
                         U z n e s e n i a 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 23. 11. 2016 

 
uznesenie č. 146/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 

-  Správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 14. 9. 2016, 
-  Správu o výsledku kontroly č. 13 Kontrola hospodárenia 

a nakladania s finan čnými prostriedkami a s majetkom za roky 
2014 a 2015 na MsP v Byt či, 

-  Správu o výsledku kontroly č. 14 – Kontrola hospodárenia 
s finan čnými prostriedkami za r. 2015 v ZŠ Ul. E. Lániho 
Byt ča predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča.  

 
uznesenie č. 147/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 09. 2016. 
 

uznesenie č. 148/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Doplnenie rozpo čtovej položky nákup a osadenie autobusovej 
zastávky v mestskej časti Mikšová-Be ňov vo výške 700,- € v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2016 k 30. 11. 
2016. 
   

uznesenie č. 149/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Zme ny rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 7/2016 k 30. 11. 2016.  
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2016 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. 11. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnou zmenou: 
Kapitálové výdavky: 
Podprogram 3.4 Prevádzka a rekonštrukcia budov 
Autobusová zastávka Mikšová – Be ňov                  +700,- € 
  
Kapitálové príjmy: 
Príjmy z predaja pozemkov                            +700,- € 
  

uznesenie č. 150/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzné nariade nie Mesta Byt ča 
č. 6/2016 – Štatút Mesta Byt ča: bod 3, § 10 bude znie ť: „Štatút 



mesta a jeho zmeny schva ľuje mestské zastupite ľstvo 3/5 vä čšinou  
prítomných poslancov.  
 

uznesenie č. 151/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 6/2016 – Štatút Mesta 
Byt ča v znení prijatého uznesenia č. 150/2016 zo d ňa 23. 11. 2016. 

 
uznesenie č. 152/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2016  o pravidlách 
času predaja v obchodných prevádzkár ňach a času prevádzky služieb 
na území mesta Byt ča zo d ňa 23. 11. 2016. 

 
uznesenie č. 153/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzné nariade nie Mesta Byt ča 
č. 8/2016 o spôsobe pride ľovania nájomných bytov obstaraných 
z verejných prostriedkov s nasledovnými zmenami a d oplnkami: 
1/ článok 3 ods. 4 A písm. a) znie: „Žiadate ľ o nájomný byt 
má trvalý pobyt v Meste Byt ča po dobu najmenej 1 roka pred dátumom 
podania žiadosti. V prípade, že o byt žiadajú manže lia, túto 
podmienku musí sp ĺňať aspo ň jeden z manželov.“ 
 
2/ V článku 3 ods. 4 A písm. b) sa vypúš ťa, doterajšie písmená c, 
d, e sa ozna čujú ako písmena b, c, d. 
 
3/ článok 3 ods.4 B písm. b) sa vypúš ťa, doterajšie písmená    c, 
d, e sa ozna čujú ako písmena b, c, d. 
 
4/ článok 3 ods. 4 B sa dop ĺňa o písmeno e), ktoré znie: 
“Podmienka uvedená v písm. a) tohto odseku spo čívajúca v tom, že 
žiadate ľ musí by ť starobným dôchodcom alebo osobou so zdravotným 
postihnutím nad 50 rokov veku, ktorý je sú časne poberate ľom 
invalidného dôchodku sa nevz ťahuje na pride ľovanie bytov č. 23, 
24,25,26,69 a 70 tohto bytového domu.“ 
    
5/ článok 3 ods. 7 prvá veta sa nahrádza novým znením:„  Do  
evidencie žiadate ľov je možné zaradi ť aj žiados ť osoby, ktorá 
nesp ĺňa podmienky uvedené v ods. 4 A písm. a) a 4 B písm.  a) tohto 
článku.“ 
 

uznesenie č. 154/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2016 o spôsobe 
pride ľovania nájomných bytov obstaraných z verejných pros triedkov 
v znení prijatého uznesenia č. 153/2016 zo d ňa 23. 11. 2016. 



uznesenie č. 155/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 9/2016, 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. 156/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 10/2016 o zrušení VZN 
Mesta Byt ča č. 5/2010 v znení VZN Mesta Byt ča č. 1/2011 a č. 
4/2014 v navrhovanom znení zo d ňa 23. 11. 2016. 
 

uznesenie č. 157/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta B yt ča v 
navrhovanom znení zo d ňa 23. 11. 2016.  

uznesenie č. 158/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča  č. 11/2016 o poskytovaní 
sociálnych služieb a ur čení výšky platieb za poskytované sociálne 
služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári  Jesienka, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 04/2012 o poskytovaní sociálnych 
služieb a ur čení výšky platieb za poskytované sociálne služby 
v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesien ka. 

 
uznesenie č. 159/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Zriadenie komisie na riešenie KTR v zložení pp. Ant on Kotešovský, 
Michal Filek, Branislav Šušolík, Branislav Chúpek, Ondrej 
Skotnický, Juraj Putirka, Martin Gácik, Július Kozá k.  

II.Poveruje: 
Komisiu na riešenie KTR predloži ť návrh optimálneho riešenia KTR  
s dôrazom na rozvoj a skvalitnenie poskytovaných sl užieb pre 
občanov mesta Byt ča v termíne na decembrové rokovanie orgánov 
mesta. 

 
uznesenie č. 160/2016 

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 2015/2016.  

 
 

 



uznesenie č. 161/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom nebytových priestorov u čebne MŠ Hurbanova, prenajímate ľ – 
MŚ Hurbanova, č.s. 247/5, Byt ča, I ČO: 42 348 897, formou priameho 
prenájmu nájomcovi – Ob čianske združenie TAJOMSTVO TANCA, 
Dostojevského 932/4, Byt ča, I ČO: 42 389 763 a to pod ľa § 9a, 
ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prenájmu 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa. Podmienky nájmu sú 
nasledovné: 

-  doba nájmu na dobu ur čitú do 14.06.2017 
-  prenájom u čebne každú stredu v čase od 15,30 hod. do 16,30 

hod. 
-  účel nájmu je organizovanie pohybovej a tane čnej prípravy 

pre deti z MŠ Hurbanova 
-  cena nájmu vo výške 1,00 € za dobu nájmu + výška ná kladov 

za spotrebované energie 
 

Dôvodom schválenia tohto prenájmu ako prípadu hodné ho osobitného 
zrete ľa je nájom predmetných nebytových priestorov mesta za ú čelom 
rozširovania ponuky vo ľnočasových a pohybových aktivít pre detí 
predškolského veku. 

 
uznesenie č. 162/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej darovacej zmluve medzi  budúcim darcom 
– HANT BY s.r.o., Stará Ivánska cesta 1/386, Bratis lava, I ČO: 
47 800 577 a budúcim obdarovaným – Mesto Byt ča, Námestie SR 1/1, 
Byt ča, I ČO: 00 321 192, na budúci bezodplatný prevod vlastní ckeho 
práva k inžinierskej stavbe – Stavebný objekt: „SSZ  križovatka 
cesty I/10 a Štefánikovej ul. v Byt či“, v navrhovanom znení zmluvy 
zo d ňa 23.11.2016. 

uznesenie č. 163/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vypracovanie záväzných sú ťažných podmienok OVS na predaj pozemkov 
mesta Byt ča, parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m 2 , parc. 
CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m 2, parc. 
CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m 2 a parc. CKN č. 824/35, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m 2 v k.ú. V. Byt ča, tretej, 
resp. tretím osobám, na ú čel výstavby rodinného domu a s min. 
kúpnou cenou stanovenou vo výške 75,00 €/m 2 a predloženie týchto 
súťažných podmienok predmetnej OVS na zasadnutie MZ v Byt či, ku 
ich schváleniu. 

uznesenie č. 164/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve zo d ňa 02.01.2002 
uzatvorenej medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 



1/1, Byt ča a nájomcom – FO TJ Kinex Byt ča na zmenu osoby nájomcu 
z FO TJ Kinex Byt ča na právneho nástupcu nájomcu – MFK Byt ča, Nám. 
SR 1, 014 01  Byt ča, I ČO: 42 212 944. 

 
uznesenie č. 165/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o odpredaj domu č.s. 634 na Ul. Kollárovej   
v Byt či a pozemkov parc. CKN č. 42/1, 42/2 a 43/2 v k.ú. V. Byt ča  
žiadate ľom p. Stanislavovi Péterimu s manželkou Miriam, ul.  Pekná  
10/13, Žilina, ani iným tretím osobám.  

uznesenie č. 166/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti spol. EUNICA MEDIA s.r.o., Mar iánske námestie 
30/5, Žilina o prenájom časti pozemku o výmere 20 m 2, z parc. CKN 
č. 1252/5, k.ú. Maršová s tým, že na predmetnej časti pozemku 
nebudú umiest ňované žiadne reklamné stavby. 

uznesenie č. 167/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Jána Jakubíka s manž. Evou na povolenie 
uloženia kanaliza čného potrubia cez pozemok mesta parc. CKN č. 
280, k.ú. Hliník nad Váhom s tým, že areál MŠ v Hli níku nad Váhom 
a pozemok parc. CKN č. 280 bude na ďalej bez za ťaženia predmetným 
alebo obdobným vecným bremenom.  

uznesenie č. 168/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena na  
dobu neur čitú medzi Mestom Byt ča – povinná osoba a Ing. Milanom  
Kalašom s manž. Jankou, Sládkovi čova 228/8, Byt ča – oprávnená  
osoba, spo čívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu, či už pešo  
alebo osobnými a nákladnými motorovými vozidlami, v  plnom rozsahu  
cez pozemky Mesta Byt ča parc. CKN č. 1719/3, 1722/2  a 1659/19  
v k.ú. Ve ľká Byt ča a zriadeného in rem na pozemky parc. CKN č.  
1722/4, 1722/5, 1722/6, 1722/9, 1722/10, 1722/12  
a 1659/148 v k.ú. V. Byt ča. 
 

uznesenie č. 169/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Boženy Chúpkovej, Malá Byt ča 1, Byt ča o 
zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu Mest a Byt ča. 

 
 
 
 
 



uznesenie č. 170/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v byte č. 43 v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Alene Jozefe 
Hrošovej na dobu ur čitú o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
 

uznesenie č. 171/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Mariána Ková čika o výmenu bytu. 

 
uznesenie č. 172/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie bytu č. 51 v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Jozefovi Masarykovi na dobu 
ur čitú 1 rok. 

uznesenie č. 173/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomných zmlúv v bytoch v dom e č.s. 814/5 na 
Ul. Tresko ňovej v Byt či: 
1/ p. Kristína Imríšková v garsónke  č. 1 o 1 rok, t.j. do 
30.11.2017. 
2/ p. Tibor Pánik s rodinou v 1-izbovom byte č. 5 o 1 rok, t.j. do      
30.11.2017. 
3/ p. Peter Macek v garsónke  č. 9 o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
4/ p. Michaela Búšovská v 1-izbovom byte  č. 10 o 1 rok, t.j. do 
30.11.2017. 
5/ p. Peter Pivoda v garsónke  č.19 o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
6/ p. Kristína Jurgošová, Daniel Sú ľovský v garsónke  č.17 o 1 
rok, t.j. do 30.11.2017.  

 
uznesenie č. 174/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Podanie žaloby na súd o ur čenie neplatnosti článku III. Práva a 
povinnosti zmluvných strán, ods. 2, písmeno j/ Tech nické 
zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené n ájomcom je 
vlastníctvom nájomcu, ktorý vykonáva odpisy v zmysl e platných 
predpisov, technické zhodnotenie vykonané nájomcom v hodnote nad 1 
mil. Sk podlieha schváleniu Mestského zastupite ľstva, nájomnej 
zmluvy o prenájme tepelného hospodárstva a tepelnýc h zariadení, 
uzatvorenej medzi Mestom Byt ča a spolo čnos ťou TEZAR, s.r.o., d ňa 
10. 9. 1999. 

2/ Vypracovanie koncepcie tepelného hospodárstva ne závislej 
poradenskej firme pre energetiku (napr. Cityenergy) , na základe 
výsledkov verejného obstarávania. V zadávacích podm ienkach bude 
jednozna čne uvedené, že mesto Byt ča si bude od roku 2021 spravova ť 



tepelné hospodárstvo vo vlastnej réžii, prostredníc tvom svojej 
100% príspevkovej, alebo obchodnej spolo čnosti, alebo spolo čnosti 
s rozhodujúcim obchodným podielom mesta.  

II. Žiada: 

Primátora mesta vypracovaním správy o možnosti získ ania 
mimorozpo čtových prostriedkov na modernizáciu tepelných zaria dení 
a rozvodov v majetku mesta Byt ča, v termíne do prvého zasadnutia  
komisií MZ v roku 2017. 

 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
 

uznesenie č. 175/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Štatút mestských novín „Byt čianske noviny“ a odporú ča 
primátorovi mesta zaregistrova ť Byt čianske noviny do zoznamu 
periodickej tla če Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 
2/ Redak čnú radu v zložení: pp. Branislav Šušolík, Anton Ško lek, 
Martin Gácik, Eleonóra Boocová, Veronika Behríková.   
 

uznesenie č. 176/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie a podpísanie dodatku notárskej zápisnic e N 121/2016, 
Nz 38878/2016, NCRIs 39821/2016 zo d ňa 25.10.2016 napísanej 
v Notárskom úrade JUDr. Juraja Ehna v Byt či – vyhlásenie povinnej 
osoby o uznaní záväzku a súhlase povinnej osoby s e xekúciou 
a vykonate ľnos ťou zápisnice, na uznanie dlhu Mesta Byt ča čo do 
dôvodu a výšky vo či Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR a to vo výške 97 486,44 €,  v rámci proj ektu : Zvýšenie 
kvality vzdelávacích služieb a zlepšenie podmienok pre ich 
realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru, kód projektu – 22110120101. 
Obsahom dodatku tejto notárskej zápisnice bude zmen a splatnosti 
uvedeného dlhu mesta a to nasledovne: 

1.  splátka d ňa 30.06.2017 vo výške 29 074 € (ERDF) a 3420 € (ŠR)  
2.  splátka d ňa 29.06.2018 vo výške 29 074 € (ERDF) a 3420 € (ŠR)  
3.  splátka d ňa 1.07.2019 vo výške 29 076,71 € (ERDF) a 3421,73 €  

(ŠR).  

uznesenie č. 177/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2016. 
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
 
 



uznesenie č. 178/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie MZ v Byt či č.22/2016, zo d ňa 10.03.2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy č. 21403/2016/O220-19 o odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných investícii medzi odovzdávajúcim : Železnice 
Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61  Bratisl ava, I ČO: 
31 364 501 a preberajúcim: Technické služby mesta B yt ča, Hlinícka 
403, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 185 655, v súlade s návrhom tejto 
zmluvy zo d ňa 23.11.2016 (podchod pre cestujúcich a verejnos ť 
a časť osvetlenia Železni čnej stanice Byt ča – Hrabové). 
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
 


