
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 5/2016 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 

konaného d ňa 14. 9. 2016 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 

Čas ukon čenia zasadnutia: 19,25 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 16 poslancov 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča. 
2/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 06. 2016. 
3/ Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča. 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 3/2016 
o používaní zábavnej pyrotechniky. 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 4/2016, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku 
v školách a školských zariadeniach v znení neskorší ch doplnkov. 
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2016 
o ostatných miestnych daniach. 
7/ Zákon o miestnom poplatku za rozvoj č. 447/2015. 
8/ Štúdia rozšírenia po čtu parkovacích miest na sídlisku Úvažie – 
návrh. 
9/ Ponuka TV SEVERKA na spoluprácu s Mestom Byt ča. 
10 / Žiados ť Športového klub telesne postihnutých športovcov Ki nex 
Byt ča o poskytnutie dotácie. 
11 / Žiados ť ZŠ E. Lániho, Byt ča o dofinancovanie projektu 
rekonštrukcie telocvi čne. 
12 / Žiados ť MŠ Ul. Hurbanova, Byt ča o poskytnutie finan čných 
prostriedkov na opravu chodníkov a spevnených plôch  v areáli MŠ. 
13 / Návrh na zrealizovanie prác potrebných na zabezpe čenie 
ochrany podzemného podlažia MŠ Pšurnovice, Byt ča. 
14 / Žiados ť MŠ Hliník nad Váhom, Byt ča o opravu havarijného stavu 
strechy.  
15 / Návrh primátora mesta na doplnenie rozpo čtovej položky oprava 
havarijného stavu odvodnenia v Hliníku nad Váhom v časti 
Záhumnie. 
16 / Návrh zmeny rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 9. 
2016.  
17 / Žiados ť Jesienka, ZpS a DS o vydanie súhlasu Mesta Byt ča 
s odpísaním nevymožite ľnej poh ľadávky. 
18 / Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča. 
19 / Návrh poslanca MZ p. Branislava Šušolíka na vydáv anie 
mestských novín „Byt čianske noviny“. 
20 / Ob čianske združenie „MAS Zem palatína Juraja Thurzu – 
prezentácia z Valného zhromaždenia – základný progr amový dokument 
– informácia. 
21 / Žiados ť Agis SK, s.r.o., Hlavná 1400, Byt ča o zámenu 

pozemkov. 
22 / Žiados ť p. Daniela Adamova o odpredaj pozemku Mesta na ú čely  
parkovania osobného motorového vozidla na Ul. Botto vej v Byt či. 
23 / Žiados ť p. Miroslava Frola o odkúpenie pozemku mesta. 
24 / Protokol o vyhodnotení OVS č. 1/2016 na predaj stavby 



Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča a obchodného podielu mesta  
Byt ča v spol. KTR Byt ča, s.r.o..  
25 / Petícia na skrátenie času predaja v prevádzke Radni čná  
vináre ň, Nám. SR 25 v Byt či. 
26 / HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica – pr edloženie  
výzvy na odkúpenie pozemkov pod prístupovou miestno u. 
27 / Schva ľovanie kúpnej zmluvy na pozemok pod prístupovou ces tou 
v priemyselnom areáli. 
28 / Schva ľovanie uzatvorenia nájomných zmlúv na časť budovy  
Technických služieb Mesta Byt ča po vykonanej sú ťaži. 
29 / Žiados ť MŠ Ul. Hurbanova, Byt ča o vydanie povolenia prenájmu 
priestorov MŠ Ul. Hurbanova. 
30 / Žiados ť p. Ing. Zdenky Štrbovej o zaradenie pozemkov do 
Doplnku k územného plánu Mesta Byt ča. 
31 / Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
32 / Žiados ť p. Mariána Ková čika o výmenu bytu. 
33 / Pridelenie vo ľného 1-izb. bytu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
34 / Žiadosti o pred ĺženie nájmu v sociálnych bytoch na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča. 
35 / R ô z n e. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 14 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Jeden poslanec  
sa ospravedlnil zo zasadnutia, dvaja poslanci sa os pravedlnili, 
že budú meška ť. Pán primátor oboznámil prítomných a zárove ň sa 
ospravedlnil, že zo zasadnutia na nevyhnutne nutný čas odíde na 
pohreb bývalej vedúcej finan čného oddelenia MsÚ.  
     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. Július Lovás 
a p. Ing. Juraj Putirka. 
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Stanislav  
Struhal ako predseda komisie, p. Ing. Ondrej Skotni cký a p. 
Ľubomír Hrobárik ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča: 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 100/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ prijatých na zasadnutí  MZ d ňa 15. 6. 
2016, 
-správu z kontroly - Kontrola plnenia prijatých opa trení 
z následných finan čných kontrol vykonaných v II. polroku 2015, 



-správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za I. 
polrok 2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ prijatých na zasadnutí  MZ d ňa 15. 6. 
2016, 
-správu z kontroly - Kontrola plnenia prijatých opa trení 
z následných finan čných kontrol vykonaných v II. polroku 2015, 
-správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za I. 
polrok 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 100/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ prijatých na zasadnutí  MZ d ňa 15. 6. 
2016, 
-správu z kontroly - Kontrola plnenia prijatých opa trení 
z následných finan čných kontrol vykonaných v II. polroku 2015, 
-správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za I. 
polrok 2016. 
  
2/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 06. 2016 + 
Monitorovacia správa programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. 
polrok 2016. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Monitorova cia správe 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2016. 
  
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie plnenie programového rozpo čtu 
k 30. 06. 2016 a odporú ča schváli ť Monitorovaciu správu 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča za 1. polrok 2016. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 101/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
1/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 06. 2016. 
2/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Monitor ovacej správe 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Monitorovaciu správu programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. 
polrok 2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 



1/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 06. 2016. 
2/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Monitor ovacej správe 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Monitorovaciu správu programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. 
polrok 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 101/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
1/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 06. 2016. 
2/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Monitor ovacej správe 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Monitorovaciu správu programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. 
polrok 2016. 
 
3/ Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča – návrh. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia 
s finan čnými prostriedkami Mesta Byt ča v predloženom znení. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 102/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča. 
  
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 102/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča. 
 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 3/2016 
o používaní zábavnej pyrotechniky. 
MR vzala sa oboznámila s návrhom poslanca p. Ing. Ond reja 
Skotnického, ktorý neodporu čila schváli ť.  



MR odporú ča MZ schváli ť návrh VZN s vypustením druhej vety v bode 
2 Článku 3, časti Individuálne používanie pyrotechnických 
výrobkov na zábavné a oslavné ú čely, ktorá znie: “Tento zákaz 
neplatí, ak použitie pyrotechnických výrobkov je sú časťou 
podujatia.“ 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 103/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2016 o používaní 
zábavnej pyrotechniky  s týmito zmenami: 
-s vypustením druhej vety v bode 2 Článku 3, časti Individuálne 
používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a os lavné ú čely, 
ktorá znie: “Tento zákaz neplatí, ak použitie pyrot echnických 
výrobkov je sú časťou športového podujatia.“ 
-doplnenie čl. 5 bod 3 nasledovne: „V zmysle Organiza čného 
poriadku mestskej polície, § 1, ods. 1 je mestská p olícia 
nosite ľom kontroly dodržiavania tohto VZN.“  
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2016 o používaní 
zábavnej pyrotechniky  s týmito zmenami: 
-s vypustením druhej vety v bode 2 Článku 3, časti Individuálne 
používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a os lavné ú čely, 
ktorá znie: “Tento zákaz neplatí, ak použitie pyrot echnických 
výrobkov je sú časťou športového podujatia.“ 
-doplnenie čl. 5 bod 3 nasledovne: „V zmysle Organiza čného 
poriadku mestskej polície, § 1, ods. 1 je mestská p olícia 
nosite ľom kontroly dodržiavania tohto VZN.“  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 103/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2016 o používaní 
zábavnej pyrotechniky  s týmito zmenami: 
-s vypustením druhej vety v bode 2 Článku 3, časti Individuálne 
používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a os lavné ú čely, 
ktorá znie: “Tento zákaz neplatí, ak použitie pyrot echnických 
výrobkov je sú časťou športového podujatia.“ 
-doplnenie čl. 5 bod 3 nasledovne: „V zmysle Organiza čného 
poriadku mestskej polície, § 1, ods. 1 je mestská p olícia 
nosite ľom kontroly dodržiavania tohto VZN.“  
 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 4/2016, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku 
v školách a školských zariadeniach v znení neskorší ch doplnkov. 



MR odporú ča MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Byt ča č. 4/2016, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 2/2008 
o ur čení výšky príspevku v školách a školských zariadeni ach 
v znení neskorších doplnkov v predloženom znení. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 104/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2016, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách 
a školských zariadeniach v znení neskorších doplnko v. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2016, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách 
a školských zariadeniach v znení neskorších doplnko v. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 104/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2016, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách 
a školských zariadeniach v znení neskorších doplnko v. 
 
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2016 
o ostatných miestnych daniach. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenie 
Mesta Byt ča č. 5/2016 o ostatných miestnych daniach v predloženo m 
znení. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 105/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2016 o ostatných 
miestnych daniach. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2016 o ostatných 
miestnych daniach. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 105/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2016 o ostatných 
miestnych daniach. 
 
7/ Zákon o miestnom poplatku za rozvoj č. 447/2015. 
 
MR  neodporú ča MZ vypracova ť a prija ť VZN, ktorým na svojom území 
ustanoví miestny poplatok za rozvoj.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 106/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Neodporú ča: 
Vypracovanie a prijatie Všeobecne záväzného nariade nia Mesta 
Byt ča, ktoré by ustanovovalo miestny poplatok za rozvoj .  
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Neodporú ča: 
Vypracovanie a prijatie Všeobecne záväzného nariade nia Mesta 
Byt ča, ktoré by ustanovovalo miestny poplatok za rozvoj .  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 106/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Neodporú ča: 
Vypracovanie a prijatie Všeobecne záväzného nariade nia Mesta 
Byt ča, ktoré by ustanovovalo miestny poplatok za rozvoj .  
 
8/ Zabezpe čenie podmienok pre regulované parkovanie v Meste 
Byt ča, II. etapa – Štúdie rozšírenia po čtu parkovacích miest na 
sídlisku Úvažie – návrh. 
 
MR odporú ča zváženie varianty parkovania aj vo vnútri – za 
bytovkou.   
 
MR odporú ča MZ schváli ť štúdiu rozšírenia po čtu parkovacích miest 
na sídlisku Úvažie – II.etapa. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 107/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Návrh Štúdie rozšírenia po čtu parkovacích miest na sídlisku 
Úvažie. 
 
Poslanec p. Weber konštatoval, že naozaj, ako všetc i prítomní 
vedia, situácia s parkovaním na sídlisku Úvažie je neúnosná,   



preto je nutné sa zaobera ť návrhom parkovania aj za bytovkami 
(priestor vo vnútri) a pri trafostanici. 
 
Vedúci oddelenia VaŽP informoval, že návrh rozšíren ia parkovacích 
miest na sídlisku Úvažie zo štúdie „Zabezpe čenie podmienok pre 
regulované parkovanie v Meste Byt ča, I.etapa“. 
 
Poslanec p. Weber predložil predsedovi návrhovej ko misie návrh na 
doplnenie bodu II. uznesenia:  
Mestské zastupite ľstvo 
II.Odporú ča:  
Zapracovanie varianty na rozšírenie parkovacích mie st na sídlisku 
Úvažie zo štúdie „Zabezpe čenie podmienok pre regulované 
parkovanie v Meste Byt ča, I.etapa“ aj za bytovkami (priestor vo 
vnútri) a pri trafostanici. 
 
Predseda návrh uznesenia s doplnením predniesol, pá n primátor dal 
hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Návrh Štúdie rozšírenia po čtu parkovacích miest na sídlisku 
Úvažie. 
 
II.Odporú ča:  
Zapracovanie varianty na rozšírenie parkovacích mie st na sídlisku 
Úvažie zo štúdie „Zabezpe čenie podmienok pre regulované 
parkovanie v Meste Byt ča, I.etapa“ aj za bytovkami (priestor vo 
vnútri) a pri trafostanici. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 107/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Návrh Štúdie rozšírenia po čtu parkovacích miest na sídlisku 
Úvažie. 
 
II.Odporú ča:  
Zapracovanie varianty na rozšírenie parkovacích mie st na sídlisku 
Úvažie zo štúdie „Zabezpe čenie podmienok pre regulované 
parkovanie v Meste Byt ča, I.etapa“ aj za bytovkami (priestor vo 
vnútri) a pri trafostanici. 
 
9/ Ponuka TV SEVERKA na spoluprácu s Mestom Byt ča na spolo čnom 
projekte pod názvom „Byt čiansky magazín“. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť neprijatie ponuky na spoluprácu 
s prevádzkovate ľom regionálnej televízie SEVERKA na spolo čnom 
projekte pod názvom „Byt čiansky magazín“.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 108/2016 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky na spoluprácu s prevádzkovate ľom regionálnej 
televízie SEVERKA na spolo čnom projekte pod názvom „Byt čiansky 
magazín“.  
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky na spoluprácu s prevádzkovate ľom regionálnej 
televízie SEVERKA na spolo čnom projekte pod názvom „Byt čiansky 
magazín“.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 108/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky na spoluprácu s prevádzkovate ľom regionálnej 
televízie SEVERKA na spolo čnom projekte pod názvom „Byt čiansky 
magazín“.  
 
10 / Žiados ť Športového klub telesne postihnutých športovcov Ki nex 
Byt ča o poskytnutie dotácie. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti ŠK telesne 
postihnutých športovcov Kinex Byt ča o navýšenie dotácie v roku 
2016 vo výške 10.000,- €.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 109/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti ŠK telesne postihnutých športo vcov Kinex 
Byt ča o navýšenie dotácie v roku 2016 vo výške 10.000,-  €.  
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti ŠK telesne postihnutých športo vcov Kinex 
Byt ča o navýšenie dotácie v roku 2016 vo výške 10.000,-  €.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 109/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti ŠK telesne postihnutých športo vcov Kinex 
Byt ča o navýšenie dotácie v roku 2016 vo výške 10.000,-  €.  
11 / Žiados ť ZŠ E. Lániho, Byt ča o dofinancovanie projektu 
rekonštrukcie telocvi čne o čiastku vo výške 280,- € potrebnú na 



plné uhradenie faktúry za vykonané práce. Nako ľko ide o kapitá-
lové prostriedky, ktoré škola nemá. 
 
Primátor mesta  odporú ča MZ žiadosti vyhovie ť. 
    
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 110/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na dofinancovanie rekonštrukcie telo cvi čne 
na ZŠ E. Lániho, Byt ča vo výške 280,- €, z rezervného fondu  
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 
k 30. 9. 2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na dofinancovanie rekonštrukcie telo cvi čne 
na ZŠ E. Lániho, Byt ča vo výške 280,- €, z rezervného fondu  
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 
k 30. 9. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 110/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na dofinancovanie rekonštrukcie telo cvi čne 
na ZŠ E. Lániho, Byt ča vo výške 280,- €, z rezervného fondu  
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 
k 30. 9. 2016. 
 
12 / Žiados ť MŠ Ul. Hurbanova, Byt ča o poskytnutie finan čných 
prostriedkov na opravu chodníkov a spevnených plôch  v areáli MŠ. 
 
Spevnené plochy vstupu do MŠ a pri ľahlé chodníky sú zrealizované 
z liateho asfaltu na betónovom monolitickom podklad e. 
Na základe požiadavky riadite ľky MŠ uvedený vstup je nutné 
zrealizova ť zámkovou dlažbou. 
Postup prác, odstránenie liateho asfaltu (podkladné ho betónu), 
osadenie obrubníkov, podkladné štrkové vrstvy, zámk ová dlažba min 
hr. 6 cm. Ob časný vstup vozidlami. 
Plocha cca 155,00 m2. 
  
Chodníky v záhrade sú zrealizované z liateho asfalt u na betónovom 
podklade, z vä čšej časti záhradné obrubníky. 
Požiadavka, opravi ť kryciu vrstvu tak, aby sa po nej mohli deti 
bezpe čne pohybova ť, bicyklova ť, alt. kor čuľova ť. 
Postup prác, odstránenie liateho asfaltu, oprava po dkladných 
vrstiev, doplnenie obrubníkov.  
Položenie asfaltového krytu z cestného betónu. 



Plocha cca 255,00 m2 bez prístupového chodníka od p lotových 
vrátok z ul. Štefaníkova. 
Plocha cca 340,00 m2 aj s chodníkom 
  
Plocha spolu cca 500,00 m2 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že MŠ získala z mimor ozpo čtových 
zdrojov (Nadácia PONTIS) finan čné prostriedky vo výške 5.000,- €. 
MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ 
Ul. Hurbanova, Byt ča vo výške 5.000,- €, na opravu havarijného 
stavu chodníkov a spevnených plôch v areáli matersk ej školy, 
z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 4/2016 k 30. 9. 2016. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 111/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Ul. Hurbanova, Byt ča vo 
výške 5.000,- €, na opravu havarijného stavu chodní kov 
a spevnených plôch v areáli materskej školy, z reze rvného fondu v 
Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 
9. 2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Ul. Hurbanova, Byt ča vo 
výške 5.000,- €, na opravu havarijného stavu chodní kov 
a spevnených plôch v areáli materskej školy, z reze rvného fondu v 
Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 
9. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 111/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Ul. Hurbanova, Byt ča vo 
výške 5.000,- €, na opravu havarijného stavu chodní kov 
a spevnených plôch v areáli materskej školy, z reze rvného fondu v 
Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 
9. 2016. 
 
13 / Primátor mesta predložil návrh na zrealizovanie p rác 
potrebných na zabezpe čenie ochrany podzemného podlažia MŠ 
Pšurnovice, Byt ča pred povrchovou a spodnou vodou vo výške 
5.000,- €. 
Je nutné zrealizova ť nasledovné práce: 
-odkopa ť rastlý terén opierajúci sa o murivo podzemného pod lažia 
po celej d ĺžke, h ĺbky min. 2,0 m, 



Výkopové práce musia by ť zabezpe čené svahovaním terénu a pažením. 
 
-o čisti ť základy a nosné murivo, vyspravi ť nerovností, izolova ť 
proti spodnej a tlakovej vode, 

-položi ť drenážne potrubie so zaústením do kanalizácie, prí padne 
odvod ňovacej priekopy, 

- na zaizolovanú stenu osadi ť nopovú fóliu, zásypa ť štrkom 
a následné ochránenie štrku separa čnou fóliou. 

-vykona ť terénne úpravy. 
 
MR odporu čila návrh zdôvodni ť ( či ide o havarijnú situáciu) 
a prerokova ť v komisiách.   
 
POZNÁMKA: V prílohe sú predložené dopl ňujúce materiály. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 112/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Doplnenie návrhu na zrealizovanie prác potrebných n a zabezpe čenie 
ochrany podzemného podlažia MŠ Pšurnovice, Byt ča pred povrchovou 
a spodnou vodou a následné prerokovanie v komisiách  a ďalších 
orgánoch Mesta.  
 
Pani prednostka sa ospravedlnila pánom poslancom, n ako ľko 
nedopatrením nebol kompletný materiál predložený na  rokovanie 
komisii. Poslanci si v predloženej fotodokumentácii  môžu pozrie ť 
aký je skutkový stav. 
 
Poslanec p. Lovás konštatoval, že je objekt matersk ej školy je 
havarijnom stave, preto je nutné vykona ť túto opravu čo najskôr. 
Ide doslova o zdravie detí. Poprosil prítomných, ab y finan čné 
prostriedky potrebné na opravu schválili. 
 
Poslanci konštatovali, že keby mali predložené všet ky podklady, 
nemali by problém žiadosti vyhovie ť. 
 
Poslanec p. Lovás predložil návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Pšurnovice, Byt ča  
na realizáciu prác potrebných na odstránenie havari jného stavu 
podzemného podlažia budovy MŠ Pšurnovice – ochranou  pred 
povrchovou a spodnou vodou vo výške 5.000,- €, z re zervného fondu 
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 
k 30. 9. 2016. 
 



Poslanci nemali k návrhu uznesenia pripomienky, pán  primátor dal 
hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Pšurnovice, Byt ča  
na realizáciu prác potrebných na odstránenie havari jného stavu 
podzemného podlažia budovy MŠ Pšurnovice – ochranou  pred 
povrchovou a spodnou vodou vo výške 5.000,- €, z re zervného fondu 
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 
k 30. 9. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 112/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Pšurnovice, Byt ča  
na realizáciu prác potrebných na odstránenie havari jného stavu 
podzemného podlažia budovy MŠ Pšurnovice – ochranou  pred 
povrchovou a spodnou vodou vo výške 5.000,- €, z re zervného fondu 
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 
k 30. 9. 2016. 
 
Pán primátor konštatoval, že prišiel poslanec p. Me locík. 
 
14 / Žiados ť MŠ Hliník nad Váhom, Byt ča o opravu havarijného stavu 
strechy. Po posledných intenzívnych daž ďoch sú strop a steny 
v triede na poschodí zate čené. Ke ďže na stenách sa vytvorili 
zate čené mapy s opadávajúcou omietkou, po oprave strechy  bude 
nutné miestnosti vyma ľova ť. 
Náklady na vyma ľovanie 1.488,65 €. 
Náklady na opravu strechy 3.256,23 €.   
   
MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ 
Hliník nad Váhom, Byt ča vo výške 4.750,- €,  opravu havarijného 
stavu strechy a vyma ľovanie  poškodených miestnosti, z rezervného 
fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2016 k 30. 9. 2016. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 113/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Hliník nad Váhom, Byt ča vo 
výške 4.750,- €,  opravu havarijného stavu strechy a vyma ľovanie  
poškodených miestnosti, z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 9. 2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Hliník nad Váhom, Byt ča vo 
výške 4.750,- €,  opravu havarijného stavu strechy a vyma ľovanie  
poškodených miestnosti, z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 9. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 113/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Hliník nad Váhom, Byt ča vo 
výške 4.750,- €,  opravu havarijného stavu strechy a vyma ľovanie  
poškodených miestnosti, z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 9. 2016. 
 
15 / Návrh primátora mesta na doplnenie rozpo čtovej položky oprava 
havarijného stavu odvodnenia v Hliníku nad Váhom v časti Záhumnie 
vo výške 1.930,- €.  
Uznesením MZ č. 11/2016 zo d ňa 10. 3. 2016 boli schválené 
finan čné prostriedky potrebné na odstránenie havarijného stavu 
odvodenia časti „Záhumnie“ v m. č. Hliník nad Váhom, vo výške 
10.000,- €. 
 
MR konštatovala, že je potrebné náklady na realizáciu  schváli ť.  
MR odporú ča MZ schváli ť doplnenie rozpo čtovej položky oprava 
havarijného stavu odvodnenia v Hliníku nad Váhom v časti Záhumnie 
vo výške 1.930,- €, z rezervného fondu v Zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 9. 2016. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 114/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Doplnenie rozpo čtovej položky oprava havarijného stavu odvodnenia 
v Hliníku nad Váhom v časti Záhumnie vo výške 1.930,- €, 
z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 4/2016 k 30. 9. 2016. 
 
Poslanec p. Kozák pripomenul pánovi primátorovi, že  ho požiadal, 
aby zistil, či je v Hliníku nad Váhom do kanalizácie na hlavnej 
ceste odvedená aj daž ďová voda. Ďalej požiadal pána primátora aj 
p. Webera, aby ako poslanci VÚC riešili skuto čnos ť, že v Malej 
Byt či sa cesta v dvoch miestach prepadá (súvislos ť s budovaním 
kanalizácie). 
Pán primátor odpovedal, že daž ďová voda neni odvedená do 
kanalizácie.  
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Doplnenie rozpo čtovej položky oprava havarijného stavu odvodnenia 
v Hliníku nad Váhom v časti Záhumnie vo výške 1.930,- €, 



z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 4/2016 k 30. 9. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 114/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Doplnenie rozpo čtovej položky oprava havarijného stavu odvodnenia 
v Hliníku nad Váhom v časti Záhumnie vo výške 1.930,- €, 
z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 4/2016 k 30. 9. 2016. 
 
Pán primátor konštatoval, že prišiel poslanec p. Ch úpek. 
 
16 / Návrh zmeny rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 9. 
2016. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návr hu Zmeny 
rozpo čtu č. 4/2016 k 30. 9. 2016.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť Zmenu rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 
4/2016 k 30. 09. 2016 s nasledovnými zmenami a prip omienkami: 
Bežné výdavky: 
Podprogram 8.1 Údržba MK 
MŠ Hurbanova – FK odporú ča spresni ť výmeru chodníkov 
v priestoroch MŠ s tým, že ke ď bude spresnená výmera, bude 
upravená aj suma v zmene rozpo čtu                  -5.000,- € 
 
Podprogram 11.2 Základné školy  
ZŠ E. Lániho – havarijná oprava oplotenia – MR odpo rú ča                                                               
MZ neschváli ť                                      -31.400,- €  
 
Kapitálové výdavky: 
Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov 
Moyzesova ulica – rekonštrukcia. 
MR súhlasí s rekonštrukciou ulice po predložení varia ntu 
technického riešenia plánovanej rekonštrukcie ulice  spracovaného 
odborníkmi. 
MR odporú ča MZ schváli ť predloženie analýzy sú časnej situácie 
stavu vozovky, t.z. kto zhotovil PD, aká firma stav bu 
realizovala, kedy sa prvýkrát prejavili problémy s dlažbou, kedy 
a ko ľkokrát Mesto nepriaznivý stav vozovky reklamovalo a  či je 
možné ešte uplatni ť reklamáciu. 
MR odporu čila primátorovi mesta zadanie objednávky na vypraco va-
nie odborného návrhu technického riešenia rekonštru kcie ulice 
spracovaného odborníkmi. Primátor mesta na základe odporu čenia 
uvedené objednal. 
 
Ul. Komenského (pri ZŠ Ul. mieru) výstavba chodníka   -30.000,- € 
MR odporú ča navrhnú ť nové riešenie (po opa čnej strane). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť realizáciu chodníka pri Jesienke len zo 
strany Ul. Rázusovej a z Kragujevackých Martýrov. 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 115/2016 

Mestské zastupite ľstvo: 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 09. 
2016. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 4/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods . 2 písm. a/ 
- d/ zákona č.  583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 09. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky: 
Podprogram 8.1 Údržba MK 
MŠ Hurbanova-havarijná oprava chodníkov         -5. 000,- € 
Hliník nad Váhom – havarijná oprava odvodnenia  +1. 930,-€ 
Podprogram 11.1 Materské školy  
MŠ Hliník nad Váhom - havarijného oprava strechy- 
zatekanie a vyma ľovanie                         +4.750,- €, 
 
Podprogram 11.2 Základné školy  
ZŠ E. Lániho – havarijná oprava oplotenia      -31. 400,- €  
 
Kapitálové výdavky: 
Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov 
Ul. Komenského (pri ZŠ Ul. mieru) - výstavba  
chodníka                                       -30. 000,- € 
 
Finan čné operácie príjmové                      
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)    -59.720,- € 
  
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 11.680,- € na odstránenie havarijného stavu m ajetku mesta: 
-MŠ Hurbanova- havarijná oprava chodníkov       5.0 00,- € 
-MŠ Hliník nad Váhom havarijná oprava strechy  
 a ma ľovanie                                    4.750,- €  
-Hliník nad Váhom-havarijná oprava odvodnenia   1.9 30,- € 
 
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 navrhol, aby pred hlasovaním o návrhu zmeny rozpo čtu  
poslanci prerokovali realizáciu prác spojených s od stránením 
havarijného stavu oplotenia ZŠ Ul. Eliáša Lániho.  
Pán primátor konštatoval, že mestská rada uvedené n eodporu čila 
z dôvodu podania nesprávnej informácie. Ubezpe čil prítomných, že 
dodávate ľ sp ĺňa všetky odborné predpoklady, má osved čenie na 



stavebné práce a aj živnostenský list. Na vyhlásené  výberové 
konanie sa prihlásili dve firmy, zástupca spolo čnosti s nižšou 
ponukou prehlásil, že cenu nebude navyšova ť. Pán primátor 
požiadal prítomných, aby návrh zvážili a schválili opravu plota. 
 
Poslanec p. Šušolík konštatoval, že je rád ako vere jné 
obstarávanie dopadlo (po stiahnutí návrhu z rokovan ia na 
predchádzajúcom zasadnutí MZ) a možno toto je cesta  ako ušetri ť 
finan čné prostriedky, t.z. najprv vykona ť VO a potom schváli ť 
položku v rozpo čte. 
 
Poslanci nemali k uvedenému návrhu ďalšie pripomienky, predseda 
návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia, o kto rom dal pán 
primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo: 
Schva ľuje: 
Realizácia prác spojených s odstránením havarijného  stavu 
oplotenia ZŠ Ul. Eliáša Lániho vo výške 31.890,- €,  z rezervného 
fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2016 k 30. 9. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 115/2016 
Mestské zastupite ľstvo: 
Schva ľuje: 
Realizácia prác spojených s odstránením havarijného  stavu 
oplotenia ZŠ Ul. Eliáša Lániho vo výške 31.890,- €,  z rezervného 
fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2016 k 30. 9. 2016. 
 
Poslanci na návrh pána primátora opakovane prerokov ali 
vybudovanie chodníka Ul. Komenského (pri ZŠ Ul. mie ru)  vo výške 
30.000,- €, z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 9. 2016. 
 
Poslanci v svojej diskusii konštatovali, že už dva roky hovoria 
o tomto primátorovom návrhu, s ktorým oni nesúhlasi a. Namiesto 
zelene by tu vznikli súvislé betónové plochy. Konšt atovali, že ak 
pán primátor predloží iné, lepšie riešenie, môžu o tomto rokova ť. 
 
Poslanec p. Šušolík konštatoval, že ke ď poslanci diskutujú 
o celkovej dopravno-bezpe čnostnej situácii v meste, návrh na 
riešenie práve tohto úseku komunikácie sa mu nezdá primeraný,  
finan čné prostriedky môžu by ť vynaložené na riešenie dopravnej 
situácie križovatiek ulíc SNP a Komenského pri býva lom da ňovom 
úrade.    
 
Pán primátor konštatoval, že žiadna zele ň nebude likvidovaná, ide 
o nieko ľko briez, ktoré sú jeden z najvä čších alergénov a ako 
náhradná výsadba bude vysadené ovocné stromy na ško lskom pozemku. 
Počas pracovného vyu čovania sa budú deti o stromy stara ť. 



Opakovane vysvetlil, že ide o zvýšenie bezpe čnosti chodcov pri 
základnej škole.  
 
Po ukon čení diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh 
uznesenia, o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo: 
Schva ľuje: 
Vybudovanie chodníka Ul. Komenského (pri ZŠ Ul. mie ru)  vo výške 
30.000,- €, z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 9. 2016. 
 
Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania uznesenie 
nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 116/2016 
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia, do ktorého sú 
zakomponované všetky predchádzajúce uznesenia týkaj úce sa zmeny 
programového rozpo čtu: 
Mestské zastupite ľstvo: 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 09. 
2016. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 4/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods . 2 písm. a/ 
- d/ zákona č.  583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 09. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky: 
Podprogram 8.1 Údržba MK 
MŠ Hurbanova-havarijná oprava chodníkov         -5. 000,- € 
Hliník nad Váhom – havarijná oprava odvodnenia  +1. 930,-€ 
 
Podprogram 11.1 Materské školy  
MŠ Hliník nad Váhom - havarijna oprava strechy- 
zatekanie a vyma ľovanie                         +4.750,- €, 
MŠ Pšurnovice – havarijná oprava zatekania 
pivni čných priestorov                           +5.000,- € 
 
Podprogram 11.2 Základné školy  
ZŠ E. Lániho – havarijná oprava oplotenia        + 490,- €  
 
Kapitálové výdavky: 
Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov 
Ul. Komenského (pri ZŠ Ul. mieru) - výstavba  
chodníka                                       -30. 000,- € 
 
Podprogram 11.2 Základné školy  



ZŠ E. Lániho – dofinancovanie rekonštrukcie  
telocvi čne                                       + 280,- €  
 
Finan čné operácie príjmové                      
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)    -22.550,- € 
  
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 48.570,- € na odstránenie havarijného stavu m ajetku mesta: 
-MŠ Hurbanova- havarijná oprava chodníkov       5.0 00,- € 
-MŠ Hliník nad Váhom havarijná oprava strechy  
 a ma ľovanie                                    4.750,- €  
-Hliník nad Váhom-havarijná oprava odvodnenia   1.9 30,- € 
-MŠ Pšurnovice – havarijná oprava zatekanie 
pivni čných priestorov                           5.000,- €  
-ZŠ E.Lániho-havarijná oprava oplotenia        31.8 90,- € 
 
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. 117/2016 
Mestské zastupite ľstvo: 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2016 k 30. 09. 
2016. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 4/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods . 2 písm. a/ 
- d/ zákona č.  583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 09. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky: 
Podprogram 8.1 Údržba MK 
MŠ Hurbanova-havarijná oprava chodníkov         -5. 000,- € 
Hliník nad Váhom – havarijná oprava odvodnenia  +1. 930,-€ 
 
Podprogram 11.1 Materské školy  
MŠ Hliník nad Váhom - havarijna oprava strechy- 
zatekanie a vyma ľovanie                         +4.750,- €, 
MŠ Pšurnovice – havarijná oprava zatekania 
pivni čných priestorov                           +5.000,- € 
 
Podprogram 11.2 Základné školy  
ZŠ E. Lániho – havarijná oprava oplotenia        + 490,- €  
 
Kapitálové výdavky: 
Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov 



Ul. Komenského (pri ZŠ Ul. mieru) - výstavba  
chodníka                                       -30. 000,- € 
 
Podprogram 11.2 Základné školy  
ZŠ E. Lániho – dofinancovanie rekonštrukcie  
telocvi čne                                       + 280,- €  
 
Finan čné operácie príjmové                      
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)    -22.550,- € 
  
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 48.570,- € na odstránenie havarijného stavu m ajetku mesta: 
-MŠ Hurbanova- havarijná oprava chodníkov       5.0 00,- € 
-MŠ Hliník nad Váhom havarijná oprava strechy  
 a ma ľovanie                                    4.750,- €  
-Hliník nad Váhom-havarijná oprava odvodnenia   1.9 30,- € 
-MŠ Pšurnovice – havarijná oprava zatekanie 
pivni čných priestorov                           5.000,- €  
-ZŠ E.Lániho-havarijná oprava oplotenia        31.8 90,- € 
 
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. 
 
17 / Žiados ť Jesienka, ZpS a DS o vydanie súhlasu Mesta Byt ča 
s odpísaním nevymožite ľnej poh ľadávky. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť odpísanie nevymožite ľnej poh ľadávky 
vedenej v ú čtovnej evidencii RO Jesienka, ZpS a DS. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 118/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 27 VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 – Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča v znení VZN č. 1/2011 trvalé 
upustenie od vymáhania poh ľadávky vedenej v ú čtovnej evidencii RO 
Jesienka, ZpS a DS vo či neb. Jánovi Bení čkovi nar. 10. 05. 1938 
za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seni orov Jesienka 
vo výške 2.257,36 €. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 27 VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 – Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča v znení VZN č. 1/2011 trvalé 
upustenie od vymáhania poh ľadávky vedenej v ú čtovnej evidencii RO 
Jesienka, ZpS a DS vo či neb. Jánovi Bení čkovi nar. 10. 05. 1938 
za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seni orov Jesienka 
vo výške 2.257,36 €. 



 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 118/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 27 VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 – Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča v znení VZN č. 1/2011 trvalé 
upustenie od vymáhania poh ľadávky vedenej v ú čtovnej evidencii RO 
Jesienka, ZpS a DS vo či neb. Jánovi Bení čkovi nar. 10. 05. 1938 
za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seni orov Jesienka 
vo výške 2.257,36 €. 
 
18 / Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča. 
 
MR vzala na vedomie odporu čenie FK – zrealizova ť prieskum 
trhových nájmov hnute ľného a nehnute ľného majetku v rámci mesta 
Byt ča, a tiež v okolitých mestách ve ľkostne približných Mestu 
Byt ča (napr. Kysucké Nové mesto, Rajec, Púchov...). 
MR materiál predložený MsÚ vzala na vedomie a odporú ča, aby 
poslanci opakovane prerokovali návrh Zásad hospodár enia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča v komisiách s nasledovnými 
zapracovanými zmenami: 
a/ neprenajíma ť u čebne ZŠ z hygienických dôvodov a tiež z dôvodu, 
že u čebne nie sú prebyto čný majetok ur čené na prenájom, 
b/ v § 8 bod doplni ť na koniec prvej vety: ...,schva ľuje primátor 
mesta,  po predchádzajúcom doporu čení vyra ďovacej komisie 
mestského zastupite ľstva, 
c/ v § 9 bod 9 doplni ť ...na prenájom hnute ľného  a nehnute ľného 
majetku...   
d/ v § 11 bode 11 zmeni ť znenie poslednej časti vety: ...., M esto 
zváži možnos ť neuplatnenia poplatku z omeškania. 
  
MR odporú ča, aby do takto upraveného návrhu Zásad hospodáreni a 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča, poslanci v komisiách 
zapracovali svoje návrhy sadzieb nájmov hnute ľného a nehnute ľného 
majetku v rámci celého § 9 a predložia na schváleni e na 
zasadnutie MZ d ňa 24. 11. 2016. MR konštatovala, že Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča budú prijaté 
s ú činnos ťou od 1. 1. 2017.   
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 119/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zapracovanie nasledovných zmien do návrhu Zásad hos podárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča a takto upravený návrh 
prerokova ť v orgánoch mesta: 
a/ neprenajíma ť u čebne ZŠ z hygienických dôvodov a tiež z dôvodu, 
že u čebne nie sú prebyto čný majetok ur čené na prenájom, 



b/ v § 8 bod doplni ť na koniec prvej vety: ...,schva ľuje primátor 
mesta,  po predchádzajúcom doporu čení vyra ďovacej komisie 
mestského zastupite ľstva, 
c/ v § 9 bod 9 doplni ť ...na prenájom hnute ľného  a nehnute ľného 
majetku...   
d/ v § 11 bode 11 zmeni ť znenie poslednej časti vety: ...., M esto 
zváži možnos ť neuplatnenia poplatku z omeškania. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zapracovanie nasledovných zmien do návrhu Zásad hos podárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča a takto upravený návrh 
prerokova ť v orgánoch mesta: 
a/ neprenajíma ť u čebne ZŠ z hygienických dôvodov a tiež z dôvodu, 
že u čebne nie sú prebyto čný majetok ur čené na prenájom, 
b/ v § 8 bod doplni ť na koniec prvej vety: ...,schva ľuje primátor 
mesta,  po predchádzajúcom doporu čení vyra ďovacej komisie 
mestského zastupite ľstva, 
c/ v § 9 bod 9 doplni ť ...na prenájom hnute ľného  a nehnute ľného 
majetku...   
d/ v § 11 bode 11 zmeni ť znenie poslednej časti vety: ...., M esto 
zváži možnos ť neuplatnenia poplatku z omeškania. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 119/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zapracovanie nasledovných zmien do návrhu Zásad hos podárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča a takto upravený návrh 
prerokova ť v orgánoch mesta: 
a/ neprenajíma ť u čebne ZŠ z hygienických dôvodov a tiež z dôvodu, 
že u čebne nie sú prebyto čný majetok ur čené na prenájom, 
b/ v § 8 bod doplni ť na koniec prvej vety: ...,schva ľuje primátor 
mesta,  po predchádzajúcom doporu čení vyra ďovacej komisie 
mestského zastupite ľstva, 
c/ v § 9 bod 9 doplni ť ...na prenájom hnute ľného  a nehnute ľného 
majetku...   
d/ v § 11 bode 11 zmeni ť znenie poslednej časti vety: ...., M esto 
zváži možnos ť neuplatnenia poplatku z omeškania. 
  
19 / Návrh poslanca MZ p. Branislava Šušolíka na vydáv anie 
mestských novín „Byt čianske noviny“. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vy členenie finan čných prostriedkov na rok 
2017 s tým, že Štatút mestských novín bude ešte dop racovaný pod ľa 
požiadaviek poslancov MZ. 
MR odporú ča primárovi mesta navrhnú ť 2 členov redak čnej rady zo 
zamestnancov MsÚ. 
 



POZNÁMKA: Návrh členov redak čnej rady z radov poslancov a ob čanov 
predloží predkladate ľ poslaneckého návrhu.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 120/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Štatút mestských novín „Byt čianske noviny“ a odporú ča 
primátorovi mesta zaregistrova ť Byt čianke noviny do zoznamu 
periodickej tla če Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 
2/ Redak čnú radu v zložení: ... 
 
Predkladate ľ návrhu poslanec p. Šušolík, po diskusii poslancov 
a primátora mesta, stiahol svoj návrh z dnešného ro kovania 
zastupite ľstva s tým, že predloží komplexnejší návrh 
s požiadavkou do rozpo čtu Mesta na r. 2017. 
 
20 / Ob čianske združenie „MAS Zem palatína Juraja Thurzu – 
prezentácia z Valného zhromaždenia – základný progr amový dokument 
– informácia. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie informácie z Valného 
zhromaždenia Ob čianskeho združenia „MAS Zem palatína Juraja 
Thurzu“. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 120/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Informácie z Valného zhromaždenia Ob čianskeho združenia „MAS Zem 
palatína Juraja Thurzu“. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Informácie z Valného zhromaždenia Ob čianskeho združenia „MAS Zem 
palatína Juraja Thurzu“. 
 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 120/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Informácie z Valného zhromaždenia Ob čianskeho združenia „MAS Zem 
palatína Juraja Thurzu“. 
 
Pán primátor sa ospravedlnil z vedenia rokovania za stupite ľstva 
a požiadal svojho zástupcu p. Babušíka, aby viedol rokovanie.  
 



21 / Žiados ť Agis SK, s.r.o., Hlavná 1400, Byt ča o zámenu pozemkov  
v k.ú. V. Byt ča (parc. CKN č. 978/22, 981/60). 
Ide o opätovné prerokovanie žiadosti za ú časti žiadate ľa.  
Žiadate ľ predložil ku svojej žiadosti i znalecký posudok  
č. 93/2016 so stanovením všeobecnej hodnoty zamie ňaných pozemkov, 
vypracovaný Ing. Jánom Eliášom, Kotešová.  
Pozemok vo  vlastníctve žiadate ľa – novovytvorená parcela č. CKN  
978/22, ostatné plochy o výmere 538 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča (GP č.  
36418897-6/2016, Ing. Kubá ň), má v tomto posudku stanovenú 
všeobecnú hodnotu vo výške 21.700,00 €. Pozemok vo vlastníctve  
Mesta Byt ča – novovytvorená parcela CKN č. 981/60, TTP o výmere 
872 m 2, k.ú. V. Byt ča (GP č. 36418897-7-2016, Ing. Kubá ň),  
má všeobecnú hodnotu stanovenú vo výške 21.100,00 € .  
Žiadate ľ chce zameni ť predmetné pozemky, bez doplatku, pri čom  
je pripravený uhradi ť všetky náklady spojené s vykonaním  
zámeny pozemkov, resp. s odvkladovaním zmluvy. Poze mok vo  
vlastníctve mesta Byt ča, resp. pozemok, z ktorého bol tento  
pozemok na zámenu novovytvorený GP, má žiadate ľ od mesta  
doposia ľ prenajatý, v prípade schválenia zámeny pozemkov by   
predmetná nájomná zmluva stratila platnos ť. Pozemok žiadate ľa  
sa nachádza pred hlavnou vstupnou bránou do športov ého areálu  
na ul. S. Sakalovej v Byt či a dotknutý pozemok mesta je  
situovaný pri obchvate Byt če, za športovým areálom, resp.  
priemyselným areálom žiadate ľa. 
 
MR vzala na vedomie odporú čanie PK, ktorá odporu čila orgánom 
mesta schváli ť: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, novovytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 981/60, TTP o výmere 872 m 2, k.ú. V. Byt ča 
(GP č. 36418897-7-2016, Ing. Kubá ň), za prebyto čný majetok Mesta 
Byt ča. 

2/ Zverejnenie zámeru zámeny novovytvoreného pozemk u vo 
vlastníctve mesta Byt ča - parc. CKN č. 981/60, TTP o výmere 872 
m2, k.ú. V. Byt ča (GP č. 36418897-7-2016, Ing. Kubá ň) za 
novovytvorený pozemok vo vlastníctve spolo čnosti Agis SK, s.r.o., 
Hlavná 1400, Byt ča – parc. č. CKN 978/22, ostatné plochy o výmere 
538 m 2, k.ú. V. Byt ča (GP č. 36418897-6/2016, Ing. Kubá ň), na web 
stránke mesta a úradnej tabuli mesta, formou  zámen y pozemkov 
v zmysle § 9a, ods. 8, písm.e) zák.  o majetku obcí  ako prípadu 
prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného z rete ľa. 
Dôvodom zriadenia tejto zámeny pozemkov ako prípadu  hodného 
osobitného zrete ľa je vysporiadanie pozemku pod prístupovou 
komunikáciou ku mestskému športovému areálu na ul. S. Sakalovej 
v Byt či, ako i pomoc mesta podnikate ľskému subjektu pri riešení 
prístupu a parkovacích miest ku jeho priemyselnému areálu. Zámena 
pozemkov sa zrealizuje bez vzájomného finan čného vyrovnania 
s tým, že spol. Agis SK s.r.o., Byt ča uhradí všetky náklady 
spojené s odvkladovaním príslušnej zámennej zmluvy.   
 



MR konštatovala, že návrh na uzatvorenie zámennej zml uvy je pre 
Mesto nevýhodný, považuje to za nehospodárne naklad anie 
s majetkom Mesta aj vzh ľadom na iné požiadavky o vysporiadanie  
pozemkov (verejné priestranstvá). 
MR odporú ča MZ schváli ť vyhlásenie odpredaja tohto pozemku. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 121/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti  Agis SK, s.r.o., Hlavná 14 00, Byt ča  
o zámenu pozemku novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 978/22,  
ostatné plochy o výmere 537 m 2 za pozemok Mesta - novovytvorená  
parc. CKN č. 981/60, TTP o výmere 872 m 2 , v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
 
2/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, novovytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 981/60, TTP o výmere 872 m 2 v k.ú. Ve ľká 
Byt ča za prebyto čný a neupotrebite ľný majetok Mesta Byt ča. 
 
II.Odporú ča: 
Zahájenie prípravy odpredaja pozemku novovytvorenej  parc. CKN č. 
981/60, v k.ú. Ve ľká Byt ča, tretej osobe a následné prerokovanie 
podmienok predmetného odpredaja v orgánoch mesta. 
 
Poslanci v svojich diskusných príspevkoch vyjadrili  názor, že ak 
žiadate ľ využíva (nájomný vz ťah) mestský pozemok a Mesto využíva 
pozemok v jeho vlastníctve, mal by sa tento stav us poriada ť tak, 
ako to navrhla podnikate ľská komisia, t.z. zámenou pozemkov. 
Poslanci konštatovali, že pozemok žiadate ľ p. Katrušík zhodnotil, 
je udržiavaný a využívaný  ako parkovisko. 
Poslanci sa v diskusii dohodli, že budú hlasova ť o odporu čení 
podnikate ľskej komisie. 
Predseda návrhovej komisie preniesol návrh uzneseni a, o ktorom 
dal p. Babušík hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, novovytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 981/60, TTP o výmere 872 m 2, k.ú. V. Byt ča 

(GP č. 36418897-7-2016, Ing. Kubá ň), za prebyto čný majetok Mesta 
Byt ča. 

2/ Zverejnenie zámeru zámeny novovytvoreného pozemk u vo 
vlastníctve mesta Byt ča - parc. CKN č. 981/60, TTP o výmere 872 
m2, k.ú. V. Byt ča (GP č. 36418897-7-2016, Ing. Kubá ň) za 
novovytvorený pozemok vo vlastníctve spolo čnosti Agis SK, s.r.o., 
Hlavná 1400, Byt ča – parc. č. CKN 978/22, ostatné plochy o výmere 
538 m 2, k.ú. V. Byt ča (GP č. 36418897-6/2016, Ing. Kubá ň), na web 
stránke mesta a úradnej tabuli mesta, formou  zámen y pozemkov 
v zmysle § 9a, ods. 8, písm.e) zák.  o majetku obcí  ako prípadu 
prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného z rete ľa. 
Dôvodom zriadenia tejto zámeny pozemkov ako prípadu  hodného 



osobitného zrete ľa je vysporiadanie pozemku pod prístupovou 
komunikáciou ku mestskému športovému areálu na ul. S. Sakalovej 
v Byt či, ako i pomoc mesta podnikate ľskému subjektu pri riešení 
prístupu a parkovacích miest ku jeho priemyselnému areálu. Zámena 
pozemkov sa zrealizuje bez vzájomného finan čného vyrovnania 
s tým, že spol. Agis SK s.r.o., Byt ča uhradí všetky náklady 
spojené s odvkladovaním príslušnej zámennej zmluvy.   

 
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že pod ľa výsledkov 
hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 121/2016 
 
22 / Žiados ť Daniel Adamov, ob čan Z ŤP, Ul. Bottova 1149/18, Byt ča  
o odpredaj pozemku Mesta na ú čely parkovania osobného motorového  
vozidla na Ul. Bottovej v Byt či. 
 
MR odporú ča MZ nevyhovie ť žiadosti o odpredaj časti z pozemku 
parc. CKN č. 1327/1, zastavaná plocha o výmere 21 m 2, k.ú. V. 
Byt ča pre ú čely zriadenia parkovacieho miesta  žiadate ľovi p. 
Danielovi Adamovovi, bytom Bottova 1149/18 v Byt či, ani inej 
tretej osobe. Rozšírenie po čtu parkovacích miest na Sídlisku 
Úvažie v Byt či (i pre invalidné osoby), MR odporú ča rieši ť 
komplexne pri schva ľovaní príslušnej štúdie a ďalších krokov.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 122/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Daniela Adamova, Ul. Bottov a 1149/18, 
Byt ča o odpredaj pozemku Mesta na ú čely parkovania osobného 
motorového vozidla na Ul. Bottovej v Byt či. 
 
Poslanci nemali pripomienky, zástupca primátora p. Babušík dal 
hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Daniela Adamova, Ul. Bottov a 1149/18, 
Byt ča o odpredaj pozemku Mesta na ú čely parkovania osobného 
motorového vozidla na Ul. Bottovej v Byt či. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 122/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Daniela Adamova, Ul. Bottov a 1149/18, 
Byt ča o odpredaj pozemku Mesta na ú čely parkovania osobného 
motorového vozidla na Ul. Bottovej v Byt či. 
 
23 / Žiados ť p. Miroslava Frola, Hliník nad Váhom č. 468, Byt ča 
o odkúpenie pozemku mesta, parc. CKN č. 991/2, záhrady  



o výmere 56 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom. 
Predmetný pozemok sa nachádza v oplotenom areáli, k de žiadate ľ  
stavia rodinný dom a mestský pozemok chce žiadate ľ odkúpi ť za 
účelom vybudovania prístupovej komunikácie ku tomuto domu. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť priamy predaj pozemku parc. CKN č. 991/2, 
záhrady o výmere 56 m 2,  k.ú. Hliník nad Váhom žiadate ľovi, a to 
za kúpnu cenu 20,- €/m 2 s tým, že žiadate ľ uhradí i náklady 
spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Tento predaj  odporú ča 
schváli ť v súlade s §9a, ods.8, písm.b), zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí.  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 123/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN č. 991/2, záhrady o výmere 56 
m2,k.ú. Hliník nad Váhom p. Miroslavovi Frolovi, Hlin ík nad Váhom  
č. 468, Byt ča, za kúpnu cenu 20,- €/m 2 s tým, že žiadate ľ uhradí  
i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Te nto predaj  
odporú ča schváli ť v súlade s §9a, ods.8, písm.b), zák. č.  
138/1991 Zb. o majetku obcí.  
 
Zástupca primátora p. Babušík pripomenul prítomným,  že v minulom 
roku pozemok v Hliníku nad Váhom schválili za preda jnú cenu vo 
výške 15,- €//m 2. 
 
Poslanci uvedené zvážili a navrhli hlasova ť o cene vo výške 15,- 
€//m 2.    
Poslanci nemali ďalšie pripomienky, zástupca primátora p. Babušík 
dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN č. 991/2, záhrady o výmere 56 
m2,k.ú. Hliník nad Váhom p. Miroslavovi Frolovi, Hlin ík nad Váhom  
č. 468, Byt ča, za kúpnu cenu 15,- €/m 2 s tým, že žiadate ľ uhradí  
i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Te nto predaj  
odporú ča schváli ť v súlade s §9a, ods.8, písm.b), zák. č.  
138/1991 Zb. o majetku obcí.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 123/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN č. 991/2, záhrady o výmere 56 
m2,k.ú. Hliník nad Váhom p. Miroslavovi Frolovi, Hlin ík nad Váhom  
č. 468, Byt ča, za kúpnu cenu 15,- €/m 2 s tým, že žiadate ľ uhradí  
i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Te nto predaj  
odporú ča schváli ť v súlade s §9a, ods.8, písm.b), zák. č.  
138/1991 Zb. o majetku obcí.  
 
24 / Protokol o vyhodnotení OVS č. 1/2016 na predaj stavby 



Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča a obchodného podielu mesta  
Byt ča v spol. KTR Byt ča, s.r.o..  
Ví ťazom predmetnej OVS sa stala spol. TES Media s.r.o. , Žilina  
za kúpnu cenu spolu vo výške 78.000,- €. 
 
MR nezaujala stanovisko k tomu, či má MZ schváli ť výsledok OVS, 
nako ľko z prítomných 4 poslancov MR (jeden ospravedlnený ) boli 
dvaja poslanci za schválenie a dvaja poslanci proti  schváleniu.  

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 124/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhodnotenie, výsledok OVS č. 1/2016 na predaj stavby 
Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča a obchodného podielu mesta  
Byt ča v spol. KTR Byt ča, s.r.o. ví ťazovi tejto OVS - spol. TES 
Media s.r.o., Žilina, za kúpnu cenu spolu vo výške 78.000,- € 
(52.000,- € TKR, 26.000,- € obchodný podiel), v súl ade 
s vyhodnotením tejto sú ťaže zo d ňa 16. 8. 2016. 
2/ Prípravu predmetných kúpnych zmlúv na predaj pre dmetu OVS č. 
1/2016 v súlade s vyhodnotením tejto sú ťaže zo d ňa 16. 8. 2016 
a predloženie týchto zmlúv na schva ľovanie na najbližšie 
zasadnutie MZ. 
 
Poslanec p. Filek konštatoval, že bol členom komisie na vyhodno-
tenie predložených ponúk a bol proti tomu, aby Mest o uzatvorilo 
zmluvu s jedinou spolo čnos ťou, ktorá sa VOS zú častnila. Za čal sa 
viac zaujíma ť o problematiku u odborníkov, oslovil tiež bývalého  
primátora, ktorý káblovku v meste zriadil a nadobud ol presved če- 
nie, že by bol predaj pre Mesto nevýhodný. Pod ľa jeho názoru je 
nutné urobi ť opakovane sú ťaž (publikova ť sú ťaž vo viacerých 
médiach). V závere diskusie konštatoval, že ide o s lužbu ob čanom 
a je dôležité, aby bola kvalitná. 
 
Poslanec p. Struhal, ako člen komisie, vyjadril iný názor ako 
poslanec Filek v tom zmysle, že Mesto už viac rokov  zverej ňovalo 
možnosť odpredaja káblovky, nebol žiadny záujem zo strany firiem 
prevádzkujúcich káblovky a je dobre, že sa našla sp olo čnos ť, 
ktorá má záujem o kúpu. Pod ľa neho cena nie je ani dobrá ani zlá, 
je stredná. Nevie, či bude prínosom robi ť nanovo sú ťaž, nako ľko 
sám poslanec p. Filek povedal, že dovedie firmu, kt orá má záujem 
o kúpu, žiadana sa však do sú ťaže neprihlásila. Podotkol tiež, že 
spolo čnos ť TES Média má v Byt či konkurenciu T-Com a ak bude 
chcie ť TES Media si udrža ť sú časný po čet abonentov a nových 
získa ť, musí by ť kvalitou aj cenou výhodnejšia. To je prínos pre 
občanov. 
 
Poslanec p. Putirka bol tiež členov komisie, ktorá vyhodnocovala 
ponuky a konštatoval, že tiež bol za odpredaj spolo čnosti TES 
Media.  
  



Vedúci odd. Rr p. Kotešovský, ktorý je aj konate ľom spolo čnosti 
KTR Byt ča sa k uvedenému vyjadril ako vedúci oddelenia, kto ré 
pripravovalo podklady k odpredaju stavby Televízny káblový rozvod 
Mesta Byt ča a obchodného podielu mesta Byt ča v spol. KTR Byt ča, 
s.r.o.. Konštatoval, že Mesto sa pokúšalo roky pred ať rozvody 
a podiel spolo čnosti, je pravda aj to, že sa nikdy nepodarilo 
spusti ť sú ťaž pod ľa odborného posudku urobeného v minulosti 
(pod ľa zemných prác a majetkového kritéria). Následne me stské 
zastupite ľstvo rozhodlo, že Mesto pôjde do sú ťaže bez vyhlásenia 
minimálnej kúpnej ceny. To znamená, primátor mesta a MsÚ 
realizoval VOS na základe rozhodnutia MZ. OVS bola vyhlásené 
dvojkolovo, aby bolo dostatok času na podnety. Zo strany 
poslancov nedošlo k zásadným pripomienkam, OVS obsa hovala všetky 
podmienky v zmysle Obchodného zákonníka. V závere p odotkol, že 
spôsob zverej ňovania v regionálnej tla či, na web stránke mesta 
a na úradnej tabuli je dosta čujúci. 
 
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že ak po slanci svojím 
hlasovaním neschvália odpredaj, treba sa zamyslie ť čo ďalej. 
 
V závere diskusie poslanec p. Školek vyjadril názor , že by 
neodporú čal žiadnemu štatutárovi, aby podpísal zmluvu s výšk ou 
takejto predajnej ceny, ke ď cena pod ľa znaleckého posudku bola 
ove ľa vyššia.      
 
Po ukon čení diskusie dal zástupca primátora p. Babušík hlas ova ť 
za uznesenie:     
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhodnotenie, výsledok OVS č. 1/2016 na predaj stavby 
Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča a obchodného podielu mesta  
Byt ča v spol. KTR Byt ča, s.r.o. ví ťazovi tejto OVS - spol. TES 
Media s.r.o., Žilina, za kúpnu cenu spolu vo výške 78.000,- € 
(52.000,- € TKR, 26.000,- € obchodný podiel), v súl ade 
s vyhodnotením tejto sú ťaže zo d ňa 16. 8. 2016. 

2/ Prípravu predmetných kúpnych zmlúv na predaj pre dmetu OVS č. 
1/2016 v súlade s vyhodnotením tejto sú ťaže zo d ňa 16. 8. 2016 
a predloženie týchto zmlúv na schva ľovanie na najbližšie 
zasadnutie MZ. 
 
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že pod ľa výsledkov 
hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 124/2016 
 
25 / Petícia na skrátenie času predaja v prevádzke Radni čná  
vináre ň, Nám. SR 25 v Byt či, výsledok merania hluku vykonaného  
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Žilina.  
Rokovania PK sa zú častnili majite ľ prevádzky p. Seká č a Ing.  
Peter Glogovský (za peti čný výbor). Majite ľ prevádzky na rokovaní  
komisie prehlásil, že po príslušnom meraní hluku sa  vzájomne  



dohodol s RÚVZ Žilina na opatreniach zameraných na zníženie úniku  
hluku z prevádzky a taktiež informoval prítomných, že d ňa  
9.9.2016 sa v tejto jeho prevádzke uskuto ční opakované meranie  
hluku (na jeho žiados ť). PK bola oboznámená i so správou  
náčelníka MsP Byt ča o zákrokoch v Radni čnej vinárni, resp.  
v jej okolí za posledné 3 mesiace, pri čom bolo konštatované,  
že MsP Byt ča vykonala v tomto období 2 zákroky a to d ňa  
13.5.2016 a 29.7.2016. Oba zákroky vykonávala políc ia na  
verejnom priestranstve, na Námestí SR v Byt či, kde riešila  
fyzické potý čky osôb. Správa neuvádza žiadny zásah MsP Byt ča 
týkajúci sa podnetu na neprimeraný hluk v Radni čnej vinárni. 
  

MR vzala na vedomie odporu čenie PK primátorovi mesta, aby čo  
najskôr vyzval majite ľa prevádzky Radni čnej vinárne  
k zabezpe čeniu uzatvárania vstupných dverí prevádzky montážou   
samozatváracieho technického zariadenia.  
Otázku predajného času v tejto prevádzke ako i v obdobných  
prevádzkach na území mesta Byt ča PK odporú ča rieši ť komplexne pri  
tvorbe nového VZN mesta Byt ča o pravidlách času predaja  
a poskytovania služieb na území mesta Byt ča.  
Tvorbu a schva ľovanie tohto dokumentu MR odporú ča ukon či ť do  
konca roka 2016. 
 
MR vzala na vedomie výsledky merania hlu čnosti vykonané 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Žilina,  ktoré boli 
vykonané z d ňa 20. 5. 2016 na 21. 5. 2016. Objektivizácia imisií  
hluku bola vykonaná pred fasádou bytového domu č. 24 na Námestí 
SR v Byt či. Zdroj hluku bola reprodukovaná hudba z prevádzky  
Radni čnej vinárne na Námestí SR č. 25 v Byt či. Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva, Žilina v odpovedi na preše trenie podnetu 
konštatoval, že namerané hodnoty hluku prekra čujú povolený limit 
v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.. Vzh ľadom na namerané  
hodnoty boli uložené opatrenia prevádzkovate ľovi Radni čnej 
vinárne a bude vykonané opakované meranie hluku.   
MR odporú ča MZ schváli ť vyhovenie petícii ob čanov a odporú ča 
primátorovi mesta skrátenie času prevádzky do 22,00 hodiny. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 125/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
Petíciu ob čanov mesta Byt ča v zastúpení Ing. Peter Glogovský 
a manž. Ing. Jana Glogovská, Nám. SR č. 24,  Byt ča, v ktorej 
požadujú skrátenie prevádzkovej doby Radni čnej vinárne na Nám. SR 
25 v Byt či nasledovne: Zo sú časnej prevádzkovej doby o 02,00 hod. 
a 05,00 hod. na nový čas do 22,00 hodiny a tejto vyhovuje. 
 
II. Odporú ča: 
Primátorovi mesta skrátenie prevádzkovej doby Radni čnej vinárne 
na Námestí SR č. 25 v Byt či, na prevádzkovú dobu denne od 17,00 
hodiny do 22,00 hodiny. 



Poslanci nemali ďalšie pripomienky, zástupca primátora p. Babušík 
dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
Petíciu ob čanov mesta Byt ča v zastúpení Ing. Peter Glogovský 
a manž. Ing. Jana Glogovská, Nám. SR č. 24,  Byt ča, v ktorej 
požadujú skrátenie prevádzkovej doby Radni čnej vinárne na Nám. SR 
25 v Byt či nasledovne: Zo sú časnej prevádzkovej doby o 02,00 hod. 
a 05,00 hod. na nový čas do 22,00 hodiny a tejto vyhovuje. 
 
II. Odporú ča: 
Primátorovi mesta skrátenie prevádzkovej doby Radni čnej vinárne 
na Námestí SR č. 25 v Byt či, na prevádzkovú dobu denne od 17,00 
hodiny do 22,00 hodiny. 
 
Poslanci v diskusii konštatovali, že pod ľa ich názoru by mali by ť 
všetky prevádzky v centre otvorené jednotne, napr. do 22,00 
hodiny. Nepovažujú za správne, aby len táto prevádz ka bola 
otvorená do 22,00 hodiny a ostatné, ktorých klienti  môžu tiež 
robi ť hluk a neporiadok, budú otvorené do 02,00 hodiny. 
V závere diskusie konštatovali, že v príprave návrh u VZN mesta 
Byt ča o pravidlách času predaja v prevádzkach na území mesta 
Byt ča zoh ľadnia aj požiadavky ob čanov. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky, zástupca primátora p. Babušík 
dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
Petíciu ob čanov mesta Byt ča v zastúpení Ing. Peter Glogovský 
a manž. Ing. Jana Glogovská, Nám. SR č. 24,  Byt ča, v ktorej 
požadujú skrátenie prevádzkovej doby Radni čnej vinárne na Nám. SR 
25 v Byt či nasledovne: Zo sú časnej prevádzkovej doby o 02,00 hod. 
a 05,00 hod. na nový čas do 22,00 hodiny a tejto vyhovuje. 
 
II. Odporú ča: 
Primátorovi mesta skrátenie prevádzkovej doby Radni čnej vinárne 
na Námestí SR č. 25 v Byt či, na prevádzkovú dobu denne od 17,00 
hodiny do 22,00 hodiny. 
 
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že pod ľa výsledkov 
hlasovania poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 125/2016 
 
Pán primátor od svojho zástupcu vedenie rokovania z astupite ľstva. 
 
26 / HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica – pr edloženie  
výzvy na odkúpenie pozemkov pod prístupovou miestno u  
komunikáciou v priemyselnom areáli (TRW, HANT), k.ú . Ve ľká  
Byt ča, do vlastníctva mesta Byt ča. 
Mesto Byt ča odkúpilo ostatné pozemky pod cestou od súkromných   
vlastníkov a to za cenu 40,00 €/m 2, a HANT BA a.s. odkúpila  



posledné 3 pozemky pod touto cestou od SPF Bratisla va za kúpnu  
cenu 19,23 €/m 2, pri čom túto kúpnu cenu ponúka i Mestu Byt ča.  
Ide o nasledovné pozemky: 
 
- parc. CKN č. 1633/105, orná pôda o výmere 300 m 2, v podiele 

1/1 
- parc. CKN č. 1633/112, orná pôda o výmere 69 m 2, v podiele 

162/180 
- parc. CKN č. 3500/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 

m2, v podiele 1/1, pozemky v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
 

MR odporú ča MZ schváli ť odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa  
v k.ú. V. Byt ča - parc. CKN č. 1633/105, orná pôda o výmere 300  
m2, v podiele 1/1; parc. CKN č. 1633/112, orná pôda o výmere 69  
m2, v podiele 162/180;  parc. CKN č. 3500/7, zastavané plochy a  
nádvoria o výmere 112 m 2, v podiele 1/1, od predávajúceho - HANT  
BA, a.s., Hliny 1412, 017 07  Považská Bystrica a t o za kúpnu  
cenu vo výške 19,23 €/m 2 s tým, že kupujúci – Mesto Byt ča uhradí  
i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy do katastra  
nehnute ľností.   
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 126/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú. V. Byt ča - parc. CKN 
č. 1633/105, orná pôda o výmere 300 m 2, v podiele 1/1; parc. CKN  
č. 1633/112, orná pôda o výmere 69 m 2, v podiele 162/180;  parc.  
CKN č. 3500/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2  
v podiele 1/1, od predávajúceho - HANT BA, a.s., Hl iny 1412,   
Považská Bystrica a to za kúpnu cenu vo výške 19,23  €/m 2 s tým, že  
kupujúci – Mesto Byt ča uhradí i náklady spojené s odvkladovaním  
kúpnej zmluvy do katastra nehnute ľností.   
 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú. V. Byt ča - parc. CKN 
č. 1633/105, orná pôda o výmere 300 m 2, v podiele 1/1; parc. CKN  
č. 1633/112, orná pôda o výmere 69 m 2, v podiele 162/180;  parc.  
CKN č. 3500/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2  
v podiele 1/1, od predávajúceho - HANT BA, a.s., Hl iny 1412,   
Považská Bystrica a to za kúpnu cenu vo výške 19,23  €/m 2 s tým, že  
kupujúci – Mesto Byt ča uhradí i náklady spojené s odvkladovaním  
kúpnej zmluvy do katastra nehnute ľností.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 126/2016 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú. V. Byt ča - parc. CKN 
č. 1633/105, orná pôda o výmere 300 m 2, v podiele 1/1; parc. CKN  
č. 1633/112, orná pôda o výmere 69 m 2, v podiele 162/180;  parc.  
CKN č. 3500/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2  
v podiele 1/1, od predávajúceho - HANT BA, a.s., Hl iny 1412,   
Považská Bystrica a to za kúpnu cenu vo výške 19,23  €/m 2 s tým, že  
kupujúci – Mesto Byt ča uhradí i náklady spojené s odvkladovaním  
kúpnej zmluvy do katastra nehnute ľností.   
 
27 / Schva ľovanie kúpnej zmluvy na pozemok parc. CKN č. 1633/100,  
orná pôda o výmere 155 m 2 v podiele 1/5, k.ú. V. Byt ča (od  
rodiny Honzovej), pod prístupovou cestou v priemyse lnom  
areáli. 
Mesto Byt ča odkúpilo od rodiny Honzovcov v minulosti na dotkn utom  
pozemku spoluvlastnícky podiel vo výške 4/5. Po vyr iešení  
dedi čského konania na spoluvlastnícky podiel tohto pozem ku vo  
výške 1/5 je možné pristúpi ť k uzatvoreniu vyššie uvedenej kúpnej  
zmluvy. Na budúce odkúpenie uvedeného spoluvlastníc keho podielu 
uzatvorilo Mesto Byt ča d ňa 25.11.2014 s dedi čmi pozemku „Zmluvu  
o budúcej kúpnej zmluve“. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa  
v k.ú. V. Byt ča - parc. CKN č. 1633/100, orná pôda o výmere 155  
m2, v podiele 4/20 od predávajúcich – Katarína Honzov á,  
Lombardiniho 212/10, Byt ča v podiele 1/20; Jana Honzová,  
Lombardiniho 212/10, Byt ča v podiele 1/20; Peter Honza, 
Lombardiniho 212/10, Byt ča v podiele 1/20; Stanislav  
Honza, Rázusova 789/43, Byt ča v podiele 1/20  a to za kúpnu  
cenu vo výške 40,- €/m 2 s tým, že kupujúci – Mesto Byt ča  
uhradí i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zml uvy do  
katastra nehnute ľností.   
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 127/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. V. Byt ča - parc. CKN  
č. 1633/100, orná pôda o výmere 155 m 2, v podiele 4/20 od  
predávajúcich – Katarína Honzová, Lombardiniho 212/ 10, Byt ča  
v podiele 1/20; Jana Honzová, Lombardiniho 212/10, Byt ča  
v podiele 1/20; Peter Honza, Lombardiniho 212/10, B yt ča v podiele  
1/20; Stanislav Honza, Rázusova 789/43, Byt ča v podiele 1/20   
a to za kúpnu cenu vo výške 40,- €/m 2 s tým, že kupujúci – Mesto  
Byt ča uhradí i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej z mluvy do  
katastra nehnute ľností.   
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. V. Byt ča - parc. CKN  
č. 1633/100, orná pôda o výmere 155 m 2, v podiele 4/20 od  
predávajúcich – Katarína Honzová, Lombardiniho 212/ 10, Byt ča  
v podiele 1/20; Jana Honzová, Lombardiniho 212/10, Byt ča  
v podiele 1/20; Peter Honza, Lombardiniho 212/10, B yt ča v podiele  
1/20; Stanislav Honza, Rázusova 789/43, Byt ča v podiele 1/20   
a to za kúpnu cenu vo výške 40,- €/m 2 s tým, že kupujúci – Mesto  
Byt ča uhradí i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej z mluvy do  
katastra nehnute ľností.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 127/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. V. Byt ča - parc. CKN  
č. 1633/100, orná pôda o výmere 155 m 2, v podiele 4/20 od  
predávajúcich – Katarína Honzová, Lombardiniho 212/ 10, Byt ča  
v podiele 1/20; Jana Honzová, Lombardiniho 212/10, Byt ča  
v podiele 1/20; Peter Honza, Lombardiniho 212/10, B yt ča v podiele  
1/20; Stanislav Honza, Rázusova 789/43, Byt ča v podiele 1/20   
a to za kúpnu cenu vo výške 40,- €/m 2 s tým, že kupujúci – Mesto  
Byt ča uhradí i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej z mluvy do  
katastra nehnute ľností.   
 
28 / Schva ľovanie uzatvorenia nájomných zmlúv na časť budovy  
Technických služieb Mesta Byt ča po vykonanej sú ťaži. 
  
MZ v Byt či svojim uznesením č. 58/2016 zo d ňa 28.4.2016,  
schválilo zverejnenie zámeru prenájmu týchto nebyto vých  
priestorov formou priameho prenájmu. Na uvedenú výz vu TSMB  
boli doru čené 2 cenové ponuky a to: Gabriel Begá ň, Thurzova  
968/15, Byt ča, sklad 16 m 2 za cenu 10,00 €/m 2/rok a SAMALUTI  
s.r.o., Hliník nad Váhom 495, Byt ča, kancelária 16, m 2 za cenu  
13,00 €/m 2/rok. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Technickým službám Mesta Byt ča prenájom 
časti nebytových priestorov objektu Technických služ ieb Mesta 
Byt ča na ul. Hlinícka č.s. 403, Byt ča,  nájomcom: 

-  Gabriel Begá ň, Thurzova 968/15, Byt ča, nebytové priestory 
o výmere 16 m 2, ú čel nájmu skladové priestory, výška 
nájomného 10,00 €/m 2/rok,  

-  SAMALUTI, s.r.o., Hliník nad Váhom 495,  Byt ča, nebytové 
priestory o výmere 16 m 2, ú čel nájmu kancelária, výška 
nájomného 13,00 €/m 2/rok.  

Nájomné zmluvy budú uzatvorené na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 128/2016 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Technickým službám Mesta Byt ča prenájom časti nebytových 
priestorov objektu Technických služieb Mesta Byt ča na ul. 
Hlinícka č.s. 403, Byt ča,  nájomcom: 

-  Gabriel Begá ň, Thurzova 968/15, Byt ča, nebytové priestory 
o výmere 16 m 2, ú čel nájmu skladové priestory, výška 
nájomného 10,00 €/m 2/rok,  

-  SAMALUTI, s.r.o., Hliník nad Váhom 495,  Byt ča, nebytové 
priestory o výmere 16 m 2, ú čel nájmu kancelária, výška 
nájomného 13,00 €/m 2/rok.  

Nájomné zmluvy budú uzatvorené na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou. 

Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Technickým službám Mesta Byt ča prenájom časti nebytových 
priestorov objektu Technických služieb Mesta Byt ča na ul. 
Hlinícka č.s. 403, Byt ča,  nájomcom: 

-  Gabriel Begá ň, Thurzova 968/15, Byt ča, nebytové priestory 
o výmere 16 m 2, ú čel nájmu skladové priestory, výška 
nájomného 10,00 €/m 2/rok,  

-  SAMALUTI, s.r.o., Hliník nad Váhom 495,  Byt ča, nebytové 
priestory o výmere 16 m 2, ú čel nájmu kancelária, výška 
nájomného 13,00 €/m 2/rok.  

Nájomné zmluvy budú uzatvorené na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou. 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 128/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Technickým službám Mesta Byt ča prenájom časti nebytových 
priestorov objektu Technických služieb Mesta Byt ča na ul. 
Hlinícka č.s. 403, Byt ča,  nájomcom: 

-  Gabriel Begá ň, Thurzova 968/15, Byt ča, nebytové priestory 
o výmere 16 m 2, ú čel nájmu skladové priestory, výška 
nájomného 10,00 €/m 2/rok,  

-  SAMALUTI, s.r.o., Hliník nad Váhom 495,  Byt ča, nebytové 
priestory o výmere 16 m 2, ú čel nájmu kancelária, výška 
nájomného 13,00 €/m 2/rok.  

Nájomné zmluvy budú uzatvorené na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou. 

29 / Žiados ť MŠ Ul. Hurbanova, Byt ča o vydanie povolenia prenájmu 
priestorov MŠ Ul. Hurbanova a uzatvorenie nájomnej zmluvy na 
tieto priestory s OZ Tajomstvo tanca so sídlom na U l. 
Dostojevského 932/4, Byt ča v zast. p. Michaelom Mužíkovou. 



Účelom prenájmu je organizovanie tane čného krúžku pre deti MŠ 
v čase od 5. 10. 2016 do 14. 6. 2017, celkom 25 vyu čovacích 
hodín. Krúžok sa bude kona ť jeden krát týždenne (streda) od 15,30 
do 16,30 hodiny. 
 
MR odporú ča MZ žiados ť schváli ť prenájom za symbolickú výšku 
nájmu 1,- € za dobu nájmu + výšku nákladov za spotr ebované 
energie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 129/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu MŠ Hurbanova, č.s. 247/5, Byt ča, I ČO: 42 348 897, 
na zverejnenie zámeru priameho prenájmu u čebne MŠ (web mesta, 
úradná tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, 
písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu 
hodného osobitného zrete ľa a to nájomcovi – Ob čianske združenie 
TAJOMSTVO  TANCA, Dostojevského 932/4, Byt ča, I ČO: 42 389 763, 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a) doba nájmu ur čitá do 14.6.2017, 
b) prenájom u čebne každú stredu v čase od 15,30 hod. do 16,30 

hod., 
c) ú čelom nájmu je organizovanie pohybovej a tane čnej prípravy 

pre deti z MŠ Hurbanova 
d) cena nájmu vo výške 1,- € za dobu nájmu + výška nákladov za 

spotrebované energie. 
 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je podpora Mesta Byt ča pri rozširovaní ponuky 
voľnočasových a pohybových aktivít detí predškolského vek u. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu MŠ Hurbanova, č.s. 247/5, Byt ča, I ČO: 42 348 897, 
na zverejnenie zámeru priameho prenájmu u čebne MŠ (web mesta, 
úradná tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, 
písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu 
hodného osobitného zrete ľa a to nájomcovi – Ob čianske združenie 
TAJOMSTVO  TANCA, Dostojevského 932/4, Byt ča, I ČO: 42 389 763, 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a) doba nájmu ur čitá do 14.6.2017, 
b) prenájom u čebne každú stredu v čase od 15,30 hod. do 16,30 

hod., 
c) ú čelom nájmu je organizovanie pohybovej a tane čnej prípravy 

pre deti z MŠ Hurbanova 
d) cena nájmu vo výške 1,- € za dobu nájmu + výška nákladov za 

spotrebované energie. 
 



Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je podpora Mesta Byt ča pri rozširovaní ponuky 
voľnočasových a pohybových aktivít detí predškolského vek u. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 129/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu MŠ Hurbanova, č.s. 247/5, Byt ča, I ČO: 42 348 897, 
na zverejnenie zámeru priameho prenájmu u čebne MŠ (web mesta, 
úradná tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, 
písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu 
hodného osobitného zrete ľa a to nájomcovi – Ob čianske združenie 
TAJOMSTVO  TANCA, Dostojevského 932/4, Byt ča, I ČO: 42 389 763, 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a) doba nájmu ur čitá do 14.6.2017, 
b) prenájom u čebne každú stredu v čase od 15,30 hod. do 16,30 

hod., 
c) ú čelom nájmu je organizovanie pohybovej a tane čnej prípravy 

pre deti z MŠ Hurbanova 
d) cena nájmu vo výške 1,- € za dobu nájmu + výška nákladov za 

spotrebované energie. 
 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je podpora Mesta Byt ča pri rozširovaní ponuky 
voľnočasových a pohybových aktivít detí predškolského vek u. 
 
30 / Žiados ť p. Ing. Zdenky Štrbovej, Pšurnovická 1283/78, Byt ča 
žiados ť o zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu M esta 
Byt ča. 
 
MR skonštatovala, že Mestské zastupite ľstvo v Byt či, ako 
príslušný orgán územného plánovania, umožnilo dvakr át fyzickým a 
právnickým osobám predklada ť v rámci obstarávania Zmeny a doplnku 
č. 5 ÚPN SÚ Byt ča, svoje podnety a návrhy. Zabezpe čený a 
spracovaný návrh ZaD č. 5 ÚPN SÚ Byt ča bol v zmysle platných 
predpisov vystavený na verejné nahliadnutie a prero kovaný s 
verejnos ťou, dotknutými obcami, dotknutým samosprávnym krajo m a 
dotknutými orgánmi. 
V sú časnosti sa zabezpe čuje vyhodnotenie stanovísk a pripomienok 
a ďalšie predpísané podklady na jeho schva ľovanie. 
Vzhľadom na uvedené skuto čnosti MR odporú ča MZ žiadosti     
nevyhovie ť a žiadate ľkou požadované zaradenie pozemkov do 
obstarávanej zmeny a doplnku /ZaD č.5/ ÚPN SÚ Byt ča neschváli ť. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 130/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Zdenky Štrbovej, Pšurn ovická 
1283/78, Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu 
Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Zdenky Štrbovej, Pšurn ovická 
1283/78, Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu 
Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 130/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Zdenky Štrbovej, Pšurn ovická 
1283/78, Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu 
Mesta Byt ča. 
 
31 / Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
a) p. Mária Mikulíková - v byte č. 29 na dobu ur čitú do 31. 12. 
2017,  
b) p. Ladislav Urban - v byte č. 66 na dobu ur čitú do 31. 12. 
2017.  
    
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 131/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
a) p. Mária Mikulíková - v byte č. 29 na dobu ur čitú do 31. 12. 
2017,  
b) p. Ladislav Urban - v byte č. 66 na dobu ur čitú do 31. 12. 
2017.  
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
a) p. Mária Mikulíková - v byte č. 29 na dobu ur čitú do 31. 12. 
2017,  
b) p. Ladislav Urban - v byte č. 66 na dobu ur čitú do 31. 12. 
2017.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 131/2016 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
a) p. Mária Mikulíková - v byte č. 29 na dobu ur čitú do 31. 12. 
2017,  
b) p. Ladislav Urban - v byte č. 66 na dobu ur čitú do 31. 12. 
2017.  
 
32 / Žiados ť p. Mariána Ková čika o výmenu bytu. 
MR žiadosti o výmenu nevyhovela, bude vedená v evid encii na ďalej. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 132/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Mariána Ková čika o výmenu bytu. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Mariána Ková čika o výmenu bytu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 132/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Mariána Ková čika o výmenu bytu. 
 
33 / Pridelenie vo ľného 1-izb. bytu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Margite 
Mrázikovej na dobu ur čitú do 31. 12. 2017. 
      
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 133/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľného 1-izb. bytu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Margite 
Mrázikovej na dobu ur čitú do 31. 12. 2017. 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľného 1-izb. bytu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Margite 
Mrázikovej na dobu ur čitú do 31. 12. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 133/2016 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľného 1-izb. bytu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Margite 
Mrázikovej na dobu ur čitú do 31. 12. 2017. 
 
34 / Žiadosti o pred ĺženie nájmu v sociálnych bytoch na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča 
a/ p. Daniel Bílek - v garsónke  č. 21 na dobu ur čitú do 31. 12. 
2017, 
b/ p. Peter Bystriansky a p. Michaela Galová v gars ónke č. 12  
na dobu ur čitú do 31. 12. 2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 134/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, 
Byt ča: 
a/ p. Daniel Bílek - v garsónke  č. 21 na dobu ur čitú do 31. 12. 
2017, 
b/ p. Peter Bystriansky a p. Michaela Galová v gars ónke č. 12  
na dobu ur čitú do 31. 12. 2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, 
Byt ča: 
a/ p. Daniel Bílek - v garsónke  č. 21 na dobu ur čitú do 31. 12. 
2017, 
b/ p. Peter Bystriansky a p. Michaela Galová v gars ónke č. 12  
na dobu ur čitú do 31. 12. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 134/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, 
Byt ča: 
a/ p. Daniel Bílek - v garsónke  č. 21 na dobu ur čitú do 31. 12. 
2017, 
b/ p. Peter Bystriansky a p. Michaela Galová v gars ónke č. 12  
na dobu ur čitú do 31. 12. 2017. 
 
--------------------------------------------------- ----------- 
Na vedomie: 
 
1/ Štatút Mesta Byt ča – návrh.  



MR odporú ča MZ, aby bol štatút mesta schválený  procesom 
schva ľovania nariadenia, t. j. trojpätinovou vä čšinou prítomných 
poslancov. Aby bol dodržaný postup schva ľovania Štatútu Mesta 
Byt ča ako nariadenia, MR odporú ča predloži ť návrh štatútu na 
rokovanie MZ d ňa 24. 11. 2016. MR zárove ň odporú ča aby bol štatút 
mesta podrobnejšie spracovaný, aj s citáciami zákon a č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení z dôvodu, že ide o základnú normu mesta. 
 
2/ Príprava zadania pre vypracovanie VZN mesta Byt ča o pravidlách 
času predaja v prevádzkach na území mesta Byt ča (uznesenie MZ 
v Byt či č. 60/2016). Doterajšie VZN mesta Byt ča č. 4/2005 nebolo 
doposia ľ novelizované a je potrebné ho zosúladi ť s platnými 
právnymi úpravami. 
PK po oboznámení sa s problematikou ur čovania pravidiel času 
predaja v obchodoch a času predaja služieb obcami na území 
Slovenskej republiky ako i po oboznámení sa s prote stmi 
prokurátorov, rozhodnutiami príslušných súdov, vrát ane 
Najvyššieho súdu SR ku tejto problematike, odporú ča, aby Mesto 
Byt ča pripravilo nové VZN o pravidlách času predaja v obchodných 
prevádzkach a času prevádzok služieb na území mesta Byt ča a to 
tak, že ur čovanie pravidiel času predaja na území mesta bude len 
vo forme normatívneho právneho aktu, nariadením a n ie formou 
individuálneho právneho aktu, rozhodnutím, resp. op atrením ako to 
je doposia ľ. Komisia sa stotožnila s právnym názorom, že primá tor 
mesta nemôže stanovova ť prevádzkový čas vydaním individuálneho 
právneho aktu o konkrétnom čase predaja, či prevádzky služieb pre 
konkrétneho podnikate ľa a nemôže ani viaza ť ur čenie prevádzkového 
času na vydanie individuálneho správneho aktu primát ora alebo 
iného orgánu, resp. organiza čnej zložky mestského úradu. Nové VZN 
mesta Byt ča normatívne ur čí jednotné pravidlá času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb v súlade s platnými právnymi 
predpismi na území SR, v rámci  ktorých si podnikat eľ sám stanoví 
prevádzkový čas pre každú prevádzku. V pripravovanej norme sa 
ur čí všeobecný prevádzkový čas na území mesta Byt ča, napr. od: 
06,00 hod. do 22,00 hod. a výnimky z tohto všeobecn ého 
prevádzkového času pre jednotlivé typy prevádzok a príslušné dni 
prevádzkovania, v rámci ktorých si potom podnikatel ia môžu 
stanovi ť svoj prevádzkový čas. Predmetné výnimky zo všeobecného 
prevádzkového času pre rôzne typy prevádzok, navrhne 
podnikate ľská komisia na svojom nasledujúcom zasadnutí a násl edne 
bude vypracovaný komplexný návrh tohto VZN Mesta By t ča 
a postúpený na prerokovanie v ostatných poradných o rgánoch mesta 
a MZ v Byt či. 
MR uvedené vzala na vedomie. 
 
3/ Žiados ť o schválenie prevádzkového času v Herni DOXX na ul.  
Tresko ňova 816, Byt ča, predkladá odd. Správy majetku a RR na  
základe žiadosti žiadate ľa – Artimea s.r.o., Rosina 1020.  
Navrhnutý predajný čas je rovnaký ako doposia ľ, žiados ť je  
podaná z dôvodu zmeny majite ľa prevádzky z fyzickej osoby na  
právnickú osobu.  



 
MR schválila nasledovný čas predaja v prevádzke Her ňa DOXX na 
Tresko ňovej ul. 816/1 v Byt či: PO – ŠTV a NE: od 09,00 hod. do 
01,00 hod. a PIA – SO: od 09,00 hod. do 02,00 hod..  
 
4/ KVaŽP prerokovala podnety predložené jej predsed om týkajúce sa 
skládok odpadu na území mesta a starostlivosti o me stskú zele ň. 
Komisia sa stotožnila s návrhom predsedu a odporú ča Mestskému 
úradu: 
a) vyzva ť pôvodcu odpadu uloženého na pozemku za kanálom Váh u, v 
k.ú. Hliník nad Váhom, pri komunikácii v lokalite t zv. Líš čej 
farmy, na zjednanie nápravy a odstránenie tam ulože ného odpadu,  
b) vyzva ť pôvodcu odpadu – skládky použitých pneumatík zriad enej 
na parkovisku bývalého Salaša v lokalite Dubi čie, na zjednanie 
nápravy a odstránenie tam uloženého odpadu,  
c) preveri ť zdravotný stav novovysadených drevín v parku na ul . 
Hlinkova-Rázusova a vysušené dreviny nahradi ť novými, zdravými. 
 
MR odporu čila preveri ť možnos ť reklamácie drevín. 
 
5/ Žiados ť p. Lenky Dolinajcovej o schválenie nájomnej zmluvy  na  
byt na Ul. Mieru 976/2. 
 
POZNÁMKA: Žiados ť p. Lenky Dolinajcovej bola na rokovanie KSoc 
predložená nedopatrením, pri jej vybavovaní bude Ms Ú postupova ť 
v zmysle zákona. 
--------------------------------------------------- ----- 
 
Rôzne : 
1/ Pán primátor v bode rôzne informoval prítomných o Mestom 
podaných žiadostiach o nenávratné finan čné prostriedky. 
Konštatoval, že Mesto podalo žiadosti aj v ďaka poslancom, ktorí 
toto podporili a schválili. Ide o MŠ Hurbanova, pro ces sa posunul 
na október, ďalej je to dovybavenie technických služieb techniko u 
a je odovzdaná žiados ť na likvidáciu  nelegálnych skládok, jedna  
pod dia ľnicou v časti Mikšová a druhá v katastri Hliníka nad 
Váhom za kanálom. Čo sa týka športovej haly, bolo v lete výberové 
konanie, dvojkolové, v prvom kole sa otvorili obálk y s tým, že 
bolo zistené či ú častníci sp ĺňajú podmienky. Jeden z týchto 
účastníkov sa odvolal a spisový materiál sme celý zas lali na Úrad 
pre verejné obstarávanie, ktorý ke ď nám postup schváli, tak 
v druhom kole budú vyhodnotené samotné cenové ponuk y. Ak by bolo 
nutné, tak by som vás zvolal na mimoriadne zastupit eľstvo 
a dohodli si postup.   
Ďalej pán primátor informoval prítomných, že nako ľko v piatok po 
plánovanom termíne zasadnutia MZ v novembri bude v Dome kultúry 
v Byt či stužková slávnos ť, zasadnutie mestského zastupite ľstva sa 
bude kona ť v stredu 23. 11. 2016. 
 
Pán primátor v závere diskusie pozval všetkých posl ancov na 
spolo čenské posedenie, ktoré bude pri príležitosti konani a 



Michalského jarmoku v klubových priestoroch domu ku ltúry v piatok 
16. 9. 2016 o 13,00 hodine. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie bez pripomienok. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Termín zasadnutia Mestského zastupite ľstva v mesiaci november 
bude v stredu d ňa 23. 11. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 135/2016 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Termín zasadnutia Mestského zastupite ľstva v mesiaci november 
bude v stredu d ňa 23. 11. 2016. 
 
2/ Poslanec p. Melocík mal otázku na poslanca p. Fi leka. 
Konštatoval, že pred dvoma rokmi, ke ď sa poslanci schva ľovali ako 
zástupcovia Mesta do školských rád, on chcel pracov ať v školskej 
rade ZŠ na Ul. mieru. Poslanec p. Filek s tým nesúh lasil, že on 
chce pracova ť v školskej rade ZŠ Ul. mieru a ako hlavný dôvod 
uviedol, že tu idú vytvára ť športové triedy. Preto sa pýta, ako 
je to so športovými triedami. 
 
Poslanec p. Filek odpovedal, že zámer je pripravený  a čakajú či 
sa to podarí zrealizova ť. 
 
Poslanec p. Melocík konštatoval, že on má trochu in é informácie. 
 
3/ Poslanec p. Hrobárik položil otázku predsedovi š portovej 
komisie a p. Filekovi, že čo sa deje s byt čianskym futbalom, aby 
vysvetlili, že čo ideme robi ť s byt čianskym futbalom. 
 
Poslanec p. Filek konštatoval, že momentálne je tak ý stav – muži 
vypadli z III. ligy do IV. ligy, hrajú teda na čo majú. Zamerali 
sa na výchovu mládeže, je tam 100 detí, ktoré sa pr ipravujú a je 
presved čený, že toto je jediná správna cesta. Klub nemá žia dne 
podlžnosti. Podarilo sa to, že futbal je dnes mests ký futbalový 
klub, všetci poslanci sú členmi klubu a môžu aj kontrolova ť 
dianie v klube.  
 
Poslanec p. Hrobárik nesúhlasil, že klub nemá žiadn e podlžnosti, 
nako ľko jemu zostali dlžní.  
 
Poslanec p. Školek uviedol skuto čnos ť, že ide nie o mestský klub, 
ale ob čianske združenie a poslanci nie sú automaticky členmi 
združenia.  
 



Poslanec p. Skotnický konštatoval, že on aj ako pos lanec aj ako 
občan chodí na futbalové zápasy, sleduje aj po finan čnej stránke  
a môže len konštatova ť, že klub dostáva dostatok finan čných 
prostriedkov od Mesta.  
 
4/ Poslanky ňa p. Gajodšíková sa spýtala pani prednostky a pána 
primátora, že ak si pamätajú, žiadala o vy čistenie potoka pri  
cintoríne, sú tam vysoké trávy a bahno. Pán Cigánik  ju 
informoval, že by to mohli TS vy čisti ť, potrebuje však finan čné 
prostriedky. Chce poprosi ť 
 
Primátor odpovedal, že MsÚ písomne vyzval správcu t oku na údržbu, 
aj hovoril s p. Bušovským, ktorý s ľúbil, že prídu potok vy čisti ť. 
 
5/ Poslanec p. Školek požiadal poslanky ňu p. Gajdošíkovú 
o informáciu ako dopadla benefi čná akcia pre diev čatko z Hliníka 
nad Váhom. 
 
Poslanky ňa p. Gajdošíková informovala, že akcia bola ve ľmi dobre 
zorganizovaná. Po ďakovala opakovane pánovi primátorovi a pánom 
poslancom za pomoc aj za ich finan čné príspevky. Suma vo výške  
2.040,- €, ktorú sa podarilo vyzbiera ť, bola odovzdaná p. 
Fulkovej.  
 
V závere diskusie pán primátor oboznámil prítomných , že v zmysle 
odporu čenia MR bol objednaný odborný posudok stavu vozovky  Ul. 
Moyzesovej. Posudok bol poslancom zaslaný. K riešen iu sa vrátia 
na zasadnutí v novembri, kedy pán primátor predloží  riešenie. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 5/2016 
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    
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