
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 1/2016 Mestského zastupite ľstva v Byt či,  

konaného d ňa 10. 3. 2016 o 16,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 

Čas ukon čenia zasadnutia: 18,45 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 17 poslancov 
Program:   
1/ Materiál predložený hlavným kontrolórom. 
2/ Zmena rozpo čtu rozpo čtovým opatrením v zmysle štatútu Mesta 
Byt ča a Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR 
a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu mesta. 
3/ Návrh na použitie dotácie poskytnutej Úradom vlád y SR. 
4/ Návrh na vytvorenie nových parkovacích miest na s ídlisku 
Úvažie. 
5/ Návrh na vykonanie stavebných úprav sociálneho za riadenia 
v kultúrnom dome Mikšová. 
6/ Žiados ť na zakúpenie autobusovej zástavky v m. č. Mikšová-Be ňov. 
7/ Vysporiadanie prenájmu pozemkov v k.ú. Hrabové, časť ihriska. 
8/ Žiados ť KTR, s.r.o. Byt ča o poskytnutie finan čnej výpomoci. 
9/ Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 
258/2015.  
10 / Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
1/2016 k 31. 03. 2016. 
11 / Výsledok kontroly Najvyššieho kontrolného úradu a  prijaté 
opatrenia. 
12 / Protest prokurátora Pd 235/15/5511 proti VZN Mest a Byt ča č. 
3/2015. 
13/  Odpredaj prebyto čného majetku mesta Byt ča Televízne káblové 
rozvody (TKR) a obchodný podiel mesta v spol. s.r.o ., KTR Byt ča. 
14 / Žiados ť Spojenej školy internátnej, Mi čurova 364/1 Byt ča 
o vyjadrenie obce k zaradeniu Spojenej školy intern átnej, Mi čurova 
364/1 Byt ča, do siete škôl a školských zariadení. 
15 / Žiados ť HADESS s.r.o o vyjadrenie obce k zaradeniu súkromn ej 
materskej školy, Ul. E. Lániho 255/3, Byt ča do siete škôl 
a školských zariadení. 
16 / Návrh na vyradenie prebyto čného a neupotrebite ľného majetku 
Mesta, Škoda Fabia Combi, BY X 051.    
17 / Iniciatívny poslanecký návrh na pridelenie pozemk u s ú čelom 
„Cvi čisko pre psov“. 
18 / Schva ľovanie predaja pozemkov v k.ú. Hliník nad Váhom. 
19 / Návrh zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov - Že leznice SR. 
20 / Návrh Dodatku č. 1 nájomnej zmluvy s Ob čianskym združením 
Vzdelávanie, S. Sakalovej 182, Byt ča. 
21 / Opätovné prerokovanie žiadosti o odpredaj mestský ch pozemkov  
v k.ú. V. Byt ča, Ul. Hlinkova. 
22 / Opätovné prerokovanie žiadosti o zriadenie vecnéh o bremena,  
práva prechodu cez mestský pozemok. 
23 / Príprava návrhu novelizácie VZN mesta Byt ča č. 5/2010  
a VZN Mesta Byt ča č. 6/2010. 
24 / Žiados ť vlastníkov bytov na Ul. Brezovej v Byt či o dlhodobý 
prenájom, resp. o odkúpenie časti pozemku. 



25 / Návrh SeVaK a.s., Žilina o uzatvorenie kúpnej zml uvy na  
odkúpenie pozemku za ú čelom umiestnenia stavby AT stanice v rámci  
investi čnej stavby „Vodovod Pšurnovice, II. etapa“.  
26 / Žiados ť Obce Kotešová o vyjadrenie Mesta Byt ča k umiestneniu  
káblového vedenia na st ĺpy verejného osvetlenia v meste Byt ča. 
27 / Ponuka na odkúpenie nehnute ľností Mestom Byt ča na Ul. 
Dukelskej v Byt či.  
28 / Prerokovanie činnosti mestskej polície komisiou sociálnou. 
29 / Žiados ť o pred ĺženie nájmu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka. 
30 / Žiados ť o pred ĺženie nájmu v nájomnom byte na Ul. Tresko ňovej. 
31 / Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. 
Tresko ňovej. 
32 / Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám odme ňovania poslancov Mestského 
zastupite ľstva v Byt či. 
33 / Návrh prijatia Plánu rozvoja obce. 
34 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2016. 
35 / R ô z n e .   
 
     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. Ing. Juraj 
Babušík a p. Michal Filek. 
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Jura j 
Babušík ako predseda komisie, p. Michal Filek a p. Andrea 
Gajdošíková ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanec p. Michal Filek požiadal o doplnenie bodu programu č. 9, 
v ktorom navrhol zmenu uznesenia Mestského zastupit eľstva v Byt či 
č. 258/2015 nasledovne. Vysvetlil, že z toho bude vy plýva ť návrh 
do zmeny rozpo čtu, preto ako bod 9/. Ostatné body programu budú 
potom v číslovaní posunuté. 
 
Poslanci doplnenie bodu programu, overovate ľov zápisnice, návrhovú 
komisiu a zapisovate ľku schválili. 
 
1/ Materiál predložený hlavným kontrolórom: 
-Správa o plnení uznesení MZ zo d ňa 16. 12. 2015 
-Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 
Byt ča za r. 2015. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 1/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
1/ Správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 16. 12. 2015. 



2/ Správu o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za r. 2015 
predloženú hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
1/ Správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 16. 12. 2015. 
2/ Správu o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za r. 2015 
predloženú hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 1/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
1/ Správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 16. 12. 2015. 
2/ Správu o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za r. 2015 
predloženú hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
2/ Zmena rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 1/2015/Št k 31. 12. 
2015 v zmysle štatútu Mesta Byt ča a rozpo čtovým opatrením č. 
1/2015/Sm k 31. 12. 2015 v zmysle „Smernice o postu pe a zara ďovaní 
prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu mesta“ – na 
vedomie. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie zmenu rozpo čtu rozpo čtovým 
opatrením č. 1/2015/Št k 31. 12. 2015 v zmysle štatútu Mesta B yt ča 
a rozpo čtovým opatrením č. 1/2015/Sm k 31. 12. 2015 v zmysle 
„Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov 
z EÚ do rozpo čtu mesta“. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 2/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2015/Št 
v zmysle § 13, písm. b/ Štatútu Mesta Byt ča a zmenu rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2015/Sm v zmysle Smernice 
o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do 
rozpo čtu Mesta Byt ča k 31. 12. 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2015/Št 
v zmysle § 13, písm. b/ Štatútu Mesta Byt ča a zmenu rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2015/Sm v zmysle Smernice 
o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do 
rozpo čtu Mesta Byt ča k 31. 12. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 2/2016 
 
3/ Návrh na použitie dotácie poskytnutej Úradom vlád y uznesením č. 
499 z 8. 10. 2014 na kapitálové výdavky na akciu „r ekonštrukcia 
chodníkov“ vo výške 31.500,- €. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť použitie dotácie na rekonštrukciu 
chodníkov na cintoríne v Byt či. MR, v súvislosti s uvedeným, 
odporú ča MZ zruši ť schválené uznesenia MZ č. 5/2015 zo d ňa 
22.1.2015 a bod 1/ uznesenia MZ č. 40/2015 zo d ňa 26. 3. 2015.  
MR vzala na vedomie informáciu, že poslanec p. Filek zorganizuje 
stretnutie primátora mesta s ob čanmi mesta odkázanými na invalidný 
vozík a ostatnými ohrozenými skupinami. Spolo čne vytypujú 
konkrétne úseky chodníkov s cie ľom ich debarierizácie a návrh 
predložia na schválenie mestskému zastupite ľstvu.     
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 3/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie MZ č. 5/2015 zo d ňa 22.1.2015 a bod 1/ uznesenia MZ č. 
40/2015 zo d ňa 26. 3. 2015.  
 
II.Schva ľuje:   
Použitie dotácie, ktorú vláda SR schválila Mestu By t ča uznesením 
č. 499 z 8. 10. 2014, na rekonštrukciu chodníkov na cintoríne v 
Byt či, v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva fin ancií 
Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo d ňa 8. 12. 2004. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie MZ č. 5/2015 zo d ňa 22.1.2015 a bod 1/ uznesenia MZ č. 
40/2015 zo d ňa 26. 3. 2015.  
 
II.Schva ľuje:   
Použitie dotácie, ktorú vláda SR schválila Mestu By t ča uznesením 
č. 499 z 8. 10. 2014, na rekonštrukciu chodníkov na cintoríne v 
Byt či, v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva fin ancií 
Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo d ňa 8. 12. 2004. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 3/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie MZ č. 5/2015 zo d ňa 22.1.2015 a bod 1/ uznesenia MZ č. 
40/2015 zo d ňa 26. 3. 2015.  
 
II.Schva ľuje:   
Použitie dotácie, ktorú vláda SR schválila Mestu By t ča uznesením 



č. 499 z 8. 10. 2014, na rekonštrukciu chodníkov na cintoríne v 
Byt či, v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva fin ancií 
Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo d ňa 8. 12. 2004. 
 
4/ Návrh na vytvorenie nových parkovacích miest na s ídlisku 
Úvažie. 
 
MR sa stotožnila s návrhom poslanca p. Webera, ktorý odporu čil, 
aby suma vo výške 33.500,- € v rozpo čtovom opatrení ur čená na 
rekonštrukciu chodníkov na cintoríne v Byt či bola použitá na 
vypracovanie projektu a realizáciu vytvorenia novýc h parkovacích 
miest na sídlisku Úvažie. 
MR odporú ča MZ schváli ť vypracovanie projektu a realizáciu 
vytvorenia nových parkovacích miest na sídlisku Úva žie v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 2016.  
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 4/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vpracovanie projektu a realizáciu vytvorenia nových  parkovacích 
miest na sídlisku Úvažie v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 
k 31. 3. 2016.  
 
Pán primátor konštatoval, že návrh je v súlade s vy pracovaným 
návrhom Koncepcie parkovania v meste Byt ča, ktorú majú poslanci 
zaslanú na pripomienkovanie. Je nutné, aby sa k náv rhom 
v koncepcii vyjadrili a následne bola mestským zast upite ľstvom 
schválená.  
 
Do krátkej diskusii sa poslanci dohodli, že na zasa dnutie orgánov 
mesta budú prizvaní zástupcovia spolo čnosti, ktorá pripravila 
Koncepciu parkovania, aby táto bola so zapracovaným i pripomienkami 
poslancov dokon čená. 
    
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vpracovanie projektu a realizáciu vytvorenia nových  parkovacích 
miest na sídlisku Úvažie v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 
k 31. 3. 2016.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 4/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vpracovanie projektu a realizáciu vytvorenia nových  parkovacích 
miest na sídlisku Úvažie v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 
k 31. 3. 2016.  
 



5/ Návrh p. Pavla Hrabovského, poslanca za m. č. Mikšová-Be ňov na 
vykonanie stavebných úprav sociálneho zariadenia v kultúrnom dome 
„Stavebné úpravy dispozície hygienických priestorov  Kultúrneho 
domu Mikšová“ v celkovom rozpo čtovom náklade 21.764,06 €. 
 
MR odporú ča MZ návrh „Stavebných úprav Stavebné úpravy dispoz ície 
hygienických priestorov Kultúrneho domu Mikšová“ sc hváli ť.  
MR odporú ča prerokova ť tento návrh v ostatných komisiách 
zriadených pri Mestskom zastupite ľstve v Byt či tak, aby ho bolo 
možné predloži ť na rokovanie a rozhodnutie na zasadnutie  
MZ v Byt či, plánované d ňa 28.4.2016. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 5/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odporu čenie MR schváli ť návrh stavebných úprav dispozície 
hygienických priestorov Kultúrneho domu Mikšová.  
II.Odporú ča:  
Prerokova ť návrh stavebných úprav dispozície hygienických 
priestorov Kultúrneho domu Mikšová v orgánoch Mesta  s tým, že 
na zasadnutí MZ d ňa 28. 4. 2016 zastupite ľstvo príjme stanovisko. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že Mesto má v re zervnom fonde 
k dnešnému d ňu 537.000,- €. Navrhol, aby poslanci rekonštrukciu 
sociálnych zariadení schválili na dnešnom zasadnutí , nako ľko 
hlavnú kultúrnu akciu Stretnutie heligonkárov, budú  v m. č. Mikšová 
organizova ť v mesiaci jún. Bolo by vhodné, aby dovtedy bol ten to 
havarijný stav sociálnych zariadení odstránený. Ak by poslanci 
schválili rekonštrukciu až na aprílovom zasadnutí p ráce by sa 
nestihli zrealizova ť. 
 
Zástupca primátora mesta p. Babušík za komisiu výst avbu uvedený 
návrh podporil a navrhol sumu, ktorá je v súlade s návrhom zmeny 
rozpo čtu Mesta vo výške 20.010,- €. 
 
Predseda návrhovej komisie p. Babušík predniesol ná vrh uznesenia, 
o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie realizácie stavebných úprav dispozície hy gienických 
priestorov Kultúrneho domu Mikšová vo výške 20.010, - € v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 5/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie realizácie stavebných úprav dispozície hy gienických 
priestorov Kultúrneho domu Mikšová vo výške 20.010, - € v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 2016. 



6/ Žiados ť p. Pavla Hrabovského, poslanca za m. č. Mikšová-Be ňov   
o finan čný príspevok vo výške 1.500,- € na zakúpenie autobu sovej 
zástavky v m. č. Mikšová-Be ňov. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť výdavok vo výške 1.500,- € na zakúpenie 
a osadenie autobusovej zástavky v m. č. Mikšová-Be ňov v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 2016. 
MR vzala na vedomie požiadavku z FK na opravu a dopln enie  
autobusových zastávok v meste Byt ča (Kolárovská cesta a Ul. 
Pšurnovicka) a odporu čila sa uvedeným zaobera ť (po osadení 
zastávky v Mikšovej). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 6/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zakúpenie a osadenie autobusovej zástavky v m. č. Mikšová-Be ňov vo 
výške 1.500,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 
2016. 
 
Poslanec p. Hrobárik konštatoval, že on už druhé vo lebné obdobie 
v požiadavkách do návrhu rozpo čtu Mesta uvádza zakúpenie 
a osadenie dvoch autobusových zastávok do m. č. Hrabové. 
 
Pán primátor odpovedal, že v aprílovom návrhu zmeny  rozpo čtu Mesta 
bude jeho požiadavka zahrnutá. 
   
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zakúpenie a osadenie autobusovej zástavky v m. č. Mikšová-Be ňov vo 
výške 1.500,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 
2016. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 6/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zakúpenie a osadenie autobusovej zástavky v m. č. Mikšová-Be ňov vo 
výške 1.500,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 
2016. 
 
7/ Spolo čné prerokovanie odkúpenia, resp. prenájmu pozemkov parc. 
CKN č. 820/13 a 820/14, k.ú. Hrabové, časť ihriska v užívaní  
FO Tatran Hrabové, od spoluvlastníkov predmetných p ozemkov a za  
ich ú časti, plnenie uznesenia MZ v Byt či č. 233/2015. 
Na rokovanie PK boli písomne pozvaní všetci spoluvl astníci  
pozemkov, poslanec MZ v Byt či za mestskú časť Hrabové, ako  
i predseda FO TJ Tatran Hrabové.  
Štyria z piatich spoluvlastníkov pozemkov doru čili d ňa 21.12.2015  
na Okresný súd v Žiline návrh vo či odporcovi – Mesto Byt ča,  



o náhradu za užívanie spoluvlastníckych podielov v dotknutých  
pozemkoch, kde požadujú za tri roky dozadu pred pod aním tohto  
návrhu, nájomné vo výške 6.900,00 €. Po čas rokovania PK o tomto  
bode boli prítomní oboznámení o celom priebehu maje tkoprávneho  
vysporiadania pozemkov na ihrisku TJ Tatran Hrabové  zapo čatého 
v roku 2009, kedy spoluvlastníci pozemkov odmietli ponuku Mesta na  
odkúpenie týchto pozemkov v cene 10,33 €/m 2. Spoluvlastníci  
pozemkov sa priamo vyjadrili, že požadujú od Mesta jednak nájomné  
za predchádzajúce tri roky (6.900,-€) vrátane trov právneho  
zastupovania, ako i uzatvorenie nájomnej zmluvy na oba pozemky 
(spolu o výmere 1755 m 2)  s výškou nájomného pod ľa znaleckého  
posudku č.158/2015, t.j. 2.300,-€/rok.  
Všeobecná hodnota týchto pozemkov bola v znaleckom posudku             
č. 158/2015 stanovená na sumu vo výške 16,46 €/m 2 (spolu 28.887,30  
€) . V prípade, že by Mesto Byt ča malo vhodný pozemok, sú ochotní 
rieši ť svoje požiadavky i zámenou pozemkov, poprípade ich  predajom  
za cenu 25,- €/m 2 (kúpna cena – 43.875,- €) .  
Zárove ň sa vlastníci pozemkov vyjadrili, že trvajú na svoj om  
zámere prenaja ť, resp. zameni ť, prípadne odpreda ť oba pozemky 
parc. CKN č. 820/13 a 820/14, k.ú. Hrabové, v celosti, t.j. 
nepripúš ťajú riešenie ich menšej časti. Poslanec za m. č. Hrabové  
p. Ľ.Hrobárik sa vyjadril, že ob čania mestskej časti Hrabové,  
resp. FO Tatran Hrabové využívajú na svoje ú čely oba pozemky  
v celosti (1.755 m 2) . 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie mimosúdnej dohody o urovnaní 
so spoluvlastníkmi pozemkov parc. CKN č. 820/13 a 820/14, k.ú. 
Hrabové, o uhradení finan čných prostriedkov vo výške 6.900,- € 
a trov právneho zastupovania vo výške 458,32 €, ako  náhrady za 
užívanie uvedených pozemkov Mestom Byt ča po čas predchádzajúcich 
troch rokov. Uzatvorenie tejto dohody odporú ča MR za podmienky 
spä ťvzatia návrhu spoluvlastníkov pozemkov, doru čeného na Okresný 
súd Žilina d ňa 21.12.2015 (41c/24/2015-51,5115236331) .  
Zárove ň MR odporú ča MZ schváli ť v úprave rozpo čtu Mesta Byt ča 
č.1/2016 finan čné prostriedky vo výške 7.358,32 € na vyššie 
uvedený ú čel. Taktiež MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na pozemky parc. CKN č. 820/13, zast. plochy o výmere 62 m 2 
a parc. CKN č.820/14,ostatné plochy o výmere 1693 m 2 ,k.ú. Hrabové, 
so spoluvlastníkmi týchto pozemkov (LV č. 468), t.j. nájomnej 
zmluvy na dobu neur čitú a s výškou nájomného za oba pozemky spolu 
– 2.300,- €/rok. Tieto finan čné prostriedky odporú ča MR tiež 
zapracova ť do úpravy rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016. 
 
MR vzala na vedomie konštatovanie člena MR, či by Mesto nemalo da ť 
tiež vypracova ť znalecký posudok.    
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 7/2016 
Mestské zastupite ľstvo 



I.Schva ľuje: 
Nájom vo výške 6.900,- € za užívanie pozemkov parc.  CKN č.  
820/13 a CKN 820/14 v k.ú. Hrabové v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
1/2016 k 31. 3. 2016. 
 
II.Berie na vedomie: 
Vykonanie úkonov zo strany Mesta Byt ča smerujúcich k vysporiadaniu 
nárokov, ktoré si vo či Mestu Byt ča uplat ňujú p. Zuzana Martišíková 
a spol. z titulu náhrady za užívanie ich pozemkov C KN č. 820/13 
a CKN 820/14 v k.ú. Hrabové. 
 
Pán primátor vyjadril nesúhlas s tým, aby Mesto hne ď pristúpilo na 
požiadavku. Pod ľa jeho názoru je nutné, aby si Mesto dalo 
vyhotovi ť platný znalecký posudok na pozemok aj na výšku náj mu. 
Odporú ča, aby uznesenie nebolo prijaté. 
 
Poslanec p. Babušík sa pripojil k názoru pána primá tora s tým, že 
si pozis ťoval výšku cien (k.ú. Hrabové patrí pod PD Predmier ) 
za prenájom pozemku - orná pôda 15,- €/ha/rok a trv alé trávnaté 
porasty 3,15 €/ha/rok. Pozemky pod dia ľnicu (pred cca 8 rokmi) 
v tejto lokalite sa vykupovali za 200,- Sk/m 2 čo je 7,- €.  
 
Poslanec p. Šušolík upozornil, že pod ľa informácii, ktoré im boli 
na zasadnutí komisie poskytnuté, je treba vyrieši ť nájom za 
predchádzajúce 3 roky, čo je predmetom súdneho sporu. V zmysle 
tohto je aj navrhnuté uznesenie. 
 
Poslanec p. Školek vyjadril svoj názor, že nepovažu je návrh za 
dobrý a v tejto podobe sa nemal dosta ť na rokovanie MZ. V prvom 
rade zastupite ľstvo nemá hovori ť o nájme, pokia ľ vlastníci 
vymáhajú nejakú čiastku cestou súdu za predchádzajúce 3 roky. Tomu 
sa hovorí vydanie bezdôvodného obohatenia, lebo náj omnú zmluvu 
s nimi Mesto nemalo uzatvorenú. Ale vo výške nájmu je to 
bezdôvodné obohatenie a k tomu treba poveda ť, že bezdôvodné 
obohatenie sa preml čuje v 2 ro čnej preml čacej lehote. Takže ak by  
im ho Mesto aj vydalo, tak zákonný nárok, ktorý maj ú, ak teda 
Mesto vznesie námietku preml čania, sú 2 roky a nie 3 roky. Pod ľa 
jeho názoru ur čená cena je neprimeraná, je jednostranne ur čená bez 
toho, aby Mesto do nej zasiahlo. Preto tiež p. Škol ek navrhol, aby 
sa tento bod vrátil na rokovanie komisie a Mesto da lo oceni ť 
pozemok.   
 
Pán primátor po ďakoval za právny výklad. 
 
Poslanec p. Kozák upozornil, že ide o širší problém , netreba sa 
v rozhodovaní unáhli ť, lebo je to verejno-prospešnú stavba. 
 
Poslanec p. Šušolík v závere diskusie zdôraznil, že  odporu čenie 
komisie bolo vydané pod ľa podkladov, ktoré komisia mala 
k dispozícii, okrem iného i to, že cena ur čená znalcom je aj pod ľa 
p. Drgo ňu primeraná. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie upravené predsedom 
návrhovej komisie v znení: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Vykonanie úkonov zo strany Mesta Byt ča smerujúcich k vysporiadaniu 
nárokov, ktoré si vo či Mestu Byt ča uplat ňujú p. Zuzana Martišíková 
a spol. z titulu náhrady za užívanie ich pozemkov C KN č. 820/13 
a CKN 820/14 v k.ú. Hrabové za obdobie predchádzajú cich troch 
rokov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 7/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Vykonanie úkonov zo strany Mesta Byt ča smerujúcich k vysporiadaniu 
nárokov, ktoré si vo či Mestu Byt ča uplat ňujú p. Zuzana Martišíková 
a spol. z titulu náhrady za užívanie ich pozemkov C KN č. 820/13 
a CKN 820/14 v k.ú. Hrabové za obdobie predchádzajú cich troch 
rokov. 
 
8/ Žiados ť KTR, s.r.o. Byt ča o poskytnutie finan čnej výpomoci. 
MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie návratnej finan čnej výpomoci 
vo výške 4.600,- € na úhradu výdavkov v požadovanom  členení. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 8/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie návratnej finan čnej výpomoci vo výške 4.600,- € na 
úhradu výdavkov v požadovanom členení spolo čnosti KTR, s.r.o. 
Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie návratnej finan čnej výpomoci vo výške 4.600,- € na 
úhradu výdavkov v požadovanom členení spolo čnosti KTR, s.r.o. 
Byt ča. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 8/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie návratnej finan čnej výpomoci vo výške 4.600,- € na 
úhradu výdavkov v požadovanom členení spolo čnosti KTR, s.r.o. 
Byt ča. 
 
9/ Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 
258/2015. 
Predseda návrhovej komisie pre čítal návrh uznesenia predloženého 
p. Filekom: 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  

Zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 258/2015 
nasledovne: 
V odseku III. sa na záver doplní veta: “Zmluva o vý poži čke bude 
obsahova ť ustanovenie, na základe ktorého bude ma ť OZ Na záchranu 
byt čianskej synagógy právo odkúpi ť od Mesta pozemok za rovnakú 
cenu, za akú Mesto pozemok odkúpi od p. Andreja Let ka.“ 
 
Poslanec p. Filek oboznámil, že ide o to, aby to bo lo pre Mesto čo 
najmenej nákladné, ob čianske združenie chce tieto vynaložené 
prostriedky Mestu čo najskôr vyplati ť. 
 
Pán primátor teda ozrejmil, že ob čianske združenie chce Mestu 
vynaložené prostriedky za odkúpenie pozemku od p. L etka vráti ť.  
 
Poslanec p. Školek konštatoval, že v práve platí aj  taká zásada – 
každý môže previes ť na iného len to ľko práv ko ľko má. MZ teraz 
rokuje o prevode pozemku, ktorý ešte nemá vo svojom  vlastníctve. 
Neodporu čil, aby poslanci vopred rozhodovali o prevode nie čoho, čo 
ešte Mesto nemá vo vlastníctve. V prípade, že Mesto  nadobudne 
pozemok do svojho vlastníctva, tak aj kúpa a podmie nky kúpy budú 
musie ť by ť najskôr schválené v mestskom zastupite ľstve. Takéto 
predbiehanie nie je opodstatnené. Upozornil, že aj následný prevod 
pozemku priamo na OZ bude musie ť by ť schválený osobitným zrete ľom. 
Ide o viac úkonov a takýmto uznesením (návrh p. Fil eka) poslanci 
zaviažu, že nie čo, čo ešte Mesto nevlastní, musí preda ť vopred 
ur čeného záujemcovi a za cenu, ktorá tiež nie je momen tálne 
ur čená. Poslanec p. Školek vysvetlil, že je a vždy bol  za to, aby 
sa s budovou synagógy nie čo robilo, ale navrhované uznesenie je 
pred časné. 
 
Poslanec p. Filek povedal, že rešpektuje právny náz or p. Školka, 
ale uznesenie je pod ľa neho úplne v poriadku. Je to legitímne 
hlasovanie zastupite ľstva, ktoré vyjadrí svoj postoj v tejto veci.   
  
Pán primátor konštatoval, že na zasadnutí je neprít omná právni čka, 
ale on sám rešpektuje právny názor poslanca p. Škol ka. Pod ľa 
rokovacieho poriadku, ak už nikto pripomienky, dá h lasova ť za 
návrh predneseného uznesenia.   
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 258/2015 
nasledovne: 
V odseku III. sa na záver doplní veta: “Zmluva o vý poži čke bude 
obsahova ť ustanovenie, na základe ktorého bude ma ť OZ Na záchranu 
byt čianskej synagógy právo odkúpi ť od Mesta pozemok za rovnakú 
cenu, za akú Mesto pozemok odkúpi od p. Andreja Let ka.“ 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 9/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  

Zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 258/2015 
nasledovne: 
V odseku III. sa na záver doplní veta: “Zmluva o vý poži čke bude 
obsahova ť ustanovenie, na základe ktorého bude ma ť OZ Na záchranu 
byt čianskej synagógy právo odkúpi ť od Mesta pozemok za rovnakú 
cenu, za akú Mesto pozemok odkúpi od p. Andreja Let ka.“ 
 
O slovo požiadal poslanec p. Filek, ktorý prednieso l návrh 
uznesenia viažuci sa na predchádzajúce uznesenie a to zvýšenie 
rozpo čtovej položky v rozpo čte Mesta na odkúpenie pozemku od p. 
Letka. Uznesenie bude znie ť:    
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie rozpo čtovej položky Podprogram 13.1: Organizácia 
a podpora kultúrnych a filmových podujatí – obstará vanie 
kapitálových aktív + 30.000,- € z rezervného fondu pri Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 2016. 
 
Ďalej poslanec p. Filek, na žiados ť poslankyne p. Gajdošíkovej, 
predniesol opakovane návrh uznesenia na odstránenie  havarijného stavu 
odvodnenia v m. č. Hliník nad Váhom. Uznsenie bude znie ť:   
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. 
1/2016 k 31. 3. 2016. 
 
Pán primátor konštatoval, že žiados ť je opodstatnená, táto časť je 
v havarijnom stave. 
 
Predseda návrhovej komisie p. Babušík predniesol ná vrh uznesenia, 
o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie rozpo čtovej položky Podprogram 13.1: Organizácia 
a podpora kultúrnych a filmových podujatí – obstará vanie 
kapitálových aktív + 30.000,- € z rezervného fondu pri Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 2016. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 10/2016 
Pán primátor konštatoval, že uznesenie nebolo prija té. 
 
Predseda návrhovej komisie p. Babušík predniesol ná vrh uznesenia, 
o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
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. 
1/2016 k 31. 3. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 11/2016 
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. 
1/2016 k 31. 3. 2016. 
 
Pán primátor požiadal prítomných o schválenie návrh u do 
rozpo čtového opatrenia č. 1/2016 a to: 
Zvýšenie rozpo čtovej položky Mzdy a poistné odvody MsP vo výške 
2.700,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 2016.  
Svoj návrh odôvodnil tým, že členovia MsP musia zabezpe čova ť 
dohľad pri organizovaní viacerých kultúrno-spolo čenských 
podujatiach, tiež v zvýšenej miere monitorova ť novovybudovanú 
oddychovú časť na kaplnke, viaceré ihriská v meste aj mestských 
častiach. 
 
Predseda návrhovej komisie p. Babušík predniesol ná vrh uznesenia, 
o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie rozpo čtovej položky Mzdy a poistné odvody MsP vo výške 
2.700,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 2016.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 12/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie rozpo čtovej položky Mzdy a poistné odvody MsP vo výške 
2.700,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 2016.  
 
10 / Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
1/2016 k 31. 03. 2016. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2016 k 31. 3. 
2016. 
 
MR odporú ča schváli ť zmenu rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 
1/2016 k 31. 03. 2016 s nasledovnými zmenami: 
Bežné výdavky: 
MsP – mzdy + poistné                          -2.70 0,- € 
Nájom za ihrisko Hrabové                      +6.90 0,- €                                         



Kapitálové výdavky: 
Cintorín Byt ča – rekonštrukcia chodníkov      -33.500,- €             
Verejné WC (Ul. S. Bíroša)                    -20.0 00,- €                  
Úvažie (projekt+výstavba parkoviska)          +33.5 00,- € 
Autobusová zastávka                            +1.5 00,- € 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 13/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2016 k 31. 3. 
2016. 
 
II.Schva ľuje:  

1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 1/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, od s. 2, písm. 
a/-d/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 3. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky SPOLU             +4.200,- € 
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpe čnos ť 
-  Mzdy        -2.000,- €   
-  Poistné a príspevok do pois ťovní                       -700,- € 
 
Podprogram 11.3 Školské stravovanie 
-  Rutinná a štandardná údržba        -7.200,- €   
-  Rutinná a štandardná údržba RF                       +7.200,- € 
 
Podprogram 12.3 Športové ihriská 
-  Nájomné za nájom (ihrisko Hrabové)                   +6.900,- €   
 
Kapitálové výdavky SPOLU      -31.490,- € 
Podprogram 3.4 Prevádzka a rekonštrukcia budov 
-  Verejné WC (Ul. S. Bíroša)       -20.000,- €   
-  Autobusová zastávka (Mikšová-Be ňov)                  +1.500,- € 
-  Cintorín Byt ča – rekonštrukcia chodníkov            -33.500,- € 
 
Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov 
-  Úvažie – PD+výstavba parkoviska       +33.500,- €   
 
Podprogram 12.3 Športové ihriská 
-  Multifunk čné ihrisko Hrabové        -3.330,- €  
-  Multifunk čné ihrisko Hrabové  RF        -9.660,- €  
 
Bežné príjmy SPOLU            -3.000,- € 
-  Projekt “Spolo čne za bezpe čnos ť...“        -3.000,- €   
 
Kapitálové príjmy SPOLU           -21.830,- € 
-  Projekt “Spolo čne za bezpe čnos ť...“       -21.830,- € 



Finan čné operácie príjmové SPOLU         -2.460,- € 
-  Projekt “Spolo čne za bezpe čnos ť...“        -2.460,- €  
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 13.500,- €  na odstránenie havarijného stavu majetku mesta: 
 
-  Potraviny Hliník n/V (havarijný stav strechy)         +6.300,- € 
-  ŠJ Ul. mieru (havarijný stav soc. a hygienických za r.)+7.200,- € 

 
V zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č.  583/2004 Z. z.  
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov. 
 
Pán primátor vyhlásil prestávku, aby mohla návrhová  komisia spolu 
s vedúcou finan čného oddelenia zahrnú ť do návrhu zmeny rozpo čtu všetky 
predchádzajúce schválené uznesenia. 
Po prestávke predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia, 
o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2016 k 31. 3. 
2016. 
 
II.Schva ľuje:  

1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 1/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, od s. 2, písm. 
a/-d/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 3. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky SPOLU            +10.000,- € 
Podprogram 8.1 Údržba MK                                
Hliník nad Váhom–oprava odvodnenia (havária) RF        +10.000,-€ 
 
Podprogram 11.3 Školské stravovanie 
-  Rutinná a štandardná údržba        -7.200,- €   
-  Rutinná a štandardná údržba RF                       +7.200,- € 
 
Kapitálové výdavky SPOLU      -9.660,- € 
Podprogram 3.4 Prevádzka a rekonštrukcia budov 
-  Verejné WC (Ul. S. Bíroša)       -20.000,- €   
-  Autobusová zastávka (Mikšová-Be ňov)                  +1.500,- € 
-  Cintorín Byt ča – rekonštrukcia chodníkov            -33.500,- € 
-KD Mikšová-rekonštrukcia                             +20.010,- € 
 
Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov 
-  Úvažie – PD+výstavba parkoviska       +33.500,- €   
 
Podprogram 11.3 Školské stravovanie 
-ŠJ Mieru                                              +1.820,- € 



Podprogram 12.3 Športové ihriská 
-  Multifunk čné ihrisko Hrabové        -3.330,- €  
-  Multifunk čné ihrisko Hrabové  RF        -9.660,- €  
 
Bežné príjmy SPOLU             -7.200,- € 
-  Projekt “Spolo čne za bezpe čnos ť...“         -7.200,- €   
 
Finan čné operácie príjmové SPOLU         +7.540,- € 
-  Prevod prostr. Z pe ňažných fondov        +7.540,- €  
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 23.500,- €  na odstránenie havarijného stavu majetku mesta: 
-  Potraviny Hliník n/V (havarijný stav strechy)         +6.300,- € 
-  ŠJ Ul. mieru (havarijný stav soc. a hygienických za r.)+7.200,- € 
-  Hliník nad Váhom–oprava odvodnenia (havária) RF       +10.000,-€ 
 

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č.  583/2004 Z. z.  
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 13/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2016 k 31. 3. 
2016. 
 
II.Schva ľuje:  

1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 1/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, od s. 2, písm. 
a/-d/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 3. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky SPOLU            +10.000,- € 
Podprogram 8.1 Údržba MK                                
Hliník nad Váhom–oprava odvodnenia (havária) RF        +10.000,-€ 
 
Podprogram 11.3 Školské stravovanie 
-  Rutinná a štandardná údržba        -7.200,- €   
-  Rutinná a štandardná údržba RF                       +7.200,- € 
 
Kapitálové výdavky SPOLU      -9.660,- € 
Podprogram 3.4 Prevádzka a rekonštrukcia budov 
-  Verejné WC (Ul. S. Bíroša)       -20.000,- €   
-  Autobusová zastávka (Mikšová-Be ňov)                  +1.500,- € 
-  Cintorín Byt ča – rekonštrukcia chodníkov            -33.500,- € 
-KD Mikšová-rekonštrukcia                             +20.010,- € 
 



Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov 
-  Úvažie – PD+výstavba parkoviska       +33.500,- €   
 
Podprogram 11.3 Školské stravovanie 
-ŠJ Mieru                                              +1.820,- € 
Podprogram 12.3 Športové ihriská 
-  Multifunk čné ihrisko Hrabové        -3.330,- €  
-  Multifunk čné ihrisko Hrabové  RF        -9.660,- €  
 
Bežné príjmy SPOLU             -7.200,- € 
-  Projekt “Spolo čne za bezpe čnos ť...“         -7.200,- €   
 
Finan čné operácie príjmové SPOLU         +7.540,- € 
-  Prevod prostr. Z pe ňažných fondov        +7.540,- €  
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 23.500,- €  na odstránenie havarijného stavu majetku mesta: 
-  Potraviny Hliník n/V (havarijný stav strechy)         +6.300,- € 
-  ŠJ Ul. mieru (havarijný stav soc. a hygienických za r.)+7.200,- € 
-  Hliník nad Váhom–oprava odvodnenia (havária) RF       +10.000,-€ 
 

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č.  583/2004 Z. z.  
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov. 
 
10 / Výsledok kontroly Najvyššieho kontrolného úradu a  prijaté 
opatrenia. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie výsledok kontroly rozpo čtu, 
čerpania verejných prostriedkov a použitia majetku v  Meste Byt ča 
vykonanej NKÚ SR za obdobie roku 2014 a prijaté opa trenia na 
odstránenie nedostatkov z kontroly. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 14/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Výsledok kontroly rozpo čtu, čerpania verejných prostriedkov 
a použitia majetku v Meste Byt ča vykonanej Najvyšším kontrolným 
úradom SR v čase od 4. 9. 2015 do 24. 11. 2015, za obdobie roku 
2014 a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov  z kontroly zo 
dňa 19. 1. 2016. 
 
V diskusii vystúpil zástupca primátora p. Babušík, ktorý ocenil, 
že kontrola NKÚ dopadla pre Mesto dobre, po ďakoval za prácu 
primátorovi, prednostke, vedúcej finan čného oddelenia a všetkým 
pracovníkom úradu. Ako povedal p. Babušík zaslúžia si všetci 
pochvalu za dobre odvedenú prácu, lebo vieme, že ko ntrola NKÚ je 
veľmi dôležitá kontrola. Aspo ň po ďakovanie patrí zamestnancom.  
 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Výsledok kontroly rozpo čtu, čerpania verejných prostriedkov 
a použitia majetku v Meste Byt ča vykonanej Najvyšším kontrolným 
úradom SR v čase od 4. 9. 2015 do 24. 11. 2015, za obdobie roku 
2014 a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov  z kontroly zo 
dňa 19. 1. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 14/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Výsledok kontroly rozpo čtu, čerpania verejných prostriedkov 
a použitia majetku v Meste Byt ča vykonanej Najvyšším kontrolným 
úradom SR v čase od 4. 9. 2015 do 24. 11. 2015, za obdobie roku 
2014 a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov  z kontroly zo 
dňa 19. 1. 2016. 
 
11 / Protest prokurátora Pd 235/15/5511 proti VZN Mest a Byt ča č. 
3/2015 o do časnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody 
v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovani a vodou, 
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp 
na území Mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vyhovenie protestu prokurátora zn. Pd 
235/15/5511 zo d ňa 21.1.2016 proti VZN Mesta Byt ča č. 3/2015 
o do časnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v  čase jej 
nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou,  náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území 
Mesta Byt ča. FK zárove ň odporú ča schváli ť nové VZN Mesta Byt ča č. 
1/2016 o do časnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody.. .. 
s prihliadnutím na námietky prokurátora. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 15/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
Protest prokurátora zn. Pd 235/15/5511z  zo d ňa 21.1.2016, proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Byt ča č. 3/2015 o do časnom  
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území Mesta Byt ča. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Vyhovenie protestu prokurátora zn. Pd 235/15/551 1z zo d ňa 
21.1.2016 proti čl. 2 bod 2., čl. 4, čl. 6 bod 2., 3., 4. a čl. 7 
proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Byt ča č. 3/2015 o 
dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v  čase jej 
nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou,  náhradného 



odvádzania odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území 
Mesta Byt ča.  
 
2/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2016 o do časnom 
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území Mesta Byt ča, 
ktorým sa  ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2015 
o do časnom  obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej 
nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou,  náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území 
Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
Protest prokurátora zn. Pd 235/15/5511z  zo d ňa 21.1.2016, proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Byt ča č. 3/2015 o do časnom  
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území Mesta Byt ča. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Vyhovenie protestu prokurátora zn. Pd 235/15/551 1z zo d ňa 
21.1.2016 proti čl. 2 bod 2., čl. 4, čl. 6 bod 2., 3., 4. a čl. 7 
proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Byt ča č. 3/2015 o 
dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v  čase jej 
nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou,  náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území 
Mesta Byt ča.  
 
2/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2016 o do časnom 
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území Mesta Byt ča, 
ktorým sa  ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2015 
o do časnom  obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej 
nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou,  náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území 
Mesta Byt ča. 
 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 15/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
Protest prokurátora zn. Pd 235/15/5511z  zo d ňa 21.1.2016, proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Byt ča č. 3/2015 o do časnom  



obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území Mesta Byt ča. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Vyhovenie protestu prokurátora zn. Pd 235/15/551 1z zo d ňa 
21.1.2016 proti čl. 2 bod 2., čl. 4, čl. 6 bod 2., 3., 4. a čl. 7 
proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Byt ča č. 3/2015 o 
dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v  čase jej 
nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou,  náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území 
Mesta Byt ča.  
 
2/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2016 o do časnom 
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území Mesta Byt ča, 
ktorým sa  ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2015 
o do časnom  obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej 
nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou,  náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území 
Mesta Byt ča. 
 
12/  Odpredaj prebyto čného majetku mesta Byt ča /Televízne káblové 
rozvody (TKR) a obchodný podiel mesta v spol. s.r.o ., KTR Byt ča/ 
tretej osobe, schva ľovanie záväzných sú ťažných podmienok OVS, 
návrh zmeny nájomných vz ťahov a pod. Ide o návrh, postup na 
plnenie uznesení MZ v Byt či č. 76/2014 zo d ňa 26.6.2014 a č. 
145/2015, zo d ňa 25.6.2015. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nasledovné uznesenie:  
I. Schváli ť vyhlásenie majetku Mesta Byt ča – stavba Televízneho 

káblového rozvodu Byt ča (TKR Byt ča), v nadobúdacej hodnote 
416.293,58 Eur, za prebyto čný majetok mesta. 

 
II. Schváli ť v súlade s § 9a, ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí a § 22, písm.c) VZN Mesta Byt ča č. 5/2010, 
zverejnenie zámeru prenájmu stavby Televízneho kábl ového 
rozvodu Byt ča (TKR Byt ča) nájomcovi – spol. KTR Byt ča s.r.o., 
Nám. SR č. 1, Byt ča, I ČO: 363 790 18 a to nájomnou zmluvou na 
dobu neur čitú – priamy prenájom ako prípad hodný osobitného 
zrete ľa, s výškou nájomného 500,00 Eur/rok. Dôvodom prená jmu 
predmetného majetku mesta ako prípadu hodného osobi tného 
zrete ľa je zverenie tohto majetku do užívania obchodnej 
spolo čnosti, v ktorej má mesto Byt ča vä čšinový obchodný 
podiel, s cie ľom zabezpe čenia šírenia káblovej televízie 
a internetu na území mesta Byt ča. 

 
III. Odporu či ť primátorovi mesta, aby na najbližšom zasadnutí 

valnej hromady spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., navrhol 
a hlasoval za schválenie jednorazovej odmeny pre ko nate ľa 



spolo čnosti – Ing. Anton Kotešovský a to vo výške 500 
€/netto (za navrhnutie podkladov, materiálov a prípravu pro cesu 
odpredaja majetku mesta – TKR Byt ča a obchodného podielu mesta 
v spolo čnosti KTR Byt ča) . 

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 16/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča – stavba Televízneho káblového  
rozvodu Byt ča (TKR Byt ča), v nadobúdacej hodnote 416.293,58 Eur,  
za prebyto čný majetok mesta. 
 
2/ V súlade s § 9a, ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí a § 22, písm.c) VZN Mesta Byt ča č. 5/2010,  
zverejnenie zámeru prenájmu stavby Televízneho kábl ového rozvodu  
Byt ča (TKR Byt ča) nájomcovi – spol. KTR Byt ča s.r.o., Nám. SR č.  
1, Byt ča, I ČO: 363 790 18 a to nájomnou zmluvou na dobu neur čitú –  
priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa, s výškou  
nájomného 500,-€/rok. Dôvodom prenájmu predmetného majetku  
Mesta ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je zverenie tohto  
majetku do užívania obchodnej spolo čnosti, v ktorej má Mesto Byt ča  
väčšinový obchodný podiel, s cie ľom zabezpe čenia šírenia káblovej  
televízie a internetu na území mesta Byt ča. 
 
II.Odporú ča: 
Primátorovi mesta, aby na najbližšom zasadnutí valn ej hromady  
spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., navrhol a hlasoval za schválenie  
jednorazovej odmeny pre konate ľa spolo čnosti – Ing. Anton  
Kotešovský a to vo výške 500,- €/netto (za navrhnutie podkladov,  
materiálov a prípravu procesu odpredaja majetku mes ta – TKR Byt ča  
a obchodného podielu mesta v spolo čnosti KTR Byt ča) . 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča – stavba Televízneho káblového  
rozvodu Byt ča (TKR Byt ča), v nadobúdacej hodnote 416.293,58 Eur,  
za prebyto čný majetok mesta. 
 
2/ V súlade s § 9a, ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí a § 22, písm.c) VZN Mesta Byt ča č. 5/2010,  
zverejnenie zámeru prenájmu stavby Televízneho kábl ového rozvodu  
Byt ča (TKR Byt ča) nájomcovi – spol. KTR Byt ča s.r.o., Nám. SR č.  
1, Byt ča, I ČO: 363 790 18 a to nájomnou zmluvou na dobu neur čitú –  
priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa, s výškou  
nájomného 500,-€/rok. Dôvodom prenájmu predmetného majetku  
Mesta ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je zverenie tohto  
majetku do užívania obchodnej spolo čnosti, v ktorej má Mesto Byt ča  
väčšinový obchodný podiel, s cie ľom zabezpe čenia šírenia káblovej  



televízie a internetu na území mesta Byt ča. 
 
II.Odporú ča: 
Primátorovi mesta, aby na najbližšom zasadnutí valn ej hromady  
spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., navrhol a hlasoval za schválenie  
jednorazovej odmeny pre konate ľa spolo čnosti – Ing. Anton  
Kotešovský a to vo výške 500,- €/netto (za navrhnutie podkladov,  
materiálov a prípravu procesu odpredaja majetku mes ta – TKR Byt ča  
a obchodného podielu mesta v spolo čnosti KTR Byt ča) . 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 16/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča – stavba Televízneho káblového  
rozvodu Byt ča (TKR Byt ča), v nadobúdacej hodnote 416.293,58 Eur,  
za prebyto čný majetok mesta. 
 
2/ V súlade s § 9a, ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí a § 22, písm.c) VZN Mesta Byt ča č. 5/2010,  
zverejnenie zámeru prenájmu stavby Televízneho kábl ového rozvodu  
Byt ča (TKR Byt ča) nájomcovi – spol. KTR Byt ča s.r.o., Nám. SR č.  
1, Byt ča, I ČO: 363 790 18 a to nájomnou zmluvou na dobu neur čitú –  
priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa, s výškou  
nájomného 500,-€/rok. Dôvodom prenájmu predmetného majetku  
Mesta ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je zverenie tohto  
majetku do užívania obchodnej spolo čnosti, v ktorej má Mesto Byt ča  
väčšinový obchodný podiel, s cie ľom zabezpe čenia šírenia káblovej  
televízie a internetu na území mesta Byt ča. 
 
II.Odporú ča: 
Primátorovi mesta, aby na najbližšom zasadnutí valn ej hromady  
spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., navrhol a hlasoval za schválenie  
jednorazovej odmeny pre konate ľa spolo čnosti – Ing. Anton  
Kotešovský a to vo výške 500,- €/netto (za navrhnutie podkladov,  
materiálov a prípravu procesu odpredaja majetku mes ta – TKR Byt ča  
a obchodného podielu mesta v spolo čnosti KTR Byt ča) . 
 
13 / Žiados ť Spojenej školy internátnej, Mi čurova 364/1 Byt ča 
o vyjadrenie obce k zaradeniu Spojenej školy intern átnej, Mi čurova 
364/1 Byt ča, do siete škôl a školských zariadení. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zaradenie do siete škôl a školských 
zariadení Spojenú školu internátnu, Mi čurova 364/1, Byt ča od 
1.1.2017. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 17/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie do siete škôl a školských zariadení Spoje nú školu  



internátnu, Mi čurova 364/1, Byt ča od 1.1.2017. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie do siete škôl a školských zariadení Spoje nú školu 
internátnu, Mi čurova 364/1, Byt ča od 1.1.2017. 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 17/2016 
Schva ľuje: 
Zaradenie do siete škôl a školských zariadení Spoje nú školu 
internátnu, Mi čurova 364/1, Byt ča od 1.1.2017. 

14 / Žiados ť HADESS s.r.o, Hliník nad Váhom 250, Byt ča o vyjadrenie 
obce k zaradeniu súkromnej materskej školy, Ul. E. Lániho 255/3, 
Byt ča do siete škôl a školských zariadení. 
 
MR vzala na vedomie návrh KSoc, ktorá v súvislosti aj  s touto 
nieko ľkokrát opakovanou žiados ťou bez zjavne zmenených podmienok 
alebo náležitostí, navrhla do pripravovaného štatút u mesta 
klauzulu, aby sa opakované žiadosti neprerokovávali  skôr ako o 6 
mesiacov! 
MR konštatovala, že uvedené je možné doplni ť do Rokovacieho 
poriadku Mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zaradenie do siete škôl a školských 
zariadení  Súkromnú materskú školu, Ulica Eliáša Lá niho 255/3, 
Byt ča vrátane výdajnej školskej jedálne zria ďovate ľa Hadess, 
s.r.o., Hliník nad Váhom 250, Byt ča pre školský rok 2016/2017. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 18/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie do siete škôl a školských zariadení  Súkr omnú materskú 
školu, Ulica Eliáša Lániho 255/3, Byt ča vrátane výdajnej školskej 
jedálne zria ďovate ľa Hadess, s.r.o., Hliník nad Váhom 250, Byt ča 
pre školský rok 2016/2017. 
 
Prednostka úradu informovala, že v čera bola na MsÚ doru čená 
petícia ob čanov za „Zaradenie Súkromnej materskej školy ÚSMEV na  
Ul. E. Lániho č. 255/3 v Byt či do siete škôl a školských  
zariadení“, ktorú podpísalo 317 ob čanov. 
 
Pán primátor konštatoval, že pod ľa jeho názoru prevádzka súkromnej 
materskej školy neohrozuje fungovanie mestskej mate rskej školy 
a nepovažuje to ani za konkurenciu, je to vlastne ž iados ť ako 
v bode 13/ spojenej školy internátnej. 
 
Poslanec p. Šušolík oponoval, že to nie je to isté,  MŠ Úsmev bude 
po schválení žiadosti financovaná aj z rozpo čtu Mesta. 



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov za „Zaradenie Súkromnej materskej školy ÚSMEV na  
Ul. E. Lániho č. 255/3 v Byt či do siete škôl a školských  
zariadení“ s tým, že stanovisko k petícii mestské z astupite ľstvo 
zaujme hlasovaním o žiadosti spolo čnosti Hadess, s.r.o., Hliník  
nad Váhom 250, Byt ča. 
  
II.Schva ľuje: 
Zaradenie do siete škôl a školských zariadení Súkro mnú materskú 
školu, Ulica Eliáša Lániho 255/3, Byt ča vrátane výdajnej školskej 
jedálne zria ďovate ľa Hadess, s.r.o., Hliník nad Váhom 250, Byt ča 
pre školský rok 2016/2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 18/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov za „Zaradenie Súkromnej materskej školy ÚSMEV na  
Ul. E. Lániho č. 255/3 v Byt či do siete škôl a školských  
zariadení“ s tým, že stanovisko k petícii mestské z astupite ľstvo 
zaujme hlasovaním o žiadosti spolo čnosti Hadess, s.r.o., Hliník  
nad Váhom 250, Byt ča. 
  
II.Schva ľuje: 
Zaradenie do siete škôl a školských zariadení Súkro mnú materskú 
školu, Ulica Eliáša Lániho 255/3, Byt ča vrátane výdajnej školskej 
jedálne zria ďovate ľa Hadess, s.r.o., Hliník nad Váhom 250, Byt ča 
pre školský rok 2016/2017. 
 
15 / Návrh na vyradenie prebyto čného a neupotrebite ľného majetku 
Mesta, Škoda Fabia Combi, BY X 051.   Vyra ďovacia komisia odporú ča 
uvedený majetok vyradi ť z evidencie a následne ho odpreda ť tretej 
osobe. 
 
MR odporú ča MZ v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a v súlade s VZN mesta Byt ča č. 5/2010 vyradenie prebyto čného 
a neupotrebite ľného majetku Mesta Byt ča – automobil Škoda Fabia 
Combi, Ev. č. BY X 051, z evidencie majetku Mesta Byt ča a jeho 
následný odpredaj tretej osobe.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 19/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade 
s VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 vyradenie prebyto čného 
a neupotrebite ľného majetku Mesta Byt ča – automobil Škoda Fabia 



Combi, Ev. č. BY X 051, z evidencie majetku Mesta Byt ča a jeho 
následný odpredaj tretej osobe.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade 
s VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 vyradenie prebyto čného 
a neupotrebite ľného majetku Mesta Byt ča – automobil Škoda Fabia 
Combi, Ev. č. BY X 051, z evidencie majetku Mesta Byt ča a jeho 
následný odpredaj tretej osobe.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 19/2016 
V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade 
s VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 vyradenie prebyto čného 
a neupotrebite ľného majetku Mesta Byt ča – automobil Škoda Fabia 
Combi, Ev. č. BY X 051, z evidencie majetku Mesta Byt ča a jeho 
následný odpredaj tretej osobe.  
 
16 / Poslanky ňa p. Andrea Gajdošíková - iniciatívny poslanecký 
návrh na pridelenie pozemku s ú čelom „Cvi čisko pre psov“.  
Cvi čisko navrhuje zrealizova ť v lokalite Siho ť, ktorá je ur čená 
ÚPN SÚ Byt ča na priemyselné využitie, resp. parkovisko. 
 
MR odporú ča MZ neschváli ť predmetný poslanecký návrh. 
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, že na  zasadnutie 
zastupite ľstva predloží návrh umiestnenia cvi čiska pre psov. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 20/2016 
Mestské zastupite ľstvo: 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie návrhu p. Andrei Gajdošíkovej na zriade nie cvi čiska 
pre psov v lokalite Siho ť, ktorá je ur čená ÚPN SÚ Byt ča na 
priemyselné využitie, resp. parkovisko. 
 
Pán primátor podal vysvetlenie - rokoval o uvedenom  s pánom 
dekanom a v časti priestorov na kaplnke by mohol by ť takýto 
priestor vy členený. Bude informova ť na ďalšom zasadnutí MZ. 
  
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie návrhu p. Andrei Gajdošíkovej na zriade nie cvi čiska 
pre psov v lokalite Siho ť, ktorá je ur čená ÚPN SÚ Byt ča na 
priemyselné využitie, resp. parkovisko. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 20/2016 



Schva ľuje: 
Nevyhovenie návrhu p. Andrei Gajdošíkovej na zriade nie cvi čiska 
pre psov v lokalite Siho ť, ktorá je ur čená ÚPN SÚ Byt ča na 
priemyselné využitie, resp. parkovisko. 
 
17 / Schva ľovanie predaja pozemkov parc. CKN č. 243/3, 4 a 5, k.ú. 
Hliník nad Váhom kupujúcim: Slavomír Koštial a manž . Jarmila, 
Hliník nad Váhom 51, Byt ča, opätovné prerokovanie z dôvodu zmeny 
GP, predaj pozemkov osobitným zrete ľom. 
 
MR odporú ča MZ v súlade s §9a, ods.8, písm.e.) zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 schváli ť 
uzatvorenie kúpnej zmluvy, na predaj pozemkov vytvo rených 
geometrickým plánom č. 189/2015 z pozemku parc. CKN č. 243 a to 
parc. CKN č. 243/5, zast. plochy a nádvoria o výmere 539 m 2, CKN č. 
243/4, zast. plochy a nádvoria o výmere 17 m 2 a diel č. 3 z parc. 
CKN č. 243/3, zast. plochy a nádvoria o výmere 44 m 2 (spolu 
o výmere 600 m 2)  , v k.ú. Hliník nad Váhom, kupujúcim - Slavomír 
Koštial a manž. Jarmila, Hliník nad Váhom 51, Byt ča, t.j. priameho 
predaja pozemkov ako prípadu hodného osobitného zre te ľa. Kúpna 
cena predstavuje sumu vo výške 15 €/m 2 t.j. spolu 9.000,- €, s tým, 
že kupujúci uhradia i náklady spojené s vyhotovením  GP a poplatky 
spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
Dôvodom schválenia predaja uvedených pozemkov ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je predaj týchto pozemkov žiadate ľom, 
kupujúcim, ktorí vlastnia na pri ľahlom pozemku stavbu RD č. súp. 
51, pri čom tieto odkupované pozemky tvoria dvor pri ich RD,  sú bez 
samostatného prístupu pre Mesto Byt ča a Mesto Byt ča nemá iné 
možnosti ako tieto pozemky využíva ť.  

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 21/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.8, písm.e.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 schváli ť uzatvorenie kúpnej 
zmluvy, na predaj pozemkov vytvorených geometrickým  plánom č. 
189/2015 z pozemku parc. CKN č. 243 a to parc. CKN č. 243/5, zast. 
plochy a nádvoria o výmere 539 m 2, CKN č. 243/4, zast. plochy 
a nádvoria o výmere 17 m 2 a diel č. 3 z parc. CKN č. 243/3, zast. 
plochy a nádvoria o výmere 44 m 2 (spolu o výmere 600 m 2)  , v k.ú. 
Hliník nad Váhom, kupujúcim - Slavomír Koštial a ma nž. Jarmila, 
Hliník nad Váhom 51, Byt ča, t.j. priameho predaja pozemkov ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa. Kúpna cena predstavuje sumu vo 
výške 15 €/m 2 t.j. spolu 9.000,- €, s tým, že kupujúci uhradia i  
náklady spojené s vyhotovením GP a poplatky spojené  
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
Dôvodom schválenia predaja uvedených pozemkov ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je predaj týchto pozemkov žiadate ľom, 
kupujúcim, ktorí vlastnia na pri ľahlom pozemku stavbu RD č. súp. 
51, pri čom tieto odkupované pozemky tvoria dvor pri ich RD,  sú bez 



samostatného prístupu pre Mesto Byt ča a Mesto Byt ča nemá iné 
možnosti ako tieto pozemky využíva ť. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.8, písm.e.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 schváli ť uzatvorenie kúpnej 
zmluvy, na predaj pozemkov vytvorených geometrickým  plánom č. 
189/2015 z pozemku parc. CKN č. 243 a to parc. CKN č. 243/5, zast. 
plochy a nádvoria o výmere 539 m 2, CKN č. 243/4, zast. plochy 
a nádvoria o výmere 17 m 2 a diel č. 3 z parc. CKN č. 243/3, zast. 
plochy a nádvoria o výmere 44 m 2 (spolu o výmere 600 m 2)  , v k.ú. 
Hliník nad Váhom, kupujúcim - Slavomír Koštial a ma nž. Jarmila, 
Hliník nad Váhom 51, Byt ča, t.j. priameho predaja pozemkov ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa. Kúpna cena predstavuje sumu vo 
výške 15 €/m 2 t.j. spolu 9.000,- €, s tým, že kupujúci uhradia i  
náklady spojené s vyhotovením GP a poplatky spojené  
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
Dôvodom schválenia predaja uvedených pozemkov ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je predaj týchto pozemkov žiadate ľom, 
kupujúcim, ktorí vlastnia na pri ľahlom pozemku stavbu RD č. súp. 
51, pri čom tieto odkupované pozemky tvoria dvor pri ich RD,  sú bez 
samostatného prístupu pre Mesto Byt ča a Mesto Byt ča nemá iné 
možnosti ako tieto pozemky využíva ť. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 21/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.8, písm.e.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 schváli ť uzatvorenie kúpnej 
zmluvy, na predaj pozemkov vytvorených geometrickým  plánom č. 
189/2015 z pozemku parc. CKN č. 243 a to parc. CKN č. 243/5, zast. 
plochy a nádvoria o výmere 539 m 2, CKN č. 243/4, zast. plochy 
a nádvoria o výmere 17 m 2 a diel č. 3 z parc. CKN č. 243/3, zast. 
plochy a nádvoria o výmere 44 m 2 (spolu o výmere 600 m 2)  , v k.ú. 
Hliník nad Váhom, kupujúcim - Slavomír Koštial a ma nž. Jarmila, 
Hliník nad Váhom 51, Byt ča, t.j. priameho predaja pozemkov ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa. Kúpna cena predstavuje sumu vo 
výške 15 €/m 2 t.j. spolu 9.000,- €, s tým, že kupujúci uhradia i  
náklady spojené s vyhotovením GP a poplatky spojené  
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
Dôvodom schválenia predaja uvedených pozemkov ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je predaj týchto pozemkov žiadate ľom, 
kupujúcim, ktorí vlastnia na pri ľahlom pozemku stavbu RD č. súp. 
51, pri čom tieto odkupované pozemky tvoria dvor pri ich RD,  sú bez 
samostatného prístupu pre Mesto Byt ča a Mesto Byt ča nemá iné 
možnosti ako tieto pozemky využíva ť. 
 



18 / Návrh zmluvy č. 21403/2015/O220-19 o odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných investícií medzi zmluvnými stra nami: 
Železnice SR, Bratislava a TSMB, podchod pre cestuj úcich 
a verejnos ť a osvetlenie, železni čná stanica Byt ča – Hrabové. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Zmluvy č. 21403/2015/O220-19 
o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investíc ií medzi 
odovzdávajúcim: Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, 
I ČO: 31 364 501 a preberajúcim: Technické služby mest a Byt ča, 
Hlinícka 403, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 185 655, v súlade s návrhom 
tejto zmluvy zo d ňa 10.03.2016  (podchod pre cestujúcich 
a verejnos ť a časť osvetlenia – Železni čná stanica Byt ča, 
Hrabové) .  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 22/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 21403/2015/O220-19 o odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných investícií medzi odovzdávajúcim : Železnice SR, 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, I ČO: 31 364 501 a preberajúcim: 
Technické služby mesta Byt ča, Hlinícka 403, 014 01  Byt ča, I ČO: 
00 185 655, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 10.03.2016  
(podchod pre cestujúcich a verejnos ť a časť osvetlenia – 
Železni čná stanica Byt ča, Hrabové) .  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 21403/2015/O220-19 o odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných investícií medzi odovzdávajúcim : Železnice SR, 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, I ČO: 31 364 501 a preberajúcim: 
Technické služby mesta Byt ča, Hlinícka 403, 014 01  Byt ča, I ČO: 
00 185 655, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 10.03.2016  
(podchod pre cestujúcich a verejnos ť a časť osvetlenia – 
Železni čná stanica Byt ča, Hrabové) .  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 22/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 21403/2015/O220-19 o odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných investícií medzi odovzdávajúcim : Železnice SR, 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, I ČO: 31 364 501 a preberajúcim: 
Technické služby mesta Byt ča, Hlinícka 403, 014 01  Byt ča, I ČO: 
00 185 655, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 10.03.2016  
(podchod pre cestujúcich a verejnos ť a časť osvetlenia – 
Železni čná stanica Byt ča, Hrabové) .  
 
19 / Ob čianske združenie Vzdelávanie, S. Sakalovej 182, Byt ča –  
návrh dodatku č. 1, nájomnej zmluvy zo d ňa 28.05.2012, 



Súkromnej strednej odbornej školy. 
 
Ide sa o plnenie uznesenia MZ v Byt či č. 140/2015 zo d ňa  
25.6.2015. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme 
nebytových priestorov, uzatvorenej d ňa 28.05.2012 a to v súlade 
s článkom I., body 1,2,5 a s článkom II. návrhu tohto dodatku č.1 
zo d ňa 10.3.2016.  
MR odporú ča MZ body č.3 a č.4 článku I. uvedeného dodatku  
neschváli ť. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 23/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, 
uzatvorenej d ňa 28.05.2012 a to v súlade s článkom I., body 1,2,5 
a s článkom II. návrhu tohto dodatku č.1 zo d ňa 10.3.2016, s OZ 
Vzdelávanie, S. Sakalovej 182, Byt ča.  
 
II.Neschva ľuje: 
Body č.3 a č.4 článku I. uvedeného dodatku. 
 
Pán primátor konštatoval, že v návrhu uznesenia je:  neschva ľuje 
body č.3 a č.4 článku I. uvedeného dodatku, t.z. neschva ľuje 
prenájom tretej osobe. 
 
Poslanec p. Školek prezentoval svoj názor, že to po kladá za 
nehospodárne nakladanie s majetkom Mesta, ke ď OZ Vzdelávanie 
prenajíma od Mesta priestory za 1,- €/m 2 a poskytuje priestory 
tretej osobe, t.z. Dubnickému inštitútu. Ni č sa na uvedenom 
nezmenilo. Týmto navrhovaným dodatkom sa rieši vz ťah k mera čom, 
ale sa, pod ľa poslanca p. Školka, zlegalizuje aj stav, ke ď niekto 
bez súhlasu Mesta prenajíma priestory vo vlastníctv e Mesta 
tretiemu subjektu. Tento stav nie je doposia ľ vyriešený. 
 
Zástupca zria ďovate ľa p. Matušek vysvetlil, že OZ zve ľadilo 
majetok Mesta, investovali do rekonštrukcie budovy 150.000,- €, čo 
je rozdelené na III.fázy. Teraz ich čaká tretia fáza. Hoci sú 
súkromná škola, deti, ktoré školu navštevujú neplat ia školné a OZ 
naozaj robí všetko pre to, aby kvalita vzdelávania bola ta 
najvyššia. Ubezpe čil, že na majetku Mesta nezarábajú. 
   
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, 
uzatvorenej d ňa 28.05.2012 a to v súlade s článkom I., body 1,2,5 
a s článkom II. návrhu tohto dodatku č.1 zo d ňa 10.3.2016, s OZ 
Vzdelávanie, S. Sakalovej 182, Byt ča.  



II.Neschva ľuje: 
Body č.3 a č.4 článku I. uvedeného dodatku. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 23/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, 
uzatvorenej d ňa 28.05.2012 a to v súlade s článkom I., body 1,2,5 
a s článkom II. návrhu tohto dodatku č.1 zo d ňa 10.3.2016, s OZ 
Vzdelávanie, S. Sakalovej 182, Byt ča.  
II.Neschva ľuje: 
Body č.3 a č.4 článku I. uvedeného dodatku. 
 
20 / Opätovné prerokovanie žiadosti ASTAR build, s.r.o ., Hlinkova  
1220, Byt ča, p. Márie Justrovej, Thurzova 963/4, Byt ča a p. Petra  
Burandu, Kollárova 632/7, Byt ča (nová žiados ť) o odpredaj  
mestských pozemkov parc. CKN č. 62/1, 64, 65 a 67, k.ú. V. Byt ča,  
Ul. Hlinkova. 
Dňa 09.02.2016 doplnili svoje pôvodné žiadosti predlo žením  
dohody o spolo čnom postupe pri prípadnom odkupovaní  
predmetných mestských pozemkov (pokia ľ ich Mesto bude chcie ť  
odpreda ť tretím osobám). Opätovné prerokovanie týchto žiado stí  
je plnením uznesení MZ v Byt či č. 234/2015 a 235/2015. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť ponechanie predmetných pozemkov na ďalej vo  
vlastníctve Mesta Byt če. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 24/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Ponechanie pozemkov parc. CKN č. 62/1, 64, 65 a 67, k.ú. V. Byt ča  
naďalej vo vlastníctve Mesta Byt če. 
 
Poslanci diskutovali k žiadostiam. Z diskusných prí spevkov vyznela 
snaha poslancov rieši ť túto časť lokality, pri čom brali zrete ľ aj 
na už schválené uznesenia mestského zastupite ľstva, ktoré 
v minulom volebnom období uprednostnilo riešenie pa rkovacích plôch 
na tomto pozemku. Nako ľko nedošlo v diskusii medzi poslancami 
k všeobecnej zhode názorov, predseda návrhovej komi sie odporu čil 
hlasova ť o návrhu uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pokra čovanie v rokovaní o využití pozemkov vo vlastníctve  Mesta 
Byt ča, parc. CKN č. 62/1, 64, 65 a 67, k.ú. V. Byt ča.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Pokra čovanie v rokovaní o využití pozemkov vo vlastníctve  Mesta 
Byt ča, parc. CKN č. 62/1, 64, 65 a 67, k.ú. V. Byt ča.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 24/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pokra čovanie v rokovaní o využití pozemkov vo vlastníctve  Mesta 
Byt ča, parc. CKN č. 62/1, 64, 65 a 67, k.ú. V. Byt ča.  
 
21 / Opätovné prerokovanie žiadosti p. Alžbety Mi čušíkovej, Hliník  
nad Váhom 164, Byt ča a p. Miloša Vanka, Rázusova 751/7, Byt ča 
o zriadenie vecného bremena, práva prechodu cez mes tský pozemok  
parc. CKN č. 589/1, k.ú. Hliník nad Váhom. 
Na rokovanie komisie bola pozvaná i žiadate ľka p. Mi čušíková  
a k možnosti zriadeniu predmetného bremena sa písom ne vyjadrila  
i COOP Jednota Žilina (nájomca  objektu Potravín na ved ľajšej  
parcele č. CKN 589/2, k.ú. Hliník nad Váhom) . 
 
MR vzala na vedomie zmluvu o budúcej zmluve medzi vla stníkmi 
pozemkov parc. CKN č. 592, 594 a 598 p. Milošom Vankom a p. 
Alžbetou Mi čušíkovou, na základe ktorej v budúcnosti uzatvoria 
zmluvu o zriadení vecného bremena – právo prechodu pešo, vozom, 
motorovými vozidlami.  
 
POZNÁMKA: Predseda predstavenstva COOP Jednota vyda l súhlas so 
zriadením vecného bremena. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie zmluvy o zriadení 
bezodplatného vecného bremena na dobu neur čitú a to práva prechodu 
peši a motorovým vozidlom cez časť pozemku z parc. CKN č. 589/1 
v k.ú. Hliník nad Váhom, v šírke 3 m (za budovou č. súp. 152, 
strana od potoka) , zriadeného v prospech vlastníkov pozemkov parc. 
CKN č. 592, 594 a 598 v k.ú. Hliník nad Váhom. Oprávnené  osoby zo 
zmluvy o zriadení vecného bremena znášajú i náklady  na vyhotovenie 
príslušného geometrického plánu ako i za odvkladova nie tejto 
zmluvy.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 25/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena na 
dobu neur čitú a to práva prechodu peši a motorovým vozidlom c ez 
časť pozemku vo vlastníctve Mesta Byt ča z parc. CKN č. 589/1 
v k.ú. Hliník nad Váhom, v šírke 3 m (za budovou č. súp. 152, 
strana od potoka) , zriadeného v prospech vlastníkov pozemkov parc. 
CKN č. 592, 594 a 598 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
Oprávnené osoby zo zmluvy o zriadení vecného bremen a uhradia 
i náklady na vyhotovenie príslušného geometrického plánu ako i za 
odvkladovanie tejto zmluvy.  



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena na 
dobu neur čitú a to práva prechodu peši a motorovým vozidlom c ez 
časť pozemku vo vlastníctve Mesta Byt ča z parc. CKN č. 589/1 
v k.ú. Hliník nad Váhom, v šírke 3 m (za budovou č. súp. 152, 
strana od potoka) , zriadeného v prospech vlastníkov pozemkov parc. 
CKN č. 592, 594 a 598 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
Oprávnené osoby zo zmluvy o zriadení vecného bremen a uhradia 
i náklady na vyhotovenie príslušného geometrického plánu ako i za 
odvkladovanie tejto zmluvy.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 25/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena na 
dobu neur čitú a to práva prechodu peši a motorovým vozidlom c ez 
časť pozemku vo vlastníctve Mesta Byt ča z parc. CKN č. 589/1 
v k.ú. Hliník nad Váhom, v šírke 3 m (za budovou č. súp. 152, 
strana od potoka) , zriadeného v prospech vlastníkov pozemkov parc. 
CKN č. 592, 594 a 598 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
Oprávnené osoby zo zmluvy o zriadení vecného bremen a uhradia 
i náklady na vyhotovenie príslušného geometrického plánu ako i za 
odvkladovanie tejto zmluvy.  
 

22 / Príprava návrhu novelizácie VZN mesta Byt ča č. 5/2010  
a 6/2010 (Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča;  
VZN o OVS.   
Ide o za čatie procesu prípravy týchto základných noriem pre  
nakladanie s majetkom, kde je potrebné oboznámi ť sa s príslušnými  
zákonmi, doteraz platnými VZN mesta Byt ča a navrhnú ť podstatné  
náležitosti tak, aby mohol MsÚ v Byt či pripravi ť ucelený návrh  
týchto noriem, ktorý by bol následne prerokovaný na  ďalších  
zasadnutiach komisií a MZ v Byt či. 
PK sa oboznámila s predloženými materiálmi a skonšt atovala, že  
s oh ľadom na rozsah a závažnos ť danej problematiky sa jej bude  
komplexne venova ť na nasledujúcom zasadnutí komisie (prerokovanie  
iba tohto bodu)  v mesiaci apríl 2016, kde PK odporu čí jednotlivé  
podstatné náležitosti pre prípravu oboch VZN.  
 
POZNÁMKA: MR konštatovala, že každý poslanec môže p redloži ť návrhy 
do pripravovanej novelizácie nariadení. 
   
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 26/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie, že: 



komisia správy majetku a podnikate ľských činností pripraví  
podstatné náležitosti návrhu novelizácie VZN Mesta Byt ča č. 5/2010  
a VZN Mesta Byt ča č. 6/2010 na svojom zasadnutí v mesiaci apríl  
2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie, že: 
komisia správy majetku a podnikate ľských činností pripraví  
podstatné náležitosti návrhu novelizácie VZN Mesta Byt ča č. 5/2010  
a VZN Mesta Byt ča č. 6/2010 na svojom zasadnutí v mesiaci apríl  
2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 26/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie, že: 
komisia správy majetku a podnikate ľských činností pripraví  
podstatné náležitosti návrhu novelizácie VZN Mesta Byt ča č. 5/2010  
a VZN Mesta Byt ča č. 6/2010 na svojom zasadnutí v mesiaci apríl  
2016. 
 
23 / Žiados ť vlastníkov bytov v bytovom dome č.s. 1013 na Ul. 
Brezovej v Byt či, v zastúpení SBD Byt ča, Nám. SR 24, Byt ča 
o dlhodobý prenájom, resp. o odkúpenie časti pozemku z parc. CKN 
č. 3020/7, pri bytovom dome č.s. 1013 na Brezovej ul. v Byt či, za 
účelom vybudovania chodníka. 
 
MR odporú ča MZ neschváli ť prenájom, resp. odpredaj požadovanej  
časti pozemku z parc. CKN 3020/7 žiadate ľom ani iným tretím  
osobám. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 27/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti vlastníkov bytov v bytovom dom e č.s. 1013 na 
Brezovej ul. v Byt či, v zastúpení SBD Byt ča, Nám. SR 24, Byt ča 
o dlhodobý prenájom, resp. o odkúpenie časti pozemku z parc. CKN 
č. 3020/7, pri bytovom dome č.s. 1013 na Brezovej ul. v Byt či. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti vlastníkov bytov v bytovom dom e č.s. 1013 na 
Brezovej ul. v Byt či, v zastúpení SBD Byt ča, Nám. SR 24, Byt ča 
o dlhodobý prenájom, resp. o odkúpenie časti pozemku z parc. CKN 
č. 3020/7, pri bytovom dome č.s. 1013 na Brezovej ul. v Byt či. 
 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 27/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti vlastníkov bytov v bytovom dom e č.s. 1013 na 
Brezovej ul. v Byt či, v zastúpení SBD Byt ča, Nám. SR 24, Byt ča 
o dlhodobý prenájom, resp. o odkúpenie časti pozemku z parc. CKN 
č. 3020/7, pri bytovom dome č.s. 1013 na Brezovej ul. v Byt či. 
 
24 / Návrh SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina o uz atvorenie  
kúpnej zmluvy č. MZ564/2014/KZ001/2015/Pšurnovice, na odkúpenie 
časti pozemku z parc. CKN č. 936/2, o výmere 32 m 2, k.ú. Pšurnovice  
za ú čelom umiestnenia stavby AT stanice v rámci investi čnej stavby  
„Vodovod Pšurnovice, II. etapa“.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta 
Byt ča, časti pozemku o výmere 32 m 2 z parc. CKN č. 936/2, ostatné 
plochy o výmere 1.202 m 2, k.ú. Pšurnovice, za prebyto čný majetok 
mesta Byt ča a taktiež MR odporú ča MZ schváli ť zverejnenie zámeru 
priameho predaja tejto časti pozemku z parc. CKN č. 936/2 - budúca 
novovytvorená parcela CKN č. 936/3,   ostatná plocha  o výmere 32 
m2, k.ú. Pšurnovice  (web mesta, úradná tabu ľa mesta) , formou 
priameho predaja § 9a, ods.8, písm.e), zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí ako prípadu predaja hodného osobitné ho zrete ľa a to 
kupujúcemu – SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57   Žilina, I ČO: 
36 672 297, s nasledovnými podmienkami predaja: 

-  kúpna cena vo výške 15,00 €/m 2, 
-  kupujúci na vlastné náklady vyhotoví geometrický pl án, 
-  kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené  

s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 

Dôvodom zriadenia tohto predaja ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je predaj pozemku kupujúcemu, ktorý na tomto poze mku 
umiestni stavbu AT stanice III. Pšurnovice v rámci výstavby 
verejne prospešnej líniovej investi čnej stavby: „Vodovod 
Pšurnovice II. etapa“. 

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 28/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, časti pozemku 
o výmere 32 m 2 z parc. CKN č. 936/2, ostatné plochy o výmere 1.202 
m2, k.ú. Pšurnovice, za prebyto čný majetok mesta Byt ča a taktiež MR 
odporú ča MZ schváli ť zverejnenie zámeru priameho predaja tejto 
časti pozemku z parc. CKN č. 936/2 - budúca novovytvorená parcela 
CKN č. 936/3,   ostatná plocha  o výmere 32 m 2, k.ú. Pšurnovice  
(web mesta, úradná tabu ľa mesta) , formou priameho predaja § 9a, 
ods.8, písm.e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu 
predaja hodného osobitného zrete ľa a to kupujúcemu – SeVaK a.s., 



Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, I ČO: 36 672 297, 
s nasledovnými podmienkami predaja: 

-  kúpna cena vo výške 15,00 €/m 2, 
-  kupujúci na vlastné náklady vyhotoví geometrický pl án, 
-  kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené  

s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 

Dôvodom zriadenia tohto predaja ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je predaj pozemku kupujúcemu, ktorý na tomto poze mku 
umiestni stavbu AT stanice III. Pšurnovice v rámci výstavby 
verejne prospešnej líniovej investi čnej stavby: „Vodovod 
Pšurnovice II. etapa“. 
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, časti pozemku 
o výmere 32 m 2 z parc. CKN č. 936/2, ostatné plochy o výmere 1.202 
m2, k.ú. Pšurnovice, za prebyto čný majetok mesta Byt ča a taktiež MR 
odporú ča MZ schváli ť zverejnenie zámeru priameho predaja tejto 
časti pozemku z parc. CKN č. 936/2 - budúca novovytvorená parcela 
CKN č. 936/3,   ostatná plocha  o výmere 32 m 2, k.ú. Pšurnovice  
(web mesta, úradná tabu ľa mesta) , formou priameho predaja § 9a, 
ods.8, písm.e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu 
predaja hodného osobitného zrete ľa a to kupujúcemu – SeVaK a.s., 
Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, I ČO: 36 672 297, 
s nasledovnými podmienkami predaja: 

-  kúpna cena vo výške 15,00 €/m 2, 
-  kupujúci na vlastné náklady vyhotoví geometrický pl án, 
-  kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené  

s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 

Dôvodom zriadenia tohto predaja ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je predaj pozemku kupujúcemu, ktorý na tomto poze mku 
umiestni stavbu AT stanice III. Pšurnovice v rámci výstavby 
verejne prospešnej líniovej investi čnej stavby: „Vodovod 
Pšurnovice II. etapa“. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 28/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, časti pozemku 
o výmere 32 m 2 z parc. CKN č. 936/2, ostatné plochy o výmere 1.202 
m2, k.ú. Pšurnovice, za prebyto čný majetok mesta Byt ča a taktiež MR 
odporú ča MZ schváli ť zverejnenie zámeru priameho predaja tejto 
časti pozemku z parc. CKN č. 936/2 - budúca novovytvorená parcela 
CKN č. 936/3,   ostatná plocha  o výmere 32 m 2, k.ú. Pšurnovice  
(web mesta, úradná tabu ľa mesta) , formou priameho predaja § 9a, 
ods.8, písm.e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu 



predaja hodného osobitného zrete ľa a to kupujúcemu – SeVaK a.s., 
Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, I ČO: 36 672 297, 
s nasledovnými podmienkami predaja: 

-  kúpna cena vo výške 15,00 €/m 2, 
-  kupujúci na vlastné náklady vyhotoví geometrický pl án, 
-  kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené  

s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 

Dôvodom zriadenia tohto predaja ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je predaj pozemku kupujúcemu, ktorý na tomto poze mku 
umiestni stavbu AT stanice III. Pšurnovice v rámci výstavby 
verejne prospešnej líniovej investi čnej stavby: „Vodovod 
Pšurnovice II. etapa“. 
 

25 / Žiados ť Obce Kotešová, v zastúpení PhDr. Mgr. Petrom  
Mozolíkom, starostom obce o vyjadrenie Mesta Byt ča k umiestneniu  
káblového vedenia na st ĺpy verejného osvetlenia v meste Byt ča, za  
účelom dátového prenosu všeobecne, ako i dátového pre nosu  
kamerového systému, výpoži čka 100 ks podperných bodov verejného  
osvetlenia (vi ď priložená snímka vedenia trasy, KN mapa) . 
 
MR odporú ča MZ neschváli ť žiadate ľovi výpoži čku 100 ks verejného  
osvetlenia Mesta Byt če, resp. doporu čuje neschváli ť žiadate ľovi  
vydanie povolenia k umiestneniu káblového vedenia n a požadované  
st ĺpy VO v Meste Byt ča. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 29/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Obce Kotešová o umiestneniu ká blového vedenia  
na st ĺpy verejného osvetlenia (výpoži čku 100 ks st ĺpov verejného  
osvetlenia) v meste Byt ča, za ú čelom dátového prenosu všeobecne,  
ako i dátového prenosu kamerového systému. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Obce Kotešová o umiestneniu ká blového vedenia  
na st ĺpy verejného osvetlenia (výpoži čku 100 ks st ĺpov verejného  
osvetlenia) v meste Byt ča, za ú čelom dátového prenosu všeobecne,  
ako i dátového prenosu kamerového systému. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 29/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Obce Kotešová o umiestneniu ká blového vedenia  
na st ĺpy verejného osvetlenia (výpoži čku 100 ks st ĺpov verejného  
osvetlenia) v meste Byt ča, za ú čelom dátového prenosu všeobecne,  



ako i dátového prenosu kamerového systému. 
 
26 / Ponuka Mgr. O ľgy Hlavo ňovej, Hrabové 169, Byt ča na odkúpenie 
nehnute ľností Mestom ( č.s. 281, parc. CKN č. 1299/1, 1299/2, garáž 
č.s. 1728, LV č. 1941, k.ú. V. Byt ča). 
 
MR odporú ča MZ neprijatie ponuky na odkúpenie predmetných 
nehnute ľností do majetku mesta Byt ča.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 30/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky Mgr. O ľgy Hlavo ňovej, Hrabové 169, Byt ča na 
odkúpenie nehnute ľností objekt č.s. 281, parc. CKN č. 1299/1, 
1299/2, garáž č.s. 1728 v k.ú. V. Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky Mgr. O ľgy Hlavo ňovej, Hrabové 169, Byt ča na 
odkúpenie nehnute ľností objekt č.s. 281, parc. CKN č. 1299/1, 
1299/2, garáž č.s. 1728 v k.ú. V. Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 30/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky Mgr. O ľgy Hlavo ňovej, Hrabové 169, Byt ča na 
odkúpenie nehnute ľností objekt č.s. 281, parc. CKN č. 1299/1, 
1299/2, garáž č.s. 1728 v k.ú. V. Byt ča. 
 
27 / Prerokovanie činnosti mestskej polície. 
KSoc odporú ča: 
a) schváli ť mestskému zastupite ľstvu vykonanie kontroly hlavným 
kontrolórom na mestskej polícii, konkrétne jej hosp odárenie 
a nakladanie s finan čnými prostriedkami a s majetkom za roky 2014 
a 2015, 
b) do novopripravovaného štatútu mesta zapracova ť také ustanovenie 
vrátane samotného postupu, na základe ktorého by bo lo možné 
vykona ť poslanecký prieskum v rámci mesta - na mestskom úr ade, 
v jeho zria ďovate ľských organizáciách ako aj na mestskej polícii. 
 
MR konštatovala, že uvedené je možné doplni ť do Rokovacieho 
poriadku Mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť doplnenie plánu práce hlavného kontrolóra 
na r. 2016 - vykonanie kontroly hlavným kontrolórom  na mestskej 
polícii, konkrétne jej hospodárenie a nakladanie s finan čnými 
prostriedkami a s majetkom za roky 2014 a 2015. 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 31/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Doplnenie plánu práce hlavného kontrolóra na r. 201 6 - vykonanie 
kontroly hlavným kontrolórom na mestskej polícii, k onkrétne jej 
hospodárenie a nakladanie s finan čnými prostriedkami a s majetkom 
za roky 2014 a 2015. 
 
Poslanec p. Skotnický oboznámil prítomných, že obdr žal písomné 
vyjadrenie smerujúce aj k ná čelníkovi MsP, v ktorom sa okrem iného 
uvádza, že po čas volieb „sa vyvážal“ na motorovom mestskom vozidl e 
Superb po m. č. Pšurnovice s mladými diev čatami. Poslanec p. 
Skotnický konštatoval, že zistil – áno v de ň volieb mal ná čelník 
MsP p. Smetana pridelené toto motorové vozidlo s tý m, že ráno 
dopraví materiál k vo ľbám, aj členov okrskovej volebnej komisie do 
okrskov. Poslanec p. Skotnický sa spýtal, či ná čelník MsP vozil aj 
niekoho iného, alebo len členky volebných komisii. 
 
Náčelník MsP p. Smetana odpovedal, že v mestskom vozid le vozil len 
osoby z volebnej komisie. 
 
Poslanci v ďalšej diskusii vyjadrili svoje výhrady na parkovani e 
motorových vozidiel na námestí, na prípadné stanie motorových 
vozidiel na chodníkoch (Ul. Moyzesova). 
 
Pán primátor odpovedal, že ur čite je nutné státie na chodníkoch 
sankcionova ť. Schva ľuje to, že si ob čania môžu na nevyhnutný čas 
potrebný k vybaveniu v prevádzkach na námestí (obch ody, banky), 
parkova ť motorové vozidlo na námestí. 
     
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Doplnenie plánu práce hlavného kontrolóra na r. 201 6 - vykonanie 
kontroly hlavným kontrolórom na mestskej polícii, k onkrétne jej 
hospodárenie a nakladanie s finan čnými prostriedkami a s majetkom 
za roky 2014 a 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 31/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Doplnenie plánu práce hlavného kontrolóra na r. 201 6 - vykonanie 
kontroly hlavným kontrolórom na mestskej polícii, k onkrétne jej 
hospodárenie a nakladanie s finan čnými prostriedkami a s majetkom 
za roky 2014 a 2015. 
 
28 / Žiados ť p. Hedvigy Slivo ňovej o pred ĺženie nájomnej zmluvy 
v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 
813/4, Byt ča. 



 
MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie nájmu v 1-izbovom byte č. 36 
o ďalší rok. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 32/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v byte č. 36 v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Hedvige 
Slivo ňovej na dobu ur čitú o 1 rok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v byte č. 36 v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Hedvige 
Slivo ňovej na dobu ur čitú o 1 rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 32/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v byte č. 36 v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Hedvige 
Slivo ňovej na dobu ur čitú o 1 rok. 
 
29 / Žiados ť p. Michala Ková čika a p. Dominiky Sventekovej 
o pred ĺženie nájomnej zmluvy v nájomnom byte Ul. Tresko ňova 814/5, 
Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie nájmu v garsónke č. 3 pre 
žiadate ľov o ďalší rok. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 33/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v byte č. 3 na Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča p. 
Michalovi Ková čikovi a p. Dominike Sventekovej na dobu ur čitú  1 
rok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v byte č. 3 na Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča p. 
Michalovi Ková čikovi a p. Dominike Sventekovej na dobu ur čitú  1 
rok. 
 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 33/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v byte č. 3 na Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča p. 
Michalovi Ková čikovi a p. Dominike Sventekovej na dobu ur čitú  1 
rok. 
 
30 / Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov Ul. Tresko ňova 
814/5, Byt ča. 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie garsónky č. 2 žiadate ľom p. 
Martinovi Ciesarikovi a p. Nikole Cabadajová  na do bu ur čitú 1 
rok. 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie garsónky č. 18 žiadate ľom p. 
Ľubošovi Macekovi a p. Jane Šimunovej  na dobu ur čitú 1 rok. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 34/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 
1/ p. Martinovi Ciesarikovi a p. Nikole Cabadajovej  v garsónke č. 
2  na dobu ur čitú 1 rok. 
2/ p. Ľubošovi Macekovi a p. Jane Šimunovej v garsónke č. 18 na 
dobu ur čitú 1 rok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 
1/ p. Martinovi Ciesarikovi a p. Nikole Cabadajovej  v garsónke č. 
2  na dobu ur čitú 1 rok. 
2/ p. Ľubošovi Macekovi a p. Jane Šimunovej v garsónke č. 18 na 
dobu ur čitú 1 rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 34/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 
1/ p. Martinovi Ciesarikovi a p. Nikole Cabadajovej  v garsónke č. 
2  na dobu ur čitú 1 rok. 
2/ p. Ľubošovi Macekovi a p. Jane Šimunovej v garsónke č. 18 na 
dobu ur čitú 1 rok. 
 
31 / Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám odme ňovania poslancov Mestského 
zastupite ľstva v Byt či prijatým uznesením č.26/2011 zo d ňa 
27.1.2011.  
Podľa § 3 a 4 zákona 534/2010 Z.z., ktorým sa mení a do pĺňa zákon 
č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znp. podlieha jú odmeny 



poslancov MZ odvodom do Sociálnej pois ťovne a v zmysle zákona 
č.499/2010,ktorým sa mení a dop ĺňa zákon č.580/2004 o zdravotnom 
poistení v znp. aj odvody do zdravotnej pois ťovne. Poslanci sa 
považujú za zamestnancov a vz ťahuje sa na nich povinné nemocenské 
aj dôchodkové poistenie. Poslanci MZ nemôžu by ť poberate ľmi 
pred časného starobného dôchodku a v prípade, že poslanec , ktorý 
počas výkonu svojej funkcie príde o zamestnanie, nebud e mať právny 
nárok na poberanie dávok v nezamestnanosti.  
Podľa vyjadrenia Ústredia Sociálnej pois ťovne:“ Poslanec nemá 
právne postavenie zamestnanca pod ľa § 4 odst.1 alebo 2 zákona 
o sociálnom poistení v znení ú činnom od 1.1.2011 len vtedy,  ak 
v Zásadách odme ňovania poslancov bude uvedené napríklad, že odmena 
nepatrí poslancom, ktorí vyhlásili, že svoj mandát budú vykonáva ť 
bez odmeny. Skuto čnos ť, že odmena nepatrí poslancovi, ktorý 
vyhlásil, že svoj mandát bude vykonáva ť bez odmeny, musí by ť na 
účely posúdenia vzniku právneho postavenia zamestnanc a v sociálnom 
poistení a na ú čely posúdenia vzniku povinného sociálneho 
poistenia zamestnanca deklarovaná a schválená v zásadách 
odmeňovania poslancov, ktoré vydá a schváli obecné 
zastupite ľstvo“.    
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh Dodatku č. 3 k Zásadám odme ňovania 
poslancov Mestského zastupite ľstva v Byt či prijatým uznesením 
č.26/2011 zo d ňa 27.1.2011. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 35/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č.3 k Zásadám odme ňovania poslancov Mestského 
zastupite ľstva v Byt či prijatým uznesením č.26/2011 zo d ňa 
27.1.2011:  

-  ak poslanec vyhlási, že svoj mandát bude vykonáva ť bez odmeny 
stráca právo na odmenu uvedenú v Dodatku č.2 k Zásadám 
odmeňovania poslancov Mestského zastupite ľstva v Byt či. 

 
Dodatok č.3 nadobúda platnos ť a ú činnos ť d ňom schválenia 
v Mestskom zastupite ľstve v Byt či.    
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č.3 k Zásadám odme ňovania poslancov Mestského 
zastupite ľstva v Byt či prijatým uznesením č.26/2011 zo d ňa 
27.1.2011:  

-  ak poslanec vyhlási, že svoj mandát bude vykonáva ť bez odmeny 
stráca právo na odmenu uvedenú v Dodatku č.2 k Zásadám 
odmeňovania poslancov Mestského zastupite ľstva v Byt či. 

 



Dodatok č.3 nadobúda platnos ť a ú činnos ť d ňom schválenia 
v Mestskom zastupite ľstve v Byt či.    
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 35/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č.3 k Zásadám odme ňovania poslancov Mestského 
zastupite ľstva v Byt či prijatým uznesením č.26/2011 zo d ňa 
27.1.2011:  

-  ak poslanec vyhlási, že svoj mandát bude vykonáva ť bez odmeny 
stráca právo na odmenu uvedenú v Dodatku č.2 k Zásadám 
odmeňovania poslancov Mestského zastupite ľstva v Byt či. 

 
Dodatok č.3 nadobúda platnos ť a ú činnos ť d ňom schválenia 
v Mestskom zastupite ľstve v Byt či.    
 
32 / MR vzala na vedomie informáciu, že nako ľko je nutné v čo 
najkratšom čase prija ť Plán rozvoja obce (predtým Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja) z dôvodu možnos ti čerpania 
prostriedkov EÚ a ŠR, uvedené pre Mesto Byt ča pripraví externý 
odborník. 
Pán primátor oboznámil prítomných, že na zasadnutí mestského 
zastupite ľstva predloží materiál na schválenie. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh predložený na zasadnutie MZ. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 36/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta By t ča na roky 
2016 až 2020. 
 
V diskusii poslanec p. Filek konštatoval, že si uve domuje, že 
v komisii S ČaEZ príprava PHSR mešká. Navrhol, aby pokra čovala 
práca na PHSR v zmysle prijatého uznesenia, ale odp orú ča, aby bola 
komisie S ČaEZ na prípravu PHSR rozšírená o vedúcich oddelení MsÚ 
resp. ich zástupcov a o odborníkov nominovaných odb ornými 
komisiami zastupite ľstva. Tiež odporú ča, aby bola za ich prácu 
odmena vo výške 15,- €/hodina. Odmenu odporú ča schváli ť v orgánoch 
Mesta pri zmene rozpo čtu mesta č. 2/2016. Ďalej navrhol termín 
dokon čenia PHSR a koncepcií rozvoja mesta v oblastiach: š port, 
odpadové hospodárstvo, tepelné hospodárstvo, doprav a, kultúra, 
sociálne služby, do 31. 12. 2016 
 
Predložil návrh uznesenia predsedovi návrhovej komi sie p. 
Babušíkovi, ktorý ho predniesol: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



1/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta  Byt ča na roky 
2016 až 2020. 
2/ Rozšírenie Komisie S ČaEZ na prípravu PHSR o vedúcich oddelení 
MsÚ resp. ich zástupcov a o odborníkov nominovaných  odbornými 
komisiami zastupite ľstva. 
3/ Termín dokon čenia PHSR a koncepcií rozvoja mesta v oblastiach: 
šport, odpadové hospodárstvo, tepelné hospodárstvo,  doprava, 
kultúra, sociálne služby, do 31. 12. 2016. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta  Byt ča na roky 
2016 až 2020. 
2/ Rozšírenie Komisie S ČaEZ na prípravu PHSR o vedúcich oddelení 
MsÚ resp. ich zástupcov a o odborníkov nominovaných  odbornými 
komisiami zastupite ľstva. 
3/ Termín dokon čenia PHSR a koncepcií rozvoja mesta v oblastiach: 
šport, odpadové hospodárstvo, tepelné hospodárstvo,  doprava, 
kultúra, sociálne služby, do 31. 12. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 36/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta  Byt ča na roky 
2016 až 2020. 
2/ Rozšírenie Komisie S ČaEZ na prípravu PHSR o vedúcich oddelení 
MsÚ resp. ich zástupcov a o odborníkov nominovaných  odbornými 
komisiami zastupite ľstva. 
3/ Termín dokon čenia PHSR a koncepcií rozvoja mesta v oblastiach: 
šport, odpadové hospodárstvo, tepelné hospodárstvo,  doprava, 
kultúra, sociálne služby, do 31. 12. 2016. 
 
33 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 37/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2016. 
 



--------------------------------------------------- -------------- 
Na vedomie: 
 
1/ Žiados ť Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, od bor 
archívov a registratúr, Bratislava o upustenie od z ámeru 
pres ťahovania štátneho archívu v Byt či z priestorov byt čianskeho 
zámku. 
 
MR vyjadrenie vzala na vedomie. 
 
2/ MR vzala na vedomie vyjadrenie v ďaky Rímskokatolíckeho farského 
úradu Petrovice. 
 
3/ MR vzala na vedomie informáciu – ZŠ Ul. Mieru Byt ča. 
 
--------------------------------------------------- -------------- 
R ô z n e : 
 
1/ Poslanec p. Hrobárik dal na zváženie zrušenie mo žnosti vozenia 
autobusom z nástupiš ťa na polikliniku a ZŠ Mieru. Ob čania to 
nevyužívajú. 
 
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že týmto  chceli 
poslanci pomôc ť pri doprave ob čanom mestských častí aj ob čanom 
z obcí. Služba funguje len týžde ň, preto vyzval kolegov poslancov, 
aby nerobili unáhlené rozhodnutia a ešte po čkali. Ak to nebude 
fungova ť, nie je problém zmluvu s SAD ukon či ť. 
 
2/ O slovo požiadal p. Jaroslav Justra a apeloval n a poslancov, 
aby sa snažili vyhradi ť plochu pre výcvik psov. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 1/2016 
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    
 
          
 
Ing. Juraj Babušík                  Michal Filek  
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 
 


