
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 2/2016 Mestského zastupite ľstva v Byt či,  konaného 

dňa 5. 4. 2016 o 15,00 hodine na MsÚ v Byt či 
 

Čas ukon čenia zasadnutia: 17,00 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 15 poslancov 
Program:  
1/ Podanie žiadosti Technických služieb mesta Byt ča o poskytnutie 
Nenávratného finan čného príspevku z OP: Kvalita ŽP. 
2/ Žiados ť Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnos ť Byt ča o schválenie 
zámeru ťažby štrku. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných všetkých 17  
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
     Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci MZ. 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Andrea Gajdošíková 
a p. PhDr. Martin Gácik. 
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Martin Gá cik ako 
predseda komisie, p. Pavol Hrabovský a p. Branislav  Chúpek ako 
členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Pán primátor v úvode informoval prítomných, že v de ň konania 
zasadnutia bola do podate ľne úradu doru čená petícia ob čanov 
smerujúca proti vydaniu povolenia na ťažbu štrkopiesku 
v katastrálnom území Hliník nad Váhom, pozemok parc . KN č. 861/4, 
861/5, 861/6. Nako ľko petícia súvisí s bodom 2/ programu, bude 
zaradená na rokovanie dnešného mestského zastupite ľstva. 
 
Poslanci doplnenie bodu programu, overovate ľov zápisnice, návrhovú 
komisiu a zapisovate ľku schválili. 
 
1/ D ňa 21. 3. 2016 Ministerstvo ŽP SR vyhlásilo výzvu na  predkladanie 
žiadostí o NFP, so zameraním na triedený zber KO, z hodnocovanie BRO 
a úpravu KO. Predmetná výzva je ur čená pre príspevkové a rozpo čtové 
organizácie obcí, ktoré majú oprávnenia na nakladan ie s uvedenými 
odpadmi. Vzh ľadom na uvedené, ako i na skuto čnos ť, že v meste Byt ča je 
potrebné posilni ť zber BRO, predovšetkým v rodinných domoch a taktie ž 
i technicky posilni ť zber drobného stavebného odpadu, prípadne zber 
objemových odpadov (akcie mesta jar-jese ň a podobne), je prospešné pre  
Technické služby Mesta Byt ča, aby sa do tejto výzvy zapojili. 
V rámci tohto projektu by sa TS MB uchádzali o fina nčný príspevok na 
kúpu dopravných zariadení, dvoch kusov nákladných v ozidiel (na BRO 
a na drobný stavebný odpad), traktora s príslušenst vom 
a zodpovedajúcich zberných nádob. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 38/2016 
Mestské zastupite ľstvo  



Schva ľuje:  
1/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Technických služieb Mesta 
Byt ča, Hlinická č. 403, 014 01 Byt ča, I ČO:00185655, o poskytnutie 
NFP z Opera čného programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy 
zameranej na triedený zber KO, zhodnocovanie BRO a mechanicko-
biologicku úpravu KO, kód výzvy: OPKZP-P01-SC111-20 16-11, prioritná 
os 1, špecifický cie ľ 1.1.1 a to na projekt: „Intenzifikácia 
triedeného zberu KO v meste Byt ča s dôrazom na BRO a drobný stavebný 
odpad.“ 
  
2/ Spolufinancovanie predmetného projektu z vlastný ch zdrojov 
žiadate ľa o NFP - Technických služieb Mesta Byt ča, pod ľa podmienok 
na spolufinancovanie projektov ur čených výzvou, kód výzvy: OPKZP-
P01-SC111-2016-11.  
 
Pán primátor informoval prítomných, že pri získaní vozidla bude 
prioritou odvoz BRO ob čanom mesta Byt ča. V zmysle tejto výzvy by 
bolo spolufinancovanie žiadate ľom, teda technickými službami mesta, 
cez poskytnutú dotáciu Mestom Byt ča. Konštatoval, že po čas 
realizácie vývozu BRO, si ob čania zvykli na túto službu a poukázali 
na fakt, že frekvencia vývozu by mala by ť častejšie a vývoz trva ť 
dlhšie (pod ľa poveternostnej situácie). Taktiež poukázal na fak t, že 
je to jedine čná príležitos ť zlepši ť službu ob čanom a aj takto 
zmodernizova ť technické vybavenie technických služieb mesta.      
 
Poslanci v svojich diskusných príspevkoch poukázali  na to, že nemali 
predloženú kalkuláciu nákladov na mzdy a odvody zam estnancov a výšku 
spoluú časti na projekte. V súvislosti s uvedeným poslanci konštato-
vali aj skuto čnos ť, že by bola škoda nevyuži ť túto možnos ť získania 
techniky.  
 
Pán primátor vysvetlil, že finan čnú spoluú časť nie je možné vy čís-
li ť, suma vzíde až z verejného obstarávania. Celkové n áklady na zber 
a vývoz BRO sú cca 45.000,- € za rok. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Technických služieb Mesta 
Byt ča, Hlinická č. 403, 014 01 Byt ča, I ČO:00185655, o poskytnutie 
NFP z Opera čného programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy 
zameranej na triedený zber KO, zhodnocovanie BRO a mechanicko-
biologicku úpravu KO, kód výzvy: OPKZP-P01-SC111-20 16-11, prioritná 
os 1, špecifický cie ľ 1.1.1 a to na projekt: „Intenzifikácia 
triedeného zberu KO v meste Byt ča s dôrazom na BRO a drobný stavebný 
odpad.“ 
  
2/ Spolufinancovanie predmetného projektu z vlastný ch zdrojov 
žiadate ľa o NFP - Technických služieb Mesta Byt ča, pod ľa podmienok 
na spolufinancovanie projektov ur čených výzvou, kód výzvy: OPKZP-
P01-SC111-2016-11.  



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 38/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Technických služieb Mesta 
Byt ča, Hlinická č. 403, 014 01 Byt ča, I ČO:00185655, o poskytnutie 
NFP z Opera čného programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy 
zameranej na triedený zber KO, zhodnocovanie BRO a mechanicko-
biologicku úpravu KO, kód výzvy: OPKZP-P01-SC111-20 16-11, prioritná 
os 1, špecifický cie ľ 1.1.1 a to na projekt: „Intenzifikácia 
triedeného zberu KO v meste Byt ča s dôrazom na BRO a drobný stavebný 
odpad.“ 
  
2/ Spolufinancovanie predmetného projektu z vlastný ch zdrojov 
žiadate ľa o NFP - Technických služieb Mesta Byt ča, pod ľa podmienok 
na spolufinancovanie projektov ur čených výzvou, kód výzvy: OPKZP-
P01-SC111-2016-11.  
 
2/ Žiados ť Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnos ť Byt ča o schválenie 
zámeru ťažby štrku. 
Dňa 15. 3. 2016 bola na MsÚ doru čená opakovaná žiados ť Farského 
úradu v Byt či o schválenie zámeru ťažby štrku. Svoju žiados ť 
žiadate ľ odôvod ňuje – vi ď. priložená žiados ť. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných s petíciou, v kto rej ob čania 
vyjadrili nesúhlas s ťažbou štrkopiesku v katastrálnom území Hliník 
nad Váhom, pozemok parc. KN č. 861/4, 861/5, 861/6. Petícia sp ĺňa 
zákonné požiadavky a podpísalo ju 280 ob čanov. 
 
Na zasadnutí boli prítomní členovia peti čného výboru p. Kasagranda, 
p. Wagner a p. Wagnerová. Oboznámili prítomných, že  ke ď sa dozvedeli 
o prerokovaní žiadosti Rímsko-katolíckej cirkvi, Fa rnos ť Byt ča 
o schválenie zámeru ťažby štrku na dnešnom mimoriadnom zasadnutí 
zastupite ľstva, za čali s peti čnou akciou. Za dva dni prejavilo 
nesúhlas s ťažbou 280 ob čanov, t.z. nazbierali by ove ľa viac 
podpisov, len pre krátkos ť času ich je to ľko. Dôvodom podania 
petície je, že plánovaná ťažobná činnos ť je blízko rodinných domov, 
poškodzovala by životné prostredie vysokou hlu čnos ťou, prašnos ťou 
a neprimerane ohrozovala životné prostredie. 
   
Pán primátor konštatoval, že pán dekan doplnil žiad osť – vy ťažené 
miesta budú spätne zavezené, čím nevzniknú opustené vodné plochy, 
ťažba a spätná rekultivácia bude vykonávaná etapovit e. Preprava 
mechanizmov na ťažbu a samotná preprava vy ťaženého štrku bude 
realizovaná mimo obytnej zóny, južne od miesta ťažby. Toto sú fakty. 
 
Člen peti čného výboru p. Kasagranda oboznámil prítomných, že je 
členom dozornej rady Komposesorátu Hliník nad Váhom,  ktorý je 
vlastníkom pozemkov, žiados ť od Rímskokatolíckej cirkvi na 
využívanie pozemkov nebola doru čená. 
 



Pán primátor konštatoval, že ak bude schválená žiad osť, potom bude 
žiadate ľ vybavova ť ďalšie povolenia. 
      
Pán Wágner vysvetlil, že jeho zdrojom sú verejne do stupné informácie 
zverejnené napr. na webovej stránke mesta Byt ča. Konštatoval, že 
poslanci majú ur čite viac informácii. Vychádzal z Územného plánu 
mesta zverejneného na webovej stránke mesta. Územný  plán mesta Byt ča 
hovorí o lokalite 11 a 12 - je ur čená na výstavbu rodinných domov 
(zástavba cca 50 domov) a lokalita 13, ktorej sa ži ados ť týka, je 
ur čená výh ľadovo pod výrobné plochy. Od hranice pozemkov ur čených na 
výstavbu rodinných domov a výstavbu priemyselného p arku je to 200 až 
250 m. Ťažbu štrkov územný plán mesta v tejto lokalite neza hŕňa.   
Čo sa týka zásypov, p. Wágner dal do pozornosti loka lity po ťažbe  
v k.ú. Predmier, Kotešová, Malá Byt ča, kde zostali bágroviská. Ďalej 
p. Wagner citoval z doplnku č. 4 územného plánu mesta (str. 61): 
„Mesto Byt ča nechce, aby sa na jeho území rozširovala ťažba štrkov, 
pretože ťažobná činnos ť neprimerane poškodzuje životné prostredie 
a môže ohrozi ť kvalitu a výdatnos ť zdrojov v alúviu Váhu“. Ide 
o aktuálny, v sú časnosti platný územný plán. 
 
V ďalšej diskusii vystúpila poslanky ňa p. Gajdošíková, ktorá konšta-
tovala, že ťažobná činnos ť by sa dotkla susedných pozemkov a s ich  
vlastníkmi nikto nehovoril. Títo nebudú s uvedeným súhlasi ť. Ďalej 
citovala písomné stanovisko Mesta Byt ča k žiadosti Rímskokatolíckej 
cirkvi k možnosti ťažby štrkov v tejto lokalite z r. 2007, kde Mesto 
striktne zamietlo takúto činnos ť. 
 
Členka peti čného výboru p. Wágnerová poukázala na to, že žiadat eľ 
v žiadosti zdôraznil potrebu finan čných prostriedkov pre Rímsko-
katolícku cirkev na rekonštrukciu a zve ľadenie nehnute ľností, ktoré 
má v správe. Pod ľa jej názoru sa odôvodnené finan čné prostriedky 
dajú získa ť cestou zbierok od farníkov, sponzorských príspevko v, 2% 
dane, prípadne štátnych dotácii ur čených pre národné kultúrne 
pamiatky. Pani Wagnerová zopakovala, že za 1 de ň nazbierali 280 
podpisov a ob čania by podpisovali ďalej. Ide o oby čajný princíp. Ten 
kto chce v tejto lokalite ťaži ť štrky, obyvate ľov vystavuje riziku. 
 
Poslanec p. Školek konštatoval, že Ústava SR zaru čuje vlastníkovi 
uplatni ť svoje vlastnícke práva a naklada ť so svojím majetkom pod ľa 
uváženia. Vlastník Rímskokatolícka cirkev požiadala  o stanovisko 
a preložila zámer využitia pozemkov s tým, že budú vozi ť cez Váh 
(vybudovanie brodu) a to je iné, ako bola preprava plánovaná po 
ceste II/507 v r. 2007. 
 
Poslanec p. Chúpek konštatoval, že takáto žiados ť od Rímskokato-
líckej cirkvi už na Meste bola, zví ťazil zdravý rozum, preto nebolo 
vydané povolenie k ťažbe. Z praxe vieme, že ťažba znamená riziko 
zvýšenia ohrozenia životného prostredia a kvality ž ivota ob čanov. 
Keď sa to stane, je už neskoro na s ťažnosti. Má dojem, že teraz pri 
rokovaní o tejto žiadosti, sa neuprednost ňujú záujmy ob čanov.  



Poslanec p. Gácik vyjadril názor, že žiadate ľ by mal predloži ť 
najprv vyjadrenia dotknutých orgánov, potom by on m ohol zauja ť 
k žiadosti stanovisko.  
 
Po skon čení diskusie návrhová komisia predniesla návrh uzne senia, 
o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Prerokovalo: 
Petíciu ob čanov, ktorej textom je: „Petícia obyvate ľov obce Byt ča, 
mestská časť Hliník nad Váhom proti vydaniu povolenia na ťažbu 
štrkopiesku v katastrálnom území Hliník nad Váhom, pozemok parc. KN 
č. 861/4, 861/5, 861/6.“ 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 39/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Prerokovalo: 
Petíciu ob čanov, ktorej textom je: „Petícia obyvate ľov obce Byt ča, 
mestská časť Hliník nad Váhom proti vydaniu povolenia na ťažbu 
štrkopiesku v katastrálnom území Hliník nad Váhom, pozemok parc. KN 
č. 861/4, 861/5, 861/6.“ 
 
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, o ktor om dal pán 
primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zámer ťažby štrku v katastrálnom území Hliník nad Váhom, n a 
pozemkoch parc. č. KN 861/4, 861/5, 861/6 o výmere 41.930 m2 za 
predpokladu splnenia všetkých legislatívnych podmie nok a prípadných 
ďalších požiadaviek Mesta Byt ča, ktoré vyplynú v ďalšom konaní, pre 
Rímsko-katolícku cirkev, Farnos ť Byt ča, Námestie SR 2,  Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 40/2016 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 2/2016 v Byt či 
vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť a zasadnutie 
ukon čil. 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Bc. Miroslav Mi nár čik 
prednostka úradu                    primátor mesta    
 
          
 
Andrea Gajdošíková                  PhDr. Martin Gá cik  
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 


