  s nasledovnou zmenou:  
Výška poplatku pod ľa § 2 písmena e) za drobný stavebný odpad bez 
obsahu škodlivín 0,035 € za kg.  

 
uznesenie č. 265/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 9/2015 o podmienkach 
ur čovania a vyberania dane z nehnute ľností na území mesta Byt ča na r. 
2016. 
 

uznesenie č. 266/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie klubu Assasin Gym, Byt ča do klubov pôsobiacich na území 
mesta Byt ča s tým, že bude na činnos ť klubu v r. 2016 Mestom Byt ča 
poskytnutá dotácia vo výške 300,- €. 

 
uznesenie č. 267/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na „zabezpe čenie športových akcií 
v roku 2016“: 
Mestský futbalový klub Byt ča                       41.500,- €                                                       
Futbalový klub Hliník n/V                           2.830,- €                                                           
TJ Tatran Hrabové                           2.830,-  € 
TJ Pšurnovice                                       2.830,- € 
Mestský hádzanársky klub Byt ča                     27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča                     3.800,- €                                                   
Šachový oddiel TZO Byt ča                              670,- €                                             
Horolezecký klub Direct Byt ča                         600,- €                                                        
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča 1.000,- €                         
Benet Lawn – tenis klub Byt ča                       1.000,- € 

 
uznesenie č. 268/2015 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Zariadeniu pre senioro v a domov 



sociálnych služieb Novo ť na zvýšenie kvality sociálnych služieb, vo 
výške 100,- €.  
 

uznesenie č. 269/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Schva ľuje: 
1/ Navýšenie kapitálových výdavkov Podprogram 1.3. Strategické 
plánovanie a projekty  na projekt Mestská športová hala Byt ča vo 
výške na základe výsledku verejnej sú ťaže na dodávate ľa stavebných 
prác. 
2/ Financovanie projektu výstavby multifunk čnej športovej haly 
formou komer čného úveru. 
 
II. Žiada:  
1/ Primátora mesta, aby v spolupráci s Mestskou rad ou na základe 
vypracovaného projektu Mestská športová hala Byt ča pod ľa Projektu 
pre stavebné povolenie vypracovaného v decembri 201 2, zodpovedný 
Projektant Ing. Patrik Meško pripravil zadanie a ná sledne 
zrealizoval verejné obstarávanie na výber zhotovite ľa pre danú 
stavbu. 
2/ Primátora mesta, aby v spolupráci s Mestskou rad ou a na základe 
výsledku verejnej sú ťaže na dodávate ľa stavebných prác zabezpe čil 
súťaž na výber najvhodnejšieho úveru na uvedený ú čel. 
 

uznesenie č. 270/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Rímsko-katolíckej cirk vi, Farský úrad 
Petrovice na obstaranie a inštaláciu zvonov do kost ola v m. č. 
Pšurnovice vo výške 1.000,- €. 
 

uznesenie č. 271/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zníženie rozpo čtu MŠ Ul. Hurbanova Byt ča (Podprogram 11.1) vo výške  
4.050,- € v návrhu Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2016. 
 

uznesenie č. 272/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Vyhotovenie kópie sochy sv. Jána Nepomuckého a j ej osadenie do 
zámockého parku.  
2/ Vyhotovenie draka umeleckým ková čom a jeho osadenie do studne 
zámockého parku – spolu vo výške 15.000,- € (bod 1, 2). 
3/ Osadenie, znovuosadenie dvoch pamätných tabú ľ – Švec, Tombor vo 
výške 500,- €.  
4/ Financovanie brožúry zo série poh ľady s tematikou Ikony vo výške 
500,- € v návrhu Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2016. 



uznesenie č. 273/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2016, s výh ľadom na roky 
2017 – 2018. 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2016, s výh ľadom na roky 
2017 – 2018, v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov, pod ľa predloženého návrhu so zapracovanými 
zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Program 2 Propagácia  a prezentácia  
Podprogram 2.1 propagácia a prezentácia mesta Byt ča          
633 materiál                                         - 2.000,- € 
637 služby                                           - 2.000,- € 
642 dotácia na vyhotovenie kópie sochy sv. Jána Nep omuckého a jej 
osadenie do zámockého parku a vyhotovenie draka a j eho osadenie do 
studne                                               +15.000,- € 
642 dotácia na osadenie dvoch pamätných tabú ľ – Švec, Tombor  
                                                        +500,- €  
642 dotácia na financovanie brožúry zo série poh ľady s tematikou 
Ikony                                                   +500,- €     
         
Program 6 Odpadové a vodné hospodárstvo 
Podprogram 6.1 zvoz, odvoz a zneškod ňovanie odpadov 
637 služby                                           -12.000,- € 
 
Program 13 Kultúra a spolo čenské aktivity 
Podprogram 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
Mestský klub „Assasin Gym“                              +300,- € 
 
Program 11 Vzdelávanie a mládež 
Podprogram 11.1 MŠ Ul. Hurbanova Byt ča 
610+620 mzdy, poistné                                 -4.050,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 
Podprogram 1.3 strategické plánovanie a projekty 
Projekt „Mestská športová hala“ 
 
Program 3 Interné služby mesta  
PD výmena sekundárnych rozvodov na tepelnom okruhu Úvažie a výstavba 
teplovodného prepoja kotolní Sídlisko-Centrum Byt ča  +20.000,- € 
 
Program 6 odpadové a vodné hospodárstvo 
Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškod ňovanie odpadu 
Aktualizácia PD na vybudovanie integrovaného dvora   
 



Program 8 miestne komunikácie, verejné priestranstv á a zele ň  
Podprogram 8.3 správa a údržba verejnej zelene 
716-PD revitalizácia verejných priestranstiev a par kov    
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov RF                             +16.250,- € 

 
uznesenie č. 274/2015 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 10/2015, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 15/2012 o ur čení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a š kolských zariadení 
na rok 2016 s nasledovnou zmenou: 
Príloha č. 1 k VZN 
MŠ Hurbanova  326.630,- € sumu na die ťa 2.419,48 €  

 
uznesenie č. 275/2015 

Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov smerujúcu proti zmene územného plánu mesta Byt ča v 
mestskej časti Malá Byt ča v lokalite 19, v zastúpení peti čného 
výboru: Ing. Stanislav Kramara, Malá Byt ča č. 153, Byt ča.  
II. Konštatuje, že 
Mestské zastupite ľstvo v Byt či zaujme stanovisko k petícii ob čanov  
pri prerokovaní Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ/ÚPO/ Byt ča. 

 
uznesenie č. 276/2015 

Mestské zastupite ľstvo  
Neschva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 
medzi: Budúcim povinným z vecného bremena – Mesto B yt ča a Budúcim 
oprávneným z vecného bremena – TEZAR, s.r.o., Byt ča, na za ťaženie 
mestských pozemkov v rámci plánovanej stavby: „Opti malizácia výroby 
tepla v častiach Sídlisko – Centrum Byt ča“. 

uznesenie č. 277/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Neschva ľuje: 
Udelenie súhlasu nájomcovi mestského tepelného hosp odárstva 
a tepelných zariadení – TEZAR, s.r.o., Byt ča, na realizáciu 
investície vo výške 155.000,00 €, na prenajatom mes tskom majetku, 
t.j. investície – „Výmena sekundárnych rozvodov na tepelnom okruhu  
Úvažie“.  
 

uznesenie č. 278/2015 
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 2014/2015. 



uznesenie č. 279/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2015 k 31. 12. 
2015. 
 
II.Schva ľuje:  

Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2015 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 doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2015 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 13.2 mestská knižnica a kronika mesta 
Materiál                                       +50, - € 
Podprogram 15.11: Jesienka ZpSaDS      
610 mzdy                                    -5.000, - € 
632 energie, voda, komunikácie              -3.000, - €              
633 materiál                                +5.500, - € 
637 služby                                  +2.500, - € 
633 materiál (72a dar)                        +140, - €                        
 
Bežné príjmy 
Kultúrne poukazy                               +50, - € 
Bežné príjmy RO (vlastné príjmy)     
Dar OZ Tolamir                                +140, - € 
 
 

uznesenie č. 280/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Delegovanie poslancov p. Ing. Petra Webera a p. And reu Gajdošíkovú 
za členov  výboru mestského hádzanárskeho klubu Byt ča. 
  

uznesenie č. 281/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č.2 k Nájomnej zmluve zo d ňa 1.1.2013 medzi  
Mestom Byt ča (prenajímate ľ) a Lesným spolo čenstvom Byt ča, s.r.o.,  
E. Lániho 253/1, Byt ča, I ČO: 46 877738 (nájomca) v súlade 
s návrhom tohto Dodatku č. 2 zo d ňa 10. 11. 2015.  
 

uznesenie č. 282/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v 1–izb. byte č. 27 v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Viere 
Rabarovej na dobu ur čitú 1 rok. 



uznesenie č. 283/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti p. O ľga Ďurcovej a p. Františkovi Hujovi o 
pred ĺženie nájmu v nájomných bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5 
v Byt či. 
2/ Pred ĺženie nájmu na dobu ur čitú 1 rok v byte č. 24 na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5 v Byt či p. Ľubici Kypúsovej s rodinou. 

 
uznesenie č. 284/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie 1-izb. bytu č. 6 na Ul. Tresko ňovej č. 814/5 v Byt či p. 
Ivane Ku čavíkovej na dobu ur čitú 1 rok.  

 
uznesenie č. 285/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie „Zmluvy o poskytnutí dotácie na podp oru rozvoja 
športu na r. 2015, multifunk čné ihriská, č. zmluvy 989/2015“, medzi 
poskytovate ľom: Úrad vlády SR, Námestie Slobody č. 1, 813 70 
Bratislava a prijímate ľom: Mesto Byt ča, Námestie Slovenskej 
republiky č. 1/1, 014 01 Byt ča, na výstavbu multifunk čného ihriska 
Hrabové v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 9. 12. 2015. 
2/ Finan čnú spoluú časť Mesta Byt ča na výstavbe multifunk čného 
ihriska Hrabové, z vlastných zdrojov Mesta, vo výšk e 5% z rozpo čtu 
projektu multifunk čného ihriska Hrabové, resp. najviac 38.499,99 €. 
Konečná výška spolufinancovania výstavby tohto ihriska M estom Byt ča 
bude riešená po vykonaní verejného obstarávania na výber dodávate ľa 
diela a to pri schva ľovaní zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča v r. 2016. 
 

uznesenie č. 286/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje:  
1/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Mesta Byt ča o NFP z 
Opera čného programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy 
o NFP Zníženie energetickej náro čnosti verejných budov, kód výzvy: 
OPKZP-P04-SC431-2015-6, prioritná os 4, špecifický cie ľ 4.3.1, na 
zníženie energetickej náro čnosti Materskej školy na Ul. Hurbanovej 
č.s.  247, 1229, 1230 a 1231 v Byt či.  
  
2/ Spolufinancovanie projektu na zníženie energetic kej náro čnosti  
Materskej školy na Ul. Hurbanovej č.s.  247, 1229, 1230 a 1231 
v Byt či, z vlastných zdrojov Mesta Byt ča, pod ľa podmienok na 
spolufinancovanie projektov ur čených výzvou, kód výzvy: OPKZP-P04-
SC431-2015-6.  
 
 
 
 



uznesenie č. 287/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zabezpe čenie úveru vo výške 754.780,- € na prefinancovanie 
investi čného projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Byt ča“ od  
VÚB, a.s., Žilina formou vystavenia vlastnej blanko zmenky, Dohody 
o vypl ňovacom práve k blankozmenke uzatvorenej medzi Mesto m Byt ča 
a VÚB, a.s. Žilina. 
 

uznesenie č. 288/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínov zasadnutia mestskej rady a mestského  zastupite ľstva 
na I. polrok 2016:   
Mestská rada – 1. 3. 2016, 19. 4. 2016, 21. 6. 2016 , 
Mestské zastupite ľstvo – 10. 3. 2016, 28. 4. 2016, 30. 6. 2015. 
 

uznesenie č. 289/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhovenie žiadosti p. Juraja Gajdošíka o predlženie  otváracích 
hodín v prevádzke U záhradárov, S. Sakalovej č. 168/18, Byt ča, 
počas viano čných sviatkov a Silvestra nasledovne: 
24. 12. 2015 od 20,00 hod. do 04,00 hod. 
25. 12. 2015 od 18,00 hod. do 04,00 hod. 
26. 12. 2015 od 18,00 hod. do 04,00 hod. 
27. 12. 2015 od 18,00 hod. do 02,00 hod. 
31. 12. 2015 od 18,00 hod. do 05,00 hod. 

 
uznesenie č. 290/2015 

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. 
 


