
                       U z n e s e n i a  
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 14. 12. 2017 

 
uznesenie č. 187/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov mesta proti výstavbe bytového domu v mestskej 
časti Hliník nad Váhom ved ľa Kamenárstva Lavado.  
 

uznesenie č. 188/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na I. 
polrok 2018. 
 
II.Berie na vedomie:  
-správu o plnení uznesení prijatých MZ d ňa 8. 11. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 15/2017 – Kontrola hospodárenia 
s finan čnými prostriedkami za r. 2016 v ZPSaDS Jesienka, By t ča 
predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 

 
uznesenie č. 189/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie:  
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 09. 2017. 
 

uznesenie č. 190/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zakúpenie autorského súboru obrazov s tématikou mesta Byt ča od 
p. Bohuslava Behríka, SNP 911/21, Byt ča za cenu 3.000,- € v Zmene  
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 9/2017 k 31. 12.  
2017. 
2/ Náklady na zarámovanie predmetných obrazov vo vý ške do 1.000,-  
€ v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 9/2017  
k 31. 12. 2017. 
II.Odporú ča: 
Umiestnenie obrazov do priestorov Domu kultúry. 

 
uznesenie č. 191/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 9/2017 k 31.  
12. 2017 pod ľa predloženého návrhu s nasledovným doplnením: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 11.4. Vzdelávacie aktivity vo ľnočasové  

CVČ Byt ča – tovary a služby (630)                       +40 0,- € 
ŠKD E. Lániho – poistné a príspevok do pois ťovní(620)   +680,- € 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 



Projekty v r. 2017                                    - 4.000,- € 
 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
Súbor faktografických obrazov a ich zarámovanie       + 4.000,- € 
 
Bežné príjmy 
Vlastné príjmy RO 
CVČ Byt ča                                               +40 0,- € 
ŠKD E. Lániho                                           +680,- € 
 

uznesenie č. 192/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 10/2017, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie 
na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zaria dení na rok 
2018. 

 
uznesenie č. 193/2017 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pozmeňovací návrh poslanca MZ p. Ing. Petra Webera na zme nu 
a doplnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia M esta Byt ča 
o obrade uvítania do života a finan čnej podpore pre narodené 
die ťa, v tomto znení:  
V znení Čl. II, bod 3. návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  
Mesta Byt ča o obrade uvítania do života a finan čnej podpore pre 
narodené die ťa sa dop ĺňa druhá veta, ktorá znie: „Na obrade sa 
zúčast ňuje primátor mesta spolu s poslancami MZ v Byt či.“ 
 

uznesenie č. 194/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 11/2017 o obrade 
uvítania do života a finan čnej podpore pre narodené die ťa v znení 
prijatého uznesenia č.193/2017 zo d ňa 14. 12. 2017.  
 

uznesenie č. 195/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyčlenenie finan čných prostriedkov vo výške 10.000,- €  
z rezervného fondu na revitalizáciu detského ihrisk a na Ul.  
Thurzovej v Byt či do návrhu Rozpo čtového opatrenia č. 1/2018  
k 28. 2. 2018 (plánované rokovanie MZ d ňa 21. 2. 2018). 

 
uznesenie č. 196/2017 

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. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 



dotácií, poskytnutie dotácií na zabezpe čenie športových 
a kultúrnych akcií v roku 2018: 
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                     4.000,- €                                       
Šachový oddiel TZO Byt ča                              670,- €                                             
Horolezecký klub Direct Byt ča                         600,- €                                                        
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča 1.000,- €                         
Benet – tenis klub Byt ča                            1.000,- € 
Slovenská asociácia Kung-Fu, Byt ča                    900,- € 
ASSASIN GYN, Byt ča                                    300,- € 
Klub zjazdovej cyklistiky                             200,- € 
Filmový klub Byt ča                                  2.500,- € 
Glória Deo, Byt ča                                   1.100,- € 

 
uznesenie č. 197/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zapojenie finan čných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 
139.000,- € v Programovom rozpo čte Mesta Byt ča na rok 2018 na 
dobudovanie ob čianskej vybavenosti a revitalizácie vnútrobloku, 
Sídlisko Úvažie v Byt či a to na investície č. 1, 2, 3 a 5 
(dobudovanie parkovacích miest, riešenie dopravnej situácie – 
prepojenie cestou z Ul. S. Sakalovej, vybudovanie m ultifunk čného 
ihriska a doplnenie prvkov pre cvi čenie mládeže a dospelých).  
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 

 
uznesenie č. 198/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2018, s výh ľadom na roky 
2019 – 2020. 
 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2018, s výh ľadom na roky 
2019 – 2020, 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. 
 

uznesenie č. 199/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Súhlasí: 
S odpísaním poh ľadávky rozpo čtovej organizácie Jesienka-ZPSaDS  
so sídlom Ul. Tresko ňova č. 813, Byt ča, I ČO: 42219973,  
DI Č:2023550485 vo výške 5.331,98 € po nebohom p. Karol ovi  
Bení čkovi a trvalo upúš ťa od vymáhania uvedenej poh ľadávky. 



uznesenie č. 200/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 4 k nájomnej zmluve zo d ňa 01.01.2013, 
medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 
Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom - Lesné spolo čenstvo Byt ča, 
s.r.o., E. Lániho 253/1, Byt ča, I ČO: 46 877 738 a to 
v navrhovanom znení zo d ňa 10.11.2017. 

 
uznesenie č. 201/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 1685/2017 o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena v rámci stavby „SKV Byt ča – Prívod vody pre IBV 
Byt ča – Pod Hájom a rekonštrukcia vodovodu“, medzi budú cim 
povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Nám. SR č. 1, Byt ča, 
I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremen a – SeVaK, 
a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO 36 672 297, v súlade s jej 
návrhom zo d ňa 21.11.2017. 

 
uznesenie č. 202/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 1692/2017 o zriadení vecného bremena 
v rámci stavby„ Vodovod Pšurnovice – I. etapa“,  me dzi budúcim 
povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Nám. SR č. 1, Byt ča, 
I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremen a – SeVaK, 
a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO 36 672 297, v súlade s jej 
návrhom zo d ňa 29.11.2017. 

 
uznesenie č. 203/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu ur čitú 1 rok  
v nájomných bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča s týmito 
žiadate ľmi: 
1/ p. Roman Davida s manž. – byt č. 4 na dobu od 1.1.2018 do 
31.12.2018. 
2/ p. Ivana Ku čavíková – byt č. 6 na dobu od 1.1.2018 do 
   31.12.2018. 
3/ p. Anna Čikotová – byt č. 11 na dobu od 1.1.2018 do  
   31.12.2018. 
4/ p. Mgr. Michaela Rybárová – byt č. 14 na dobu od 1.1.2018  
   do 31.12.2018. 
5/ p. Peter Bubla – byt č.20 na dobu od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
6/ p. Dušan Kadora a Michaela Hozáková – byt č. 23 na dobu  
   od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
7/ p. Marián Bubla – byt č.21 na dobu od 1.3.2018 do 28.2.2019. 
 
 
 



uznesenie č. 204/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome  pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča, na dobu 
ur čitú 1 rok: 
1/ p. Mária Mikulíková – byt č. 29 na dobu od 1.1.2018 do  

  31.12.2018 
2/ p. Margita Mráziková – byt č. 67 na dobu od 1.1.2018 do  

  31.12.2018 
3/ p. Ing. Ladislav Urban – byt č. 66 na dobu od 1.1.2018 do  

  31.12.2018 
4/ p. Daša Alakšová – byt č. 29 na dobu od 1.1.2018 do  

  31.12.2018 
5/ p. Jarmila Masaryková – byt č. 64 na dobu od 1.1.2018 do  

  31.12.2018 
6/ p. Viera Rábarová – byt č. 27 na dobu od 1.2.2018 do  

  31.1.2019. 
 

uznesenie č. 205/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaregistrovanie turistického klubu do klubov pôsobi acich na území  
mesta Byt ča. 
 

uznesenie č. 206/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Termíny zasadnutí MR a MZ na rok 2018: 
Mestská rada – 13. 2. 2018, 17. 4. 2018, 12. 6. 201 8, 11. 9. 
               2018. 
 
Mestské zastupite ľstvo – 21. 2. 2018 (streda), 26. 4. 2018, 
               21. 6. 2018, 20. 9. 2018. 

 
uznesenie č. 207/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Materiály na rokovanie orgánov mesta budú MsÚ v Byt či zasielané 
len elektronicky. 
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
 


