
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 11/2017 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 

konaného d ňa 14. 12. 2017 o 13,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 16,20 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 17 poslancov 
Program: 
1/ Prerokovanie petície ob čanov mesta proti výstavbe bytového domu 
v mestskej časti Hliník nad Váhom ved ľa Kamenárstva Lavado.  
2/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča. 
3/ Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.09.2017. 
4/ Ponuka p. Bohuslava Behríka na predaj autorského súboru obrazov 
SNP 911/21, Byt ča. 
5/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
9/2017 k 31. 12. 2017. 
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. /2017, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 15/2012 o ur čení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školský ch zariadení na 
rok 2018. 
7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. /2017 
o obrade uvítania do života a finan čnej podpore pre narodené 
die ťa. 
8/ Návrh poslanca o vy členenie finan čných prostriedkov na  
revitalizáciu detského ihriska na Ul. Thurzovej v B yt či. 
9/ Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpo čtu Mesta Byt ča na r.  
2018. 
10 / Návrh poslancov na dobudovanie ob čianskej vybavenosti  
a revitalizácie vnútrobloku Sídliska Úvažie pre rok  2018. 
11 / Návrh Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2018  
s výh ľadom na roky 2019-2020. 
12 / Návrh ZPSaDS Jesienka Byt ča na súhlas s odpísaním  
nevymožite ľnej poh ľadávky. 
13 / Lesné spolo čenstvo Byt ča, s.r.o., Byt ča – návrh Dodatku  
k nájomnej zmluve. 
14 / Návrh SeVaK, a.s., Žilina uzavretí zmluvy o budúc ej zmluvy 
o zriadení vecného bremena. 
Ide o stavbu – „SKV Byt ča – Prívod vody pre IBV Byt ča – Pod Hájom  
a rekonštrukcia vodovodu“. 
15 / Návrh SeVaK, a.s., Žilina  o zriadení vecného bre mena v rámci  
stavby„ Vodovod Pšurnovice – I. etapa“. 
16 / Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov na  Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
17 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom  
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, 
Byt ča. 
18 / Žiados ť ob čanov mesta Byt ča o zaregistrovanie turistického 
klubu do klubov pôsobiacich na území mesta Byt ča. 
19 / Návrh termínov zasadnutí MR a MZ na I. polrok 201 8. 
20 / Zasielanie materiálov na rokovanie orgánov mesta len 
elektronicky. 
 



     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. 
Bc. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 15 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Konštatoval, ž e 
sa ospravedlnil poslanec p. Hrabovský, ktorý bude c hví ľu meška ť 
a poslanec p. Šušolík, ten tiež zrejme príde neskôr .   
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Ing. Ján Melocík 
a p. Ing. Juraj Putirka.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Ján 
Melocík ako predseda komisie, p. Ing. Juraj Putirka  a p. Jozef 
Raždík  ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že navrhuje dopl nenie programu, 
nako ľko bola Mestu doru čená petícia ob čanov proti výstavbe 
bytového domu v mestskej časti Hliník nad Váhom. Navrhuje, po 
prerokovaní s poslancami, aby jej prerokovanie bolo  zaradené ako 
prvý bod programu. Upozornil, že poslanci obdržali upravený 
program, kde je prerokovanie petície zaradené ako b od 20/, ale  
predkladate ľ petície požiadal o jej prerokovanie v bode 1/ 
programu.  Nako ľko nemal žiadny poslanec návrh na doplnenie 
programu, pán primátor dal hlasova ť za takto predložený program. 
Poslanci návrh pána primátora schválili.  
 
Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili.  
 
1/ Prerokovanie petície ob čanov mesta proti výstavbe bytového domu 
v mestskej časti Hliník nad Váhom ved ľa Kamenárstva Lavado.  
 
Prednostka úradu p. Kramarová oboznámila prítomných , že bola 
predložená petícia ob čanov mesta, v ktorej nesúhlasia s výstavbou 
bytového domu v mestskej časti Hliník nad Váhom ved ľa Kamenárstva 
Lavado. Predloženú petíciu svojimi podpismi podpori lo 492 ob čanov 
mesta. Po jej prekontrolovaní 70 podpisov nesp ĺňalo podmienky, bu ď 
chýbalo číslo domu alebo krstné meno. Formálne petícia sp ĺňa 
zákonom predpísané podmienky.    
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že v čera sa na stavebnom úrade 
konalo územné konanie, kde ú častníci konania tiež predložili svoje 
pripomienky. Stavebný úrad zaujal stanovisko k pred metnej výstavbe. 
Vyjadril názor, z poh ľadu štatutára  Mesta, je rozsah zástavby, 
ktorý predložil stavebník nad rámec toho, čo mu umož ňuje územný 
plán. Konštatoval, že aj na porade požiadal ved. od d. VaŽP, aby si 
pripravil stanovisko. Požiadal vedúceho o prednesen ie stanoviska, 
teda ktoré veci sú nad rámec územného plánu. 
 
Vedúci odd. VaŽP p. Oszczeda v svojom príspevku pov edal, že 
stavebný úrad musí zoh ľadni ť, ako je dané územie riešené v rámci 
územného plánu obce, pokia ľ je to neposta čujúce, sú tam regulatívy 
zásady umiestnenia v území a musí stavebný úrad vyu žíva ť aj iné 
územno-plánovacie podklady. Môže konštatova ť len to, že územie 



v m. č. Hliník nad Váhom je riešené ako obytné územie, je  tam 
prevažná funkcia bývanie. Zmena a doplnok č. 4 rieši toto územie 
ako O1, kde sa hovorí, že sú to prevažné rodinné do my a domy 
s nízkopodlažnou zástavbou. Stavebný úrad vykonáva aj miestne 
zis ťovanie, robia sa posudky a aká by mala by ť zastavite ľnos ť 
pozemku, vplyv na okolitú zástavbu, ko ľko má by ť vynechané pozemku 
pre ob čiansku vybavenos ť. Toto všetko musí stavebný úrad zoh ľadni ť.      
 
Pán primátor konštatoval, že navrhoval investorovi,  aby riešil 
územie ako individuálnu zástavbu, alebo radovú zást avbu. Nako ľko on 
predložil žiados ť na výstavbu bytového domu, odporu čil, aby  bola 
riešená v tom najnižšom stupni zastavania pozemku.  
 
Poslanec p. Kozák pripomenul prítomným, že už sa me stské 
zastupite ľstvo d ňa 29. 6. 2017 k výstavbe tejto bytovky vyjadrovalo 
a prijalo uznesenie, že nesúhlasí s výstavbou tejto  bytovky v k.ú. 
Hliník nad Váhom, nako ľko p. Seká č žiadal o spoluprácu Mesta pri 
výstavbe. Pán primátor povedal, že stavebník tam mô že postavi ť to, 
čo mu tam územný plán umož ňuje. Poukázal na to, že Mesto vydalo 
vyjadrenie d ňa 11. 10. 2017 a vyjadrenie pojednáva o povolení 
výstavby 18tich bytov. Záver je, že Mesto Byt ča súhlasí s výstavbou 
bytovky. Mesto Byt ča teda už vydalo súhlas s výstavbou 18tich 
bytov. Netreba zabúda ť na to, podotkol, že už tam takmer 20 rokov 
pôsobí firma, ktorej činnos ť bude potom obyvate ľom bytovky 
prekáža ť, je tam zástavba rodinných domov. Toto všetko treb a bra ť 
do úvahy. Ďalej konštatoval, že ak nebude p. Seká č súhlasi ť 
s rozhodnutím stavebného úradu, má možnos ť sa odvola ť na okresný 
úrad a tam môže s ve ľkou pravdepodobnos ťou  uspie ť. Je známe, že 
okresný úrad v Žiline, odbor bytovej politiky „ide po ruke“ 
starostom a primátorom. 
 
Pán primátor konštatoval, že p. Seká č požiadal o spoluprácu 
s Mestom Byt ča a je to aj chybou jeho, že neustriehol uznesenie,  
ktoré nemalo by ť prijaté, teda, že Mesto nesúhlasí s výstavbou. Vo 
vyjadrení 11. 10. 2017 sa Mesto p. Seká čovi vyjadrilo všeobecne, že 
je možná výstavba. V tomto území je vyššia ob čianska vybavenos ť, to 
znamená, že môže p. Dokupil predáva ť svoje kamenárske výrobky, nie 
ich tam vyrába ť. 
      
Poslanec p. Filek požiadal pána primátora, aby dal slovo zástupcovi 
občanov podávajúcich petíciu p. JUDr. Macekovi. 
 
Pán primátor odovzdal slovo p. Macekovi. 
 
Pán Macek sa predstavil a povedal, že je zostavite ľom petície. 
Dôrazne sa ohradil vo či invektívam, ktoré boli na adresu ob čanov 
podpísaných v petícii vznesené. Takmer 500 ob čanov vedelo presne čo 
podpisuje a neboli nijako ovplyv ňovaní. Pán Macek konštatoval, že 
podľa vyjadrenia pána primátora usudzuje, že pod ľa pána primátora 
je v tejto lokalite prípustná stavba bytovky. Upove domil pána 
primátora s tým, že v čera doru čil do podate ľne pomerne rozsiahle 



odborné stanovisko, z ktorého vyplýva, že to tak ni e je. Čo sa týka 
koeficientu zastavanosti tohto územia je rád, že má  s pánom 
primátorom rovnaký názor, že toto území nie je možn é zastava ť viac 
ako 20 % pozemku.  
Pán Macek sa spýtal pána primátora, či teda zdie ľajú rovnaký názor, 
že zastavanos ť má by ť 20%. 
 
Pán primátor konštatoval, že pod ľa platného územného plánu je 
v tejto lokalite možná zástavba IBV aj HBV. 01 poje dnáva, čo je 
zastavanos ť. Ke ď je rodinný dom môže by ť zastavanos ť vä čšia. Pri 
bytovom dome, je to o podlažnosti, riešime 3 poscho dovú podlažnos ť 
a môže by ť zastavanos ť čo najnižšia. S pánom Macekom má rovnaký 
názor, zastavanos ť pri bytovom dome môže by ť len 20%.  
 
Pán Macek povedal pánovi primátorovi, že on nesúhla sí s jeho 
názorom, že by v tejto lokalite mohol by ť 3 poschodový bytový dom 
a tiež, čo je tam prípustné. Vyjadril svoj názor, že má tiež  obavu 
o rozhodovaní okresného úradu, odboru bytovej polit iky. 
 
Pán Macek sa spýtal pána primátora, či tam bude stá ť bytovka. 
 
Pán primátor konštatoval, že v zmysle územného plán u je tam možná 
zastavanos ť IBV a pri KBV tá najnižšia, ak je 1:10, tak len 1: 10. 
 
Pán Macek vyzval prítomných, aby si zapamätali, že pán primátor 
prehlásil, že pri bytovom dome bude zastavanos ť 1:10 a ak to bude 
inak a ak to rozhodne inak okresný úrad odbor bytov ej politiky. 
Ďalej p. Macek konštatoval, že Mesto vydalo stanovis ko k výstavbe 
bytovky 11. 10. 2017 a toto bolo možno prí činou rôznych fám. Bolo 
vydané tak, že o jeho vydaní nevedeli dotknutí suse dia 
nehnute ľností, ani ob čania z Hliníka nad Váhom. Dozvedel sa o ňom 
len tak, že požiadal cez info zákon o komunikáciu m edzi Mestom 
Byt ča a spolo čnos ťou Seká č. Čo však chce pripomenú ť, že p. Seká č 
požiadal o vydanie stanoviska Mesta a v prílohe pre dložil 
projektovú dokumentáciu k územnému konaniu. Boli ta m nakreslené 
bytovky, uvedené rozmery bytoviek a už z týchto pod kladov bolo 
spo čítate ľné, že už v tej chvíli navrhovaná stavba presahuje viac 
ako 20% zastavanosti územia, teda je navrhnutá v ro zpore s 
regulatívami platného územného plánu. Napriek tomu mu bolo vydané 
kladné stanovisko Mesta, že stavba v súlade s územn ým plánom je. 
Nerozumie pre čo toto stanovisko bolo kladné. Konštatoval, že tam 
chcú investova ť nemalé finan čné prostriedky, potrebujú právnu 
istotu a nie len oni, ale aj ich susedia. Pýtal sa,  či zas bude o 2 
týždne stanovisko iné. Raz regulatív 1:10 alebo 1:5  platí a o 2 
týždne nebude plati ť.  Pýtal sa, či si stavebný úrad nevšimol, že 
je platný regulatív stanovený Všeobecne záväzným na riadením Mesta 
Byt ča č. 3/2003, ktorý stanovuje zastavanos ť tohto územia 1:5. 
Podľa neho toto poznali a tento regulatív poznali, ke ď vydali 
stanovisko p. Seká čovi 11. 10. 2017. Pre čo bolo stanovisko kladné, 
keď z príloh bolo jasné, že zastavanos ť bude vyššia. 
 



Poslanky ňa p. Gajdošíková poznamenala, že ob čania m. č. Hliník nad 
Váhom už v minulom volebnom období dali peti čne najavo svoj názor, 
keď chcelo Mesto realizova ť bytovku za bývalým objektom ZŠ. Ob čania 
Hliníka nad Váhom nesúhlasia, aby pri zastavanosti rodinných domov 
bola postavená bytovka ani vtedy, ani dnes. Ur čite by sa mali 
zoh ľadni ť podpisy takmer 500 ob čanov. 
 
Poslanec p. Kozák konštatoval, že poslanci nemajú v stupova ť do 
rozhodovania stavebného úradu, ale je tu 492 ob čanov, ktorí 
požiadali poslancov, aby akoby „dozreli“ na prácu s tavebného úradu 
a vykonali kroky k ich ochrane. 
 
Pán primátor vysvetlil, že toto vzniklo, lebo niekt o nechce, aby sa 
tam stavalo, ale čo ak by niekto chcel, aby sa to tam stavalo. 
Niekto by možno podpísal, že chceme bytovku. Pán pr imátor hovoril, 
že stavebný úrad rozhoduje v zmysle platného územné ho plánu. Je tu 
nevô ľa ob čanov a ú častníkov konania, aby sa stavalo. Konkrétny 
územný návrh, ke ď je predložený, k tomu sa stavebný úrad vyjadruje 
a to je ú čelom územného a stavebného konania, kde môžu da ť 
účastníci konania pripomienky. Aj on, ako štatutár pr ihliada aj na 
petíciu ob čanov, ktorí výstavbu nechcú. Preto sa dohodli, 
s vlastníkmi ved ľajších nehnute ľností, že pôjdu týmto variantom. 
Preto trvá na tom, že bola predložená žiados ť na výstavbu bytovky 
a predložila sa petícia a v zmysle územného plánu p ôjde na 
najnižšiu zastavanos ť a urobí sa všetko preto, aby nebol znížený 
komfort bývania ob čanov v susedných nehnute ľnostiach. Ešte raz 
zopakoval, že akceptuje vô ľu podpísaných ob čanov, z platného 
územného plánu je tam možnos ť výstavby a preto stavebný úrad ide na 
najnižšiu zastavanos ť, aby nebol znížený komfort bývania ostatných 
občanov. 
 
Pán Kozák pripomenul, že poslanci zastupujú ob čanov, ktorí majú 
obavu, aby bol v tomto prípade výstavby dodržaný úz emný plán a jeho 
regulatívy. 
 
Poslanec p. Školek povedal, že pre neho prijaté uzn esenie mestského 
zastupite ľstva je ur čitým prejavom vôle ob čanov, lebo  
zastupite ľstvo povedalo, že nesúhlasí s výstavbou bytového do mu pri 
zástavbe rodinných domov a to nie len v m. č. Hliník nad Váhom, ale 
v celom meste. Aj ke ď toto uznesenie možno nemá taký právny 
charakter, pokia ľ sa týka územného konania, ale ako zásadný názor 
zastupite ľstva by toto mal stavebný úrad bra ť na zrete ľ. Pán 
poslanec konštatoval, že petícia približne 400 ob čanov z Hliníka 
nad Váhom je pre neho záväzkom, lebo takmer dve tre tiny voli čov  
tejto mestskej časti si to neželá a nechcú to. Chodí po svete 
a vidí, že urbanizmus naozaj takto nefunguje, aby m edzi rodinnými 
domami bola bytovka. Pre neho je aj pragmatické, že  v rámci 
územného konania sa povolí 1:10 zastavanosti územia , ten maximálny 
koeficient, čo môže by ť a pre neho z toho vyplýva, že nie je možné 
postavi ť bytovku takú, o akú požiadal stavebník. Obchodná 
spolo čnos ť s.r.o. Seká č sa zrejme odvolá, ale ten stimul čo 



zastupite ľstvo svojim uznesením prijalo, že nesúhlasí s výsta vbou 
bytovky, by mal by ť vodítkom nie len pre tento stavebný úrad, ale 
aj iný odvolací orgán. Konštatoval, že konsenzus na stal a budú 
spokojní aj ob čania z m. č. Hliník nad Váhom, lebo jemu z toho 
vyplýva, že tá stavba tam stá ť nebude.      
 
Poslanec p. Skotnický vyjadril svoj názor, že tomu neverí, lebo pán 
primátor na stretnutí s ob čanmi na Raj čuli tiež povedal, že tam 
bytovka stá ť nebude a nie je to pravda.  
 
Po ďalšej krátkej diskusii, ktorá nebola súvisiaca s pr erokovaným 
bodom programu, požiadal poslanec p. Melocík o ukon čenie diskusie. 
Po ukon čení diskusie predseda návrhovej komisie p. Melocík 
predložil návrh na uznesenie:  
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov mesta proti výstavbe bytového domu v mestskej 
časti Hliník nad Váhom ved ľa Kamenárstva Lavado.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov mesta proti výstavbe bytového domu v mestskej 
časti Hliník nad Váhom ved ľa Kamenárstva Lavado.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 187/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov mesta proti výstavbe bytového domu v mestskej 
časti Hliník nad Váhom ved ľa Kamenárstva Lavado.  
 
2/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča: 
-návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na 
I. polrok 2018, 
-správa o plnení uznesení prijatých MZ d ňa 8. 11. 2017, 
-správa o výsledku kontroly č. 15/2017 – Kontrola hospodárenia 
s finan čnými prostriedkami za r. 2016 v ZPSaDS Jesienka, By t ča. 
 
Návrh uznesenia: 

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



 
Poslanci nemali k predloženým materiálom žiadne pri pomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na I. 
polrok 2018. 
 
II.Berie na vedomie:  
-správu o plnení uznesení prijatých MZ d ňa 8. 11. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 15/2017 – Kontrola hospodárenia 
s finan čnými prostriedkami za r. 2016 v ZPSaDS Jesienka, By t ča 
predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 188/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na I. 
polrok 2018. 
 
II.Berie na vedomie:  
-správu o plnení uznesení prijatých MZ d ňa 8. 11. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 15/2017 – Kontrola hospodárenia 
s finan čnými prostriedkami za r. 2016 v ZPSaDS Jesienka, By t ča 
predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
3/  Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.09.2017. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča  
k 30. 09. 2017 na vedomie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 189/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie:  
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 09. 2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie:  
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 09. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 189/2017 
 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie:  
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 09. 2017. 
 



4/ Ponuka p. Bohuslava Behríka, SNP 911/21, Byt ča na predaj 
autorského súboru obrazov SNP 911/21, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zakúpenie autorského súboru obrazov  
s tématikou mesta Byt ča od p. Bohuslava Behríka, SNP 911/21,  
Byt ča za cenu 3.000,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým  
opatrením č. 9/2017 k 31. 12. 2017. 
MR odporú ča MZ schváli ť náklady na zarámovanie predmetných  
obrazov vo výške do 1.000,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča  
rozpo čtovým opatrením č. 9/2017 k 31. 12. 2017. 
MR odporú ča MZ, aby navrhlo vhodné priestory kde budú obrazy 
umiestnené. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 190/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zakúpenie autorského súboru obrazov s tématikou mesta Byt ča od 
p. Bohuslava Behríka, SNP 911/21, Byt ča za cenu 3.000,- € v Zmene  
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 9/2017 k 31. 12.  
2017. 
2/ Náklady na zarámovanie predmetných obrazov vo vý ške do 1.000,-  
€ v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 9/2017  
k 31. 12. 2017. 
II.Odporú ča: 
Umiestnenie obrazov do .... priestorov. 
 
Pán primátor tlmo čil požiadavku p. Behríka, či by poslanci 
neschválili kúpu 12tich obrazov za 1.800,- € v tomt o roku a 8 
obrazov za 1.200,- € v budúcom roku.  
 
Poslanec p. Chúpek poznamenal, že on sám má pozitív ny vz ťah 
k umeniu a kultúre a ak Mesto zvažuje investíciu do  obrazov, pozná 
aj iných umelcov z mesta a regiónu, diela ktorých b y tiež stáli za 
zváženie na kúpu. Od p. Behríka už Mesto kúpilo obr azy (sú 
v kancelárii primátora mesta). 
    
Poslanec p. Putirka požiadal, aby bol doplnený návr h uznesenia, 
kde budú obrazy umiestnené, nie aby po ich kúpe sme  nevedeli kde 
ich dáme. 
 
V závere diskusie poslanci zvážili, že obrazy budú zakúpené 
z rozpo čtových prostriedkov r. 2017. 
  
Predseda návrhovej komisie predniesol doplnené uzne senie, o ktorom 
dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zakúpenie autorského súboru obrazov s tématikou mesta Byt ča od 
p. Bohuslava Behríka, SNP 911/21, Byt ča za cenu 3.000,- € v Zmene  
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 9/2017 k 31. 12.  



2017. 
2/ Náklady na zarámovanie predmetných obrazov vo vý ške do 1.000,-  
€ v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 9/2017  
k 31. 12. 2017. 
II.Odporú ča: 
Umiestnenie obrazov do priestorov Domu kultúry. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 190/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zakúpenie autorského súboru obrazov s tématikou mesta Byt ča od 
p. Bohuslava Behríka, SNP 911/21, Byt ča za cenu 3.000,- € v Zmene  
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 9/2017 k 31. 12.  
2017. 
2/ Náklady na zarámovanie predmetných obrazov vo vý ške do 1.000,-  
€ v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 9/2017  
k 31. 12. 2017. 
II.Odporú ča: 
Umiestnenie obrazov do priestorov Domu kultúry. 
 
5/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
9/2017 k 31. 12. 2017. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 9/2017 k 31. 12. 2017. 
   
MR odporú ča MZ schváli ť Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým  
opatrením č. 9/2017 k 31. 12. 2017 s nasledovným doplnením: 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 
Projekty v r. 2017                                    - 4.000,- € 
 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
Súbor faktografických obrazov a ich zarámovanie       + 4.000,- € 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 191/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 9/2017 k 31.  
12. 2017 pod ľa predloženého návrhu s nasledovným doplnením: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 11.4. Vzdelávacie aktivity vo ľnočasové  

CVČ Byt ča – tovary a služby (630)                       +40 0,- € 
ŠKD E. Lániho – poistné a príspevok do pois ťovní(620)   +680,- € 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 
Projekty v r. 2017                                    - 4.000,- € 
 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 



Súbor faktografických obrazov a ich zarámovanie       + 4.000,- € 
 
Bežné príjmy 
Vlastné príjmy RO 
CVČ Byt ča                                               +40 0,- € 
ŠKD E. Lániho                                           +680,- € 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 9/2017 k 31.  
12. 2017 pod ľa predloženého návrhu s nasledovným doplnením: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 11.4. Vzdelávacie aktivity vo ľnočasové  

CVČ Byt ča – tovary a služby (630)                       +40 0,- € 
ŠKD E. Lániho – poistné a príspevok do pois ťovní(620)   +680,- € 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 
Projekty v r. 2017                                    - 4.000,- € 
 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
Súbor faktografických obrazov a ich zarámovanie       + 4.000,- € 
 
Bežné príjmy 
Vlastné príjmy RO 
CVČ Byt ča                                               +40 0,- € 
ŠKD E. Lániho                                           +680,- € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 191/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 9/2017 k 31.  
12. 2017 pod ľa predloženého návrhu s nasledovným doplnením: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 11.4. Vzdelávacie aktivity vo ľnočasové  

CVČ Byt ča – tovary a služby (630)                       +40 0,- € 
ŠKD E. Lániho – poistné a príspevok do pois ťovní(620)   +680,- € 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 
Projekty v r. 2017                                    - 4.000,- € 
 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
Súbor faktografických obrazov a ich zarámovanie       + 4.000,- € 
Bežné príjmy 
Vlastné príjmy RO 
CVČ Byt ča                                               +40 0,- € 
ŠKD E. Lániho                                           +680,- € 



6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. /2017, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 15/2012 o ur čení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školský ch zariadení na 
rok 2018. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Byt ča č. /2017, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 15/2012 
o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl  
a školských zariadení na rok 2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 192/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 10/2017, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariaden í na rok 2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 10/2017, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariaden í na rok 2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 192/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 10/2017, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariaden í na rok 2018. 
 
7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 11/2017 
o obrade uvítania do života a finan čnej podpore pre narodené 
die ťa. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť predložený návrh VZN Mesta Byt ča 
s doplnením  v Čl. II, bod 3 o nasledovné znenie:  
„Na obrade sa zú čast ňuje primátor mesta spolu s poslancami MZ 
v Byt či.“, ktorý predložil poslanec p. Peter Weber. 
 
Návrh uznesení: 

uznesenie č. 193/2017 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pozmeňovací návrh poslanca MZ p. Ing. Petra Webera na zme nu 
a doplnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia M esta Byt ča 
o obrade uvítania do života a finan čnej podpore pre narodené 
die ťa, v tomto znení :  



V znení Čl. II, bod 3. návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta 
Byt ča o obrade uvítania do života a finan čnej podpore pre narodené 
die ťa sa dop ĺňa druhá veta, ktorá znie: „Na obrade sa zú čast ňuje 
primátor mesta spolu s poslancami MZ v Byt či.“  

 
uznesenie č. 194/2017 

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

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

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 193/2017 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pozmeňovací návrh poslanca MZ p. Ing. Petra Webera na zme nu 
a doplnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia M esta Byt ča 
o obrade uvítania do života a finan čnej podpore pre narodené 
die ťa, v tomto znení:  
V znení Čl. II, bod 3. návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta 
Byt ča o obrade uvítania do života a finan čnej podpore pre narodené 
die ťa sa dop ĺňa druhá veta, ktorá znie: „Na obrade sa zú čast ňuje 
primátor mesta spolu s poslancami MZ v Byt či.“ 

 
Nakoľko bol prijatý pozme ňujúci návrh, pán primátor dal hlasova ť 
za uznesenie: 

 
uznesenie č. 194/2017 

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



Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 11/2017 o obrade 
uvítania do života a finan čnej podpore pre narodené die ťa v znení 
prijatého uznesenia č.193/2017 zo d ňa 14. 12. 2017.  
 
8/ Iniciatívny poslanecký návrh p. Branislava Šušolí ka o vy čle- 
nenie finan čných prostriedkov vo výške 10.000,- €  
na revitalizáciu detského ihriska na Ul. Thurzovej v Byt či. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zaradenie návrhu na plánované rokovanie MZ 
dňa 21. 2. 2018 v rozpo čtovom opatrení č. 1/2018.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 195/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyčlenenie finan čných prostriedkov vo výške 10.000,- €  
z rezervného fondu na revitalizáciu detského ihrisk a na Ul.  
Thurzovej v Byt či do návrhu Rozpo čtového opatrenia č. 1/2018  
k 28. 2. 2018 (plánované rokovanie MZ d ňa 21. 2. 2018). 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyčlenenie finan čných prostriedkov vo výške 10.000,- €  
z rezervného fondu na revitalizáciu detského ihrisk a na Ul.  
Thurzovej v Byt či do návrhu Rozpo čtového opatrenia č. 1/2018  
k 28. 2. 2018 (plánované rokovanie MZ d ňa 21. 2. 2018). 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 195/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyčlenenie finan čných prostriedkov vo výške 10.000,- €  
z rezervného fondu na revitalizáciu detského ihrisk a na Ul.  
Thurzovej v Byt či do návrhu Rozpo čtového opatrenia č. 1/2018  
k 28. 2. 2018 (plánované rokovanie MZ d ňa 21. 2. 2018). 
 
9/ Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpo čtu Mesta Byt ča na r.  
2018. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 196/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2013 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na zabezpe čenie športových 
a kultúrnych akcií v roku 2018: 
Mestský futbalový klub Byt ča                       41.500,- €                   



Futbalový klub Hliník n/V                           2.830,- €                                                           
TJ Tatran Hrabové                            2.830, - € 
TJ Pšurnovice                                       2.830,- € 
Mestský hádzanársky klub Byt ča                     27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča                     4.000,- €                                                   
Šachový oddiel TZO Byt ča                              670,- €                                             
Horolezecký klub Direct Byt ča                         600,- €                                                        
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča 1.000,- €                         
Benet – tenis klub Byt ča                            1.000,- € 
Slovenská asociácia Kung-Fu, Byt ča                    900,- € 
ASSASIN GYN, Byt ča                                    300,- € 
Klub zjazdovej cyklistiky                             200,- € 
Filmový klub Byt ča                                  2.500,- € 
Glória Deo, Byt ča                                   1.100,- € 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2013 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na zabezpe čenie športových 
a kultúrnych akcií v roku 2018: 
Mestský futbalový klub Byt ča                       41.500,- €                                                       
Futbalový klub Hliník n/V                           2.830,- €                                                           
TJ Tatran Hrabové                            2.830, - € 
TJ Pšurnovice                                       2.830,- € 
Mestský hádzanársky klub Byt ča                     27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča                     4.000,- €                                                   
Šachový oddiel TZO Byt ča                              670,- €                                             
Horolezecký klub Direct Byt ča                         600,- €                                                        
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča 1.000,- €                         
Benet – tenis klub Byt ča                            1.000,- € 
Slovenská asociácia Kung-Fu, Byt ča                    900,- € 
ASSASIN GYN, Byt ča                                    300,- € 
Klub zjazdovej cyklistiky                             200,- € 
Filmový klub Byt ča                                  2.500,- € 
Glória Deo, Byt ča                                   1.100,- € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 196/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2013 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na zabezpe čenie športových 
a kultúrnych akcií v roku 2018: 
Mestský futbalový klub Byt ča                       41.500,- €                                    
Futbalový klub Hliník n/V                           2.830,- €                                                           



TJ Tatran Hrabové                            2.830, - € 
TJ Pšurnovice                                       2.830,- € 
Mestský hádzanársky klub Byt ča                     27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča                     4.000,- €                                                   
Šachový oddiel TZO Byt ča                              670,- €                                             
Horolezecký klub Direct Byt ča                         600,- €                                                        
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča 1.000,- €                         
Benet – tenis klub Byt ča                            1.000,- € 
Slovenská asociácia Kung-Fu, Byt ča                    900,- € 
ASSASIN GYN, Byt ča                                    300,- € 
Klub zjazdovej cyklistiky                             200,- € 
Filmový klub Byt ča                                  2.500,- € 
Glória Deo, Byt ča                                   1.100,- € 
 
10 / Návrh poslancov pp. Branislava Chúpeka, Ing. Petr a Webera  
a Branislava Šušolíka na dobudovanie ob čianskej vybavenosti  
a revitalizácie vnútrobloku Sídliska Úvažie pre rok  2018. 
 
Poslanci navrhujú schváli ť v rozpo čte mesta Byt ča pre rok 2018 
finan čné prostriedky na dobudovanie ob čianskej vybavenosti na 
tomto Sídlisku a to na nasledovné aktivity: 
dobudovanie parkovacích miest, riešenie dopravnej s ituácie, 
vybudovanie multifunk čného ihriska, dobudovanie zelene, doplnenie 
prvkov pre cvi čenie mládeže a dospelých ako i prvkov detského 
ihriska a vybudovanie oddychovej zóny (altánok, ohn isko). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť v rozpo čte mesta Byt ča pre rok 2018 
finan čné  prostriedky vo výške 139.000,00 € na dobudovani a 
občianskej vybavenosti a revitalizácie vnútrobloku, Sí dlisko 
Úvažie v Byt či a to na investície č. 1, 2, 3 a 5 (dobudovanie 
parkovacích miest, riešenie dopravnej situácie – pr epojenie cestou 
s ul. S. Sakalovej, vybudovanie multifunk čného ihriska a doplnenie 
prvkov pre cvi čenie mládeže a dospelých).  
MR odporú ča MZ schváli ť finan čné prostriedky na uvedené investície 
rieši ť z rezervného fondu Mesta Byt ča. 

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 197/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zapojenie finan čných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 
139.000,- € v Programovom rozpo čte Mesta Byt ča na rok 2018 na 
dobudovanie ob čianskej vybavenosti a revitalizácie vnútrobloku, 
Sídlisko Úvažie v Byt či a to na investície č. 1, 2, 3 a 5 
(dobudovanie parkovacích miest, riešenie dopravnej situácie – 
prepojenie cestou s ul. S. Sakalovej, vybudovanie m ultifunk čného 
ihriska a doplnenie prvkov pre cvi čenie mládeže a dospelých).  
 
Poslanci v svojich diskusných príspevkoch podrobne prerokovali 
potreby ob čanov mesta, čo sa týka nutnosti výstavby bytových 
domov, ktoré by pod ľa ich názoru nemalo realizova ť Mesto (príklad 



realizácie bytov Pšurnovice). Ďalej to, že v minulom aj sú časnom 
volebnom období boli vyhotovené a nerealizované pro jekty, napr.  
zvýšenie bezpe čnosti ob čanov - križovatka ulíc SNP, Komenského, 
Rázusova, projekt parkovania, opravy chodníkov a me stských 
komunikácii. Poukázali tiež na to, že na sídlisku Ú važie býva cca   
800 obyvate ľov, na ktorých kvalitu bývania nebolo dostato čne 
prihliadané, preto poslanci podali tento návrh.  
Zástupca pána primátora p. Babušík konštatoval, že návrh nebol 
prerokovaný ani na spolo čnom zasadnutí komisii, ktoré sa konalo 
k návrhu rozpo čtu Mesta na r. 2018, ani potom na zasadnutí 
jednotlivých komisii (okrem podnikate ľskej). Ur čite návrh 
nezamieta, ale navrhuje o ňom rokova ť na zasadnutiach orgánov 
mesta v budúcom roku. V závere diskusie dal Babušík  návrh na  
ukon čenie diskusie. 
Poslanci návrh schválili. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zapojenie finan čných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 
139.000,- € v Programovom rozpo čte Mesta Byt ča na rok 2018 na 
dobudovanie ob čianskej vybavenosti a revitalizácie vnútrobloku, 
Sídlisko Úvažie v Byt či a to na investície č. 1, 2, 3 a 5 
(dobudovanie parkovacích miest, riešenie dopravnej situácie – 
prepojenie cestou z Ul. S. Sakalovej, vybudovanie m ultifunk čného 
ihriska a doplnenie prvkov pre cvi čenie mládeže a dospelých).  
     
Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 197/2017 
 
11 / Návrh Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2018  
s výh ľadom na roky 2019-2020. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2018, s výh ľadom na roky 
2019 – 2020. 
 
Návrh uznesenia:  

uznesenie č. 198/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2018, s výh ľadom na roky 
2019 – 2020. 
 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2018, s výh ľadom na roky 
2019 – 2020, v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov, pod ľa predloženého návrhu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2018, s výh ľadom na roky 
2019 – 2020. 
 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2018, s výh ľadom na roky 
2019 – 2020, v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov, pod ľa predloženého návrhu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 198/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2018, s výh ľadom na roky 
2019 – 2020. 
 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2018, s výh ľadom na roky 
2019 – 2020, v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov, pod ľa predloženého návrhu. 
 
12 / Návrh ZPSaDS Jesienka Byt ča na súhlas s odpísaním  
nevymožite ľnej poh ľadávky vo výške 5.331,98 € po nebohom  
p. Karolovi Bení čkovi. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť dsúhlasenie odpísania poh ľadávky  
rozpo čtovej organizácie Jesienka – ZPS a DS vo či dlžníkovi p.  
Karolovi Bení čkovi. 
 
Návrh uznesenia:  

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



Bení čkovi a trvalo upúš ťa od vymáhania uvedenej poh ľadávky. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 199/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Súhlasí: 
S odpísaním poh ľadávky rozpo čtovej organizácie HJesienka-ZPSaDS  
so sídlom Ul. Tresko ňova č. 813, Byt ča, I ČO: 42219973,  
DI Č:2023550485 vo výške 5.331,98 € po nebohom p. Karol ovi  
Bení čkovi a trvalo upúš ťa od vymáhania uvedenej poh ľadávky. 
 
13 / Lesné spolo čenstvo Byt ča, s.r.o., E. Lániho 253/1, Byt ča –  
návrh Dodatku č. 4 k nájomnej zmluve zo d ňa 01.01.2013. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Dodatku č. 4 k nájomnej zmluve 
zo d ňa 01.01.2013, medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie SR 
č. 1/1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom - Lesné 
spolo čenstvo Byt ča, s.r.o., E. Lániho 253/1, Byt ča, I ČO: 
46 877 738 a to v navrhovanom znení zo d ňa 10.11.2017. 

 
Návrh uznesenia:  

uznesenie č. 200/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 4 k nájomnej zmluve zo d ňa 01.01.2013, 
medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 
Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom - Lesné spolo čenstvo Byt ča, 
s.r.o., E. Lániho 253/1, Byt ča, I ČO: 46 877 738 a to v navrhovanom 
znení zo d ňa 10.11.2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 4 k nájomnej zmluve zo d ňa 01.01.2013, 
medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 
Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom - Lesné spolo čenstvo Byt ča, 
s.r.o., E. Lániho 253/1, Byt ča, I ČO: 46 877 738 a to v navrhovanom 
znení zo d ňa 10.11.2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 200/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 4 k nájomnej zmluve zo d ňa 01.01.2013, 
medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 
Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom - Lesné spolo čenstvo Byt ča, 
s.r.o., E. Lániho 253/1, Byt ča, I ČO: 46 877 738 a to v navrhovanom 
znení zo d ňa 10.11.2017. 
 



14 / Návrh SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina – Z mluva č. 
1685/2017 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecn ého bremena. 
Ide o stavbu – „SKV Byt ča – Prívod vody pre IBV Byt ča – Pod Hájom  
a rekonštrukcia vodovodu“. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Zmluvy č. 1685/2017 o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena v rámci stavby „S KV Byt ča – 
Prívod vody pre IBV Byt ča – Pod Hájom a rekonštrukcia vodovodu“, 
medzi budúcim povinným z vecného bremena – Mesto By t ča, Nám. SR č. 
1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremen a – 
SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO 36 672 297, v súlade 
s jej návrhom zo d ňa 21.11.2017. 
 

uznesenie č. 201/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 1685/2017 o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena v rámci stavby „SKV Byt ča – Prívod vody pre IBV 
Byt ča – Pod Hájom a rekonštrukcia vodovodu“, medzi budú cim 
povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Nám. SR č. 1, Byt ča, 
I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremen a – SeVaK, 
a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO 36 672 297, v súlade s jej 
návrhom zo d ňa 21.11.2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 1685/2017 o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena v rámci stavby „SKV Byt ča – Prívod vody pre IBV 
Byt ča – Pod Hájom a rekonštrukcia vodovodu“, medzi budú cim 
povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Nám. SR č. 1, Byt ča, 
I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremen a – SeVaK, 
a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO 36 672 297, v súlade s jej 
návrhom zo d ňa 21.11.2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 201/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 1685/2017 o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena v rámci stavby „SKV Byt ča – Prívod vody pre IBV 
Byt ča – Pod Hájom a rekonštrukcia vodovodu“, medzi budú cim 
povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Nám. SR č. 1, Byt ča, 
I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremen a – SeVaK, 
a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO 36 672 297, v súlade s jej 
návrhom zo d ňa 21.11.2017. 
 
15 / Návrh SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina – Z mluva č. 
1692/2017 o zriadení vecného bremena v rámci stavby „ Vodovod  
Pšurnovice – I. etapa“. 



 

MR odporú ča MZ schváli ť  uzatvorenie Zmluvy č. 1692/2017 o zriadení 
vecného bremena v rámci stavby„ Vodovod Pšurnovice – I. etapa“,  
medzi budúcim povinným z vecného bremena – Mesto By t ča, Nám. SR č. 
1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremen a – 
SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO 36 672 297, v súlade 
s jej návrhom zo d ňa 29.11.2017. 
 
Návrh uznesenia:  

uznesenie č. 202/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 1692/2017 o zriadení vecného bremena v rámci 
stavby„ Vodovod Pšurnovice – I. etapa“,  medzi budú cim povinným 
z vecného bremena – Mesto Byt ča, Nám. SR č. 1, Byt ča, I ČO: 
00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremena –  SeVaK, a.s., 
Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO 36 672 297, v súlade s jej návrhom 
zo d ňa 29.11.2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 1692/2017 o zriadení vecného bremena v rámci 
stavby„ Vodovod Pšurnovice – I. etapa“,  medzi budú cim povinným 
z vecného bremena – Mesto Byt ča, Nám. SR č. 1, Byt ča, I ČO: 
00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremena –  SeVaK, a.s., 
Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO 36 672 297, v súlade s jej návrhom 
zo d ňa 29.11.2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 202/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 1692/2017 o zriadení vecného bremena v rámci 
stavby„ Vodovod Pšurnovice – I. etapa“,  medzi budú cim povinným 
z vecného bremena – Mesto Byt ča, Nám. SR č. 1, Byt ča, I ČO: 
00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremena –  SeVaK, a.s., 
Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO 36 672 297, v súlade s jej návrhom 
zo d ňa 29.11.2017. 
 
16 / Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov na  Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
 
MR odporú ča MZ schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na 
dobu ur čitú 1 rok s týmito žiadate ľmi: 
1/ p. Roman Davida s manž. – byt č. 4 na dobu od 1.1.2018 do 
31.12.2018. 
2/ p. Ivana Ku čavíková – byt č. 6 na dobu od 1.1.2018 do 
   31.12.2018. 
3/ p. Anna Čikotová – byt č. 11 na dobu od 1.1.2018 do 31.12.2018 



   za podmienky že uhradí nedoplatok za byt do term ínu konania 
   MZ. 
4/ p. Mgr. Michaela Rybárová – byt č. 14 na dobu od 1.1.2018  
   do 31.12.2018. 
5/ p. Peter Bubla – byt č.20 na dobu od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
6/ p. Dušan Kadora a Michaela Hozáková – byt č. 23 na dobu  
   od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
7/ p. Marián Bubla – byt č.21 na dobu od 1.3.2018 do 28.2.2019. 
 
Návrh uznesenia:  

uznesenie č. 203/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu ur čitú 1 rok  
v nájomných bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča s týmito 
žiadate ľmi: 
1/ p. Roman Davida s manž. – byt č. 4 na dobu od 1.1.2018 do 
31.12.2018. 
2/ p. Ivana Ku čavíková – byt č. 6 na dobu od 1.1.2018 do 
   31.12.2018. 
3/ p. Anna Čikotová – byt č. 11 na dobu od 1.1.2018 do 31.12.2018 
   za podmienky že uhradí nedoplatok za byt do term ínu konania 
   MZ. 
4/ p. Mgr. Michaela Rybárová – byt č. 14 na dobu od 1.1.2018  
   do 31.12.2018. 
5/ p. Peter Bubla – byt č.20 na dobu od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
6/ p. Dušan Kadora a Michaela Hozáková – byt č. 23 na dobu  
   od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
7/ p. Marián Bubla – byt č.21 na dobu od 1.3.2018 do 28.2.2019. 
 
Pán primátor informoval, že p. Čikotová uhradila nedoplatok. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu ur čitú 1 rok  
v nájomných bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča s týmito 
žiadate ľmi: 
1/ p. Roman Davida s manž. – byt č. 4 na dobu od 1.1.2018 do 
31.12.2018. 
2/ p. Ivana Ku čavíková – byt č. 6 na dobu od 1.1.2018 do 
   31.12.2018. 
3/ p. Anna Čikotová – byt č. 11 na dobu od 1.1.2018 do  
   31.12.2018. 
4/ p. Mgr. Michaela Rybárová – byt č. 14 na dobu od 1.1.2018  
   do 31.12.2018. 
5/ p. Peter Bubla – byt č.20 na dobu od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
6/ p. Dušan Kadora a Michaela Hozáková – byt č. 23 na dobu  
   od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
7/ p. Marián Bubla – byt č.21 na dobu od 1.3.2018 do 28.2.2019. 
 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 203/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu ur čitú 1 rok  
v nájomných bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča s týmito 
žiadate ľmi: 
1/ p. Roman Davida s manž. – byt č. 4 na dobu od 1.1.2018 do 
31.12.2018. 
2/ p. Ivana Ku čavíková – byt č. 6 na dobu od 1.1.2018 do 
   31.12.2018. 
3/ p. Anna Čikotová – byt č. 11 na dobu od 1.1.2018 do  
   31.12.2018. 
4/ p. Mgr. Michaela Rybárová – byt č. 14 na dobu od 1.1.2018  
   do 31.12.2018. 
5/ p. Peter Bubla – byt č.20 na dobu od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
6/ p. Dušan Kadora a Michaela Hozáková – byt č. 23 na dobu  
   od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
7/ p. Marián Bubla – byt č.21 na dobu od 1.3.2018 do 28.2.2019. 
 
17 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom  
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, 
Byt ča. 
MR odporú ča MZ schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy o 1 
rok: 
1/ p. Mária Mikulíková – byt č. 29 na dobu od 1.1.2018 do  

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

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

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

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

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

  31.1.2019. 
 
Návrh uznesenia:  

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

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

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

  31.12.2018 



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

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

6/ p. Viera Rábarová – byt č. 27 na dobu od 1.2.2018 do  
  31.1.2019. 

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

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

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

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

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

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

  31.1.2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 204/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome  pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča, na dobu 
ur čitú 1 rok: 
1/ p. Mária Mikulíková – byt č. 29 na dobu od 1.1.2018 do  

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

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

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

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

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

  31.1.2019. 
 
18 / Žiados ť ob čanov mesta v zastúpení p. Terezu Dlábikovou, 
Javorová 999, Byt ča o zaregistrovanie turistického klubu do klubov 
pôsobiacich na území mesta Byt ča. 
 



MR odporú ča MZ schváli ť zaregistrovanie turistického klubu do  
klubov pôsobiacich na území mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia:  

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

 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaregistrovanie turistického klubu do klubov pôsobi acich na území  
mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 205/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaregistrovanie turistického klubu do klubov pôsobi acich na území  
mesta Byt ča. 
 
19 / Návrh termínov zasadnutí MR a MZ na I. polrok 201 8: 
Mestská rada – 13. 2. 2018, 17. 4. 2018, 12. 6. 201 8, 11. 9. 
               2018. 
 
Mestské zastupite ľstvo – 21. 2. 2018 (streda), 26. 4. 2018, 
               21. 6. 2018, 20. 9. 2018. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie návrh termínov zasadnutí MR a MZ  
na I. polrok 2018. 
 
Návrh uznesenia:  

uznesenie č. 206/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Termíny zasadnutí MR a MZ na I. polrok 2018: 
Mestská rada – 13. 2. 2018, 17. 4. 2018, 12. 6. 201 8, 11. 9. 
               2018. 
Mestské zastupite ľstvo – 21. 2. 2018 (streda), 26. 4. 2018, 
               21. 6. 2018, 20. 9. 2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Termíny zasadnutí MR a MZ na I. polrok 2018: 
Mestská rada – 13. 2. 2018, 17. 4. 2018, 12. 6. 201 8, 11. 9. 
               2018. 



 
Mestské zastupite ľstvo – 21. 2. 2018 (streda), 26. 4. 2018, 
               21. 6. 2018, 20. 9. 2018. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 206/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Termíny zasadnutí MR a MZ na I. polrok 2018: 
Mestská rada – 13. 2. 2018, 17. 4. 2018, 12. 6. 201 8, 11. 9. 
               2018. 
 
Mestské zastupite ľstvo – 21. 2. 2018 (streda), 26. 4. 2018, 
               21. 6. 2018, 20. 9. 2018. 
 
20 / Primátor mesta navrhuje, aby materiály na rokovan ie orgánov 
mesta boli zasielane len elektronicky. 
 
MR odporú ča ponecha ť na rozhodnutí MZ. 
 
Návrh uznesenia:  

uznesenie č. 207/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Materiály na rokovanie orgánov mesta budú MsÚ v Byt či zasielané 
len elektronicky. 
 
Poslanci v svojich diskusných príspevkoch konštatov ali, že ak bude  
v budúcom volebnom období zo strany MsÚ zabezpe čená technika  
(po číta če) a dostato čné vybavenie (pripojenie na elektrickú sie ť)  
nemusia by ť materiály zasielané v písomnej forme. To však  
ponechajú na rozhodnutí budúceho zastupite ľstva. 
  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Materiály na rokovanie orgánov mesta budú MsÚ v Byt či zasielané 
len elektronicky. 
 
Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 207/2017 
 
--------------------------------------------------- ------------ 
Na vedomie: 
 
1/ MR vzala na vedomie poslanecký návrh na za čatie prípravy územia 
a výkup pozemkov na Ulici Okružná pre výstavbu mest ských     
nájomných bytov a vytvorenie Fondu výstavby nájomný ch bytov  
a výkupu pozemkov v rozpo čte Mesta Byt ča. 
 
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, ktorý  pripomenul, 
že uznesením č. 43/2016 zo d ňa 28. 4. 2016 bol prijatý bod IV. 



Finan čné prostriedky získané z odpredaja predmetných poze mkov budú 
použité na výstavbu nájomných bytov pre mladé rodin y. Primátor 
mesta s pracovníkmi MsÚ pracuje na príprave výkupu pozemkov. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že v rámci rezervného  fondu 
rozpo čtu Mesta nie je možné vytvára ť ďalší Fond. 
--------------------------------------------------- -------------- 
 

Rôzne: 
1/ Poslancov požiadala o slovo p. Holá ňová, ktorá sa spýtala pre čo 
jej nebolo schválené ubytovanie v bytovom dome pre dočasné 
ubytovanie Jesienka. 
 
Predseda KSoc poslanec p. Skotnický vysvetlil koleg om poslancom, 
že ide o objektívne dôvodu. 
 
V závere zasadnutia si vzájomne po ďakovali pán primátor, jeho 
zástupca a poslanci so zamestnancami MsÚ za spolupr ácu v celom 
roku a popriali si príjemné prežitie viano čných sviatkov a š ťastný 
nový rok.   
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 11/2017 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Bc. Miroslav Mi nár čik 
prednostka úradu                    primátor mesta            
 
 
Ing. Ján Melocík                    Ing. Juraj Puti rka                                                         
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 


