
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 9/2016 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného     

dňa 15. 12. 2016 o 13,00 hodine v Dome kultúry Byt ča 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 16,15 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 16 poslancov 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča. 
2/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 12/2016 
o vymedzení zóny parkovania motorových vozidiel na Námestí 
Slovenskej republiky v Byt či na do časné parkovanie. 
3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 13/2016 zo 
dňa 15. 12. 2016 o ostatných miestnych daniach. 
4/  Návrh  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 14/2016 zo 
dňa 15. 12. 2016 o poskytovaní dotácií. 
5/ Dotácie poskytované Mestom Byt ča na zabezpe čenie športových 
akcii v r. 2017. 
6/ Návrh Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2017 s výh ľadom 
na roky 2018 – 2019. 
7/ Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 15/2016, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka škôl . 
8/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
8/2016 k 31. 12. 2016. 
9/ Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávok vedených 
v ú čtovníctve Mesta Byt ča. 
10 / Žiados ť Ob čianskeho združenia Na záchranu byt čianskej synagógy 
o stanovisko Mesta Byt ča. 
11 / Návrh Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve medzi Lesným spolo čenstvom, 
spol. s r.o., Byt ča, E. Lániho č. 253/1, Byt ča. 
12 / Žiados ť o pred ĺženie nájmu v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča.  
13 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  nájomných 
bytoch na Ul. Tresko ňovej 814/5 v Byt či: 
14 / Návrh sú ťažných podmienok obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017. 
15 / Návrh na úpravu platu primátora mesta. 
16 / Zmena rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2016/Z 
v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča.  
17 / Návrh termínov zasadnutia mestskej rady a mestské ho 
zastupite ľstva na I. polrok 2017. 
18 / Rôzne. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 15 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Ing. Juraj 
Babušík a p. Michal Filek.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Andrea 
Gajdošíková ako predsední čka komisie, p. Branislav Šušolík a p. 
Michal Filek ako členovia komisie. 



     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili.  
 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča: 

-  Správa o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 14. 10. 2016 a 24. 
10. 2016, 

-  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 
Byt ča na I. polrok 2017.   

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 179/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 14. 10. 2016 a 24. 10. 
2016. 
II.Schva ľuje: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na 
I. polrok 2017.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 14. 10. 2016 a 24. 10. 
2016. 
II.Schva ľuje: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na 
I. polrok 2017.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 179/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 14. 10. 2016 a 24. 10. 
2016. 
II.Schva ľuje: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na 
I. polrok 2017.   
 
2/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 12/2016 
o vymedzení zóny parkovania motorových vozidiel na Námestí 
Slovenskej republiky v Byt či na do časné parkovanie. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť doplnenie: Čl. 5 Kontrolná činnos ť, ktorý 
bude znie ť: 
1. Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia je 
oprávnená vykonáva ť Mestská polícia Byt ča. 
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihn ute ľné pod ľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíc h 



predpisov, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
znení neskorších predpisov.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 180/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzného naria denia Mesta 
Byt ča č. 12/2016 o vymedzení zóny parkovania motorových vo zidiel 
na Námestí Slovenskej republiky v Byt či na do časné parkovanie: 
- článok 5 Kontrolná činnos ť sa upravuje a dop ĺňa na nasledovne 
nové znenie:  
1. Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia je 
oprávnená vykonáva ť Mestská polícia Byt ča. 
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihn ute ľné pod ľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíc h 
predpisov, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
znení neskorších predpisov.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 181/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 12/2016 o vymedzení 
zóny parkovania motorových vozidiel na Námestí Slov enskej 
republiky v Byt či na do časné parkovanie v znení prijatého 
uznesenia č.180/2016 zo d ňa 15. 12. 2016.  

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzného naria denia Mesta 
Byt ča č. 12/2016 o vymedzení zóny parkovania motorových vo zidiel 
na Námestí Slovenskej republiky v Byt či na do časné parkovanie: 
- článok 5 Kontrolná činnos ť sa upravuje a dop ĺňa na nasledovne 
nové znenie:  
1. Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia je 
oprávnená vykonáva ť Mestská polícia Byt ča. 
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihn ute ľné pod ľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíc h 
predpisov, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
znení neskorších predpisov.  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 180/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 



Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzného naria denia Mesta 
Byt ča č. 12/2016 o vymedzení zóny parkovania motorových vo zidiel 
na Námestí Slovenskej republiky v Byt či na do časné parkovanie: 
- článok 5 Kontrolná činnos ť sa upravuje a dop ĺňa na nasledovne 
nové znenie:  
1. Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia je 
oprávnená vykonáva ť Mestská polícia Byt ča. 
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihn ute ľné pod ľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíc h 
predpisov, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
znení neskorších predpisov.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 12/2016 o vymedzení 
zóny parkovania motorových vozidiel na Námestí Slov enskej 
republiky v Byt či na do časné parkovanie v znení prijatého 
uznesenia č.180/2016 zo d ňa 15. 12. 2016.  

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 181/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 12/2016 o vymedzení 
zóny parkovania motorových vozidiel na Námestí Slov enskej 
republiky v Byt či na do časné parkovanie v znení prijatého 
uznesenia č.180/2016 zo d ňa 15. 12. 2016.  

3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 13/2016 zo 
dňa 15. 12. 2016 o ostatných miestnych daniach, ktorý m sa mení 
a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 12/2012 zo d ňa 14. 11. 2012 
o ostatných miestnych daniach v znení VZN č. 16/2012 zo d ňa 
13.12.2012 o ostatných miestnych daniach a VZN č. 5/2016 zo d ňa 
14. 09. 2016 o ostatných miestnych daniach. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
č. 13/2016 zo d ňa 15. 12. 2016 o ostatných miestnych daniach, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 12/2012 zo d ňa 14. 11. 
2012 o ostatných miestnych daniach v znení VZN č. 16/2012 zo d ňa 
13.12.2012 o ostatných miestnych daniach a VZN č. 5/2016 zo d ňa 
14. 09. 2016 o ostatných miestnych daniach v predlo ženom znení. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 182/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 13/2016 zo d ňa 15. 12. 
2016 o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN 
Mesta Byt ča č. 12/2012 zo d ňa 14. 11. 2012 o ostatných miestnych 
daniach v znení VZN č. 16/2012 zo d ňa 13.12.2012 o ostatných 



miestnych daniach a VZN č. 5/2016 zo d ňa 14. 09. 2016 o ostatných 
miestnych daniach v predloženom znení. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 13/2016 zo d ňa 15. 12. 
2016 o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN 
Mesta Byt ča č. 12/2012 zo d ňa 14. 11. 2012 o ostatných miestnych 
daniach v znení VZN č. 16/2012 zo d ňa 13.12.2012 o ostatných 
miestnych daniach a VZN č. 5/2016 zo d ňa 14. 09. 2016 o ostatných 
miestnych daniach v predloženom znení. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 182/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 13/2016 zo d ňa 15. 12. 
2016 o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN 
Mesta Byt ča č. 12/2012 zo d ňa 14. 11. 2012 o ostatných miestnych 
daniach v znení VZN č. 16/2012 zo d ňa 13.12.2012 o ostatných 
miestnych daniach a VZN č. 5/2016 zo d ňa 14. 09. 2016 o ostatných 
miestnych daniach v predloženom znení. 
 
4/  Návrh  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 14/2016 zo 
dňa 15. 12. 2016 o poskytovaní dotácií, ktorým sa men í a dop ĺňa 
VZN Mesta Byt ča č. 13/2013 zo d ňa 12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií . 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
č. 14/2016 zo d ňa 15. 12. 2016 o poskytovaní dotácií 
s nasledovnými zmenami a doplnením: 
§ 5 Ú čel poskytovania dotácií 
v ods. 3 písm. a) doplni ť:  „...a energie“ 
v ods. 3 písm. c) doplni ť: „..., poistné a príspevok do pois ťovní, 
....“ 
 
MR odporú ča MZ ponecha ť v § 4 ods. 2 a následne v § 8 ods. 1,  
výšku dotácie v kompetencii primátora mesta vo výšk e 170,- €. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 183/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzného naria denia Mesta 
Byt ča č. 14/2016 zo d ňa 15. 12. 2016 o poskytovaní dotácií, ktorým 
sa mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 13/2013 zo d ňa 12. 12. 2013 
o poskytovaní dotácií : 
a/ §  5 Ú čel poskytovania dotácií 
v ods. 3 písm. a) doplni ť:  „...a energie“ 



v ods. 3 písm. c) doplni ť: „..., poistné a príspevok do pois ťovní, 
....“ 
 
b/ v § 4 ods. 2 a následne v § 8 ods. 1, ponecha ť výšku dotácie 
v kompetencii primátora mesta vo výške 170,- €. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 184/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 14/2016 zo d ňa 15. 12. 
2016 o poskytovaní dotácií, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN Mesta 
Byt ča č. 13/2013 zo d ňa 12. 12. 2013 o poskytovaní dotácií v znení 
prijatého uznesenia č. 183/2016 zo d ňa 15. 12. 2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzného naria denia Mesta 
Byt ča č. 14/2016 zo d ňa 15. 12. 2016 o poskytovaní dotácií, ktorým 
sa mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 13/2013 zo d ňa 12. 12. 2013 
o poskytovaní dotácií : 
a/ §  5 Ú čel poskytovania dotácií 
v ods. 3 písm. a) doplni ť:  „...a energie“ 
v ods. 3 písm. c) doplni ť: „..., poistné a príspevok do pois ťovní, 
....“ 
 
b/ v § 4 ods. 2 a následne v § 8 ods. 1, ponecha ť výšku dotácie 
v kompetencii primátora mesta vo výške 170,- €. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 183/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzného naria denia Mesta 
Byt ča č. 14/2016 zo d ňa 15. 12. 2016 o poskytovaní dotácií, ktorým 
sa mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 13/2013 zo d ňa 12. 12. 2013 
o poskytovaní dotácií : 
a/ §  5 Ú čel poskytovania dotácií 
v ods. 3 písm. a) doplni ť:  „...a energie“ 
v ods. 3 písm. c) doplni ť: „..., poistné a príspevok do pois ťovní, 
....“ 
 
b/ v § 4 ods. 2 a následne v § 8 ods. 1, ponecha ť výšku dotácie 
v kompetencii primátora mesta vo výške 170,- €. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 14/2016 zo d ňa 15. 12. 
2016 o poskytovaní dotácií, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN Mesta 
Byt ča č. 13/2013 zo d ňa 12. 12. 2013 o poskytovaní dotácií v znení 
prijatého uznesenia č. 183/2016 zo d ňa 15. 12. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 184/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 14/2016 zo d ňa 15. 12. 
2016 o poskytovaní dotácií, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN Mesta 
Byt ča č. 13/2013 zo d ňa 12. 12. 2013 o poskytovaní dotácií v znení 
prijatého uznesenia č. 183/2016 zo d ňa 15. 12. 2016. 
 
5/ Dotácie poskytované Mestom Byt ča na zabezpe čenie športových 
akcii v r. 2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 185/2016 
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 akcií 
v roku 2017“: 
Mestský futbalový klub Byt ča                       40.000,- €                                                       
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                     3.800,- €                                                   
Šachový oddiel TZO Byt ča                              670,- €                                             
Horolezecký klub Direct Byt ča                         600,- €                                                        
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča 1.000,- €                         
Benet Lawn – tenis klub Byt ča                       1.000,- € 
 
Poslanky ňa p. Gajdošíková sa informovala, pre čo nebola žiados ť 
rodi čov detí hrajúcich tenis, o navýšenie finan čných prostriedkov 
pre klub Benet predložená na rokovanie sociálnej ko misie. Taktiež 
sa informovala, či by bolo možné dotáciu navýši ť. 
  
Vedúca oddelenia p. Kramarová informovala prítomnýc h, že poskyto-
vanie dotácii z rozpo čtu mesta sa riadi zákonom o rozpo čtových 
pravidlách a VZN mesta. Táto žiados ť rodi čov detí bola zaslaná 
a každý ju dostal. Žiados ť bola teda sú časťou materiálov a mali  
ju všetci predloženú, dostali všetky žiadosti v prí lohe návrhu 
rozpo čtu.   
 



Pán primátor konštatoval, že pod ľa rozpo čtových možností boli 
takto dotácie navrhnuté a v priebehu rozpo čtového roka je možné  
zaobera ť sa ich prípadným navýšením pod ľa naplnenia rozpo čtu. 
   
Poslanec p. Kozák konštatoval, že je možné finan čné prostriedky 
zobra ť jednému športovému klubu a da ť druhému klubu, pod ľa toho 
koľko konkrétny klub združuje členov - hlavne detí a mládeže. 
 
Pán primátor konštatoval, že poslanci mali možnos ť pripomienkova ť 
rozdelenie dotácii športovým klubom v komisiách. Ro zumie, že 
športové kluby by potrebovali viac finan čných prostriedkov, ale je 
možnosť v priebehu roka, pod ľa rozpo čtových možností mesta, sa 
k požiadavke klubov vráti ť. 
 
Poslanci nemali ďalšie 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 akcií 
v roku 2017“: 
Mestský futbalový klub Byt ča                       40.000,- €                                               
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                     3.800,- €                                                   
Šachový oddiel TZO Byt ča                              670,- €                                             
Horolezecký klub Direct Byt ča                         600,- €                                                        
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča 1.000,- €                         
Benet Lawn – tenis klub Byt ča                       1.000,- € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 185/2016 
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 akcií 
v roku 2017“: 
Mestský futbalový klub Byt ča                       40.000,- €                                                       
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                     3.800,- €                                               
Šachový oddiel TZO Byt ča                              670,- €                                             
Horolezecký klub Direct Byt ča                         600,- €                                                        



Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča 1.000,- €                         
Benet Lawn – tenis klub Byt ča                       1.000,- € 
    
6/ Návrh Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2017 s výh ľadom 
na roky 2018 – 2019. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2017, s výh ľadom na roky 
2018 – 2019. 
 
MR vzala na vedomie odporu čenie FK, ktorá v súvislosti s návrhom 
na schválenie predloženého rozpo čtu na rok 2017 odporú ča predloži ť 
na rokovanie komisií v mesiaci február 2017: 
a/ podrobnú analýzu originálneho školstva s uvedení m výdavkov na 
jednotlivé školské zariadenia, po čty detí a po čty zamestnancov 
s rozdelením na pedagogických a nepedagogických zam estnancov, 
b/ podrobnú analýzu odpadového hospodárstva za 3 pr edchádzajúce 
roky, s uvedením predpokladaných výdavkov v prípade  prevádzkovania 
„zberného dvora“, s informáciami o fungovaní vývozu  odpadu 
v obciach Ve ľké Rovné, resp. Štiavnik. 
MR vzala na vedomie odporu čenie FK - v súvislosti s príjmovou 
časťou rozpo čtu, venova ť zvýšenú pozornos ť kontrole da ňových 
priznaní zda ňovania budov a stavieb slúžiacich na podnikate ľskú 
činnos ť. 
MR vzala na vedomie poslanec p. Michal Filek požiadal  o opätovné 
riešenie revitalizácie verejnej zelene – Podprogram 8.3. Správa 
a údržba verejnej zelene  – KV. V súvislosti s uvedeným žiada, pri 
prvej zmene rozpo čtu v roku 2017, jeho doplnenie na uvedený ú čel. 
Výška finan čných prostriedkov bude stanovená pod ľa skuto čnej 
potreby v zmysle ukon čenia prác na mapovom portáli – modul 
„Zele ň“.          
MR konštatovala, že odporu čenia FK budú priebežne plnené. 
  
MR odporú ča MZ schváli ť Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 
2017 s výh ľadom na roky 2018 – 2019 bez výhrad. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 186/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2017, s výh ľadom na roky 
2018 – 2019. 
 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2017, s výh ľadom na roky 
2018 – 2019, 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 bez výhrad. 
 
 



Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p. 
Branislav Chúpek. 
 
Poslanci v diskusii konštatovali, že sú časťou analýzy školstva by 
mala by ť aj informácia, akým spôsobom sú u čite ľom schva ľované 
možnosti vzdelávania – získanie kreditov. V prípade , že v škole, 
alebo materskej škole vyu čuje u čite ľ, ktorý už takéto vzdelanie 
(kredit) má, netreba, aby to isté kreditné vzdeláva nie bolo 
schválené aj ďalšiemu u čite ľovi. Poslanci majú predstavu, že ak 
príslušný riadite ľ nemá v tomto systém, je nutné aby bol zavedený. 
 
Poslanec p. Putirka konštatoval, že hlavný kontroló r v predloženom 
odbornom stanovisku k návrhu rozpo čtu zhodnotil návrh a on, ako 
predseda finan čnej komisie odporú ča návrh rozpo čtu schváli ť. 
    
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 2017, s výh ľadom na roky 
2018 – 2019. 
 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2017, s výh ľadom na roky 
2018 – 2019, 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 bez výhrad. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 186/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2017, s výh ľadom na roky 
2018 – 2019. 
 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2017, s výh ľadom na roky 
2018 – 2019, 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 bez výhrad. 
 
7/ Návrh  Všeobecne záväzné ho  nariadeni a Mesta Byt ča č. 15/2016, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka škôl . 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
15/2016, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl v predlož enom znení.  



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 187/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 15/2016, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl . 
 
Pán primátor konštatoval, že poslanec p. Jozef Ražd ík sa 
ospravedlnil, že musí na krátky čas odís ť. 
  
Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu V ZN. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 15/2016, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl . 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 187/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 15/2016, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl . 
 
8/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
8/2016 k 31. 12. 2016. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 8/2016 k 31. 12. 2016. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že Mesto Byt ča je vlastníkom 
stavby trafostanice, nie jej technického zariadenia . Mesto Byt ča 
na základe uvedeného vrátilo faktúru vystavenú SSE- Distribúcia 
Žilina v súvislosti s vykonanou opravou na zariaden í trafostanice.  
MR vzala na vedomie informáciu od člena MR, že v prípade ak by 
Mesto bolo vlastníkom aj technického zariadenia tra fostanice, bola 
by Mestu ú čtovaná tomuto zodpovedajúca sadzba za odber elektri ckej 
energie.    
MR konštatovala, že práce na oprave oplotenia areálu ZŠ Ul. E. 
Lániho v Byt či neboli vopred schválené, boli však vykonané 
a prevzaté, preto odporu čila ich uhradenie. 
MR odporu čila MZ schváli ť doplnené návrhy do zmeny rozpo čtu: 
MŠ Ul. Hurbanova, Jesienka ZPSaDS, MsÚ a ZŠ Ul. E. Lániho v Byt či. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Zmenu rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 
8/2016 k 31. 12. 2016 s nasledovnými zmenami: 
Bežné príjmy:                  +9.928,- € 
Výnos DzP poukázaný  územnej samospráve  -4.940,- €  
DSS Byt ča – transfer z MPSVaR SR   +8.000,- € 



Vlastný príjem RO: 
Jesienka, ZpS a DS           +2.268,- € 
ZŠ E. Lániho           +4.600,- € 
 
Bežné výdavky:                             +9.928,-  € 
Podprogram 3.4 Prevádzka a údržba budov 
635 Tribúna mesta – oprava a údržba  -8.240,- € 
Podprogram 11.1. Materské školy 
MŠ Hurbanova 
62 poistné a príspevok do pois ťovní  -1.640,- € 
63 materiál           +1.640,- € 
Podprogram 11.2 Základné školy 
ZŠ E. Lániho 
61 mzdy, platy... (41,72)      -400,- € 
63 materiál  (41,72)     +4.500,- € 
64 transfery             +500,- € 
Podprogram 15.11. Jesienka, ZpS a DS 
61 mzdy, platy... (41,111)    -13.707,- € 
62 poistné a príspevok do pois ťovní (41) -13.000,- € 
63 materiál  (41,111)             +40.775,- € 
64 transfer jednotlivcom... (41)         -500,- € 
 
Kapitálové výdavky: 
Podprogram 3.9. Mestský informa čný systém  
711 Nákup nehmotných aktív              +4.300,- €    
Podprogram 8.3 Správa a údržba verejnej zelene  
716 PD – revitalizácia verejnej zelene       -4.300 ,- € 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 188/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Zme ny rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 8/2016 k 31. 12. 2016.  
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
8/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a/ - c/ 
zákona č.  583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
Bežné príjmy:                  +9.928,- € 
Výnos DzP poukázaný  územnej samospráve  -4.940,- €  
DSS Byt ča – transfer z MPSVaR SR   +8.000,- € 
Vlastný príjem RO: 
Jesienka, ZpS a DS           +2.268,- € 
ZŠ E. Lániho           +4.600,- € 
 
Bežné výdavky:                             +9.928,-  € 
Podprogram 3.4 Prevádzka a údržba budov 
635 Tribúna mesta – oprava a údržba  -8.240,- € 
Podprogram 11.1. Materské školy 



MŠ Hurbanova 
62 poistné a príspevok do pois ťovní  -1.640,- € 
63 materiál           +1.640,- € 
Podprogram 11.2 Základné školy 
ZŠ E. Lániho 
61 mzdy, platy... (41,72)      -400,- € 
63 materiál  (41,72)     +4.500,- € 
64 transfery             +500,- € 
Podprogram 15.11. Jesienka, ZpS a DS 
61 mzdy, platy... (41,111)    -11.207,- € 
62 poistné a príspevok do pois ťovní (41) -11.500,- € 
63 materiál  (41,111)             +36.775,- € 
64 transfer jednotlivcom... (41)          -500,- € 
 
Kapitálové výdavky: 
Podprogram 3.9. Mestský informa čný systém  
711 Nákup nehmotných aktív               +4.300,- €    
Podprogram 8.3 Správa a údržba verejnej zelene  
716 PD – revitalizácia verejnej zelene        -4.30 0,- € 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Zme ny rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 8/2016 k 31. 12. 2016.  
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
8/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a/ - c/ 
zákona č.  583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
Bežné príjmy:                  +9.928,- € 
Výnos DzP poukázaný  územnej samospráve  -4.940,- €  
DSS Byt ča – transfer z MPSVaR SR   +8.000,- € 
Vlastný príjem RO: 
Jesienka, ZpS a DS           +2.268,- € 
ZŠ E. Lániho           +4.600,- € 
 
Bežné výdavky:                             +9.928,-  € 
Podprogram 3.4 Prevádzka a údržba budov 
635 Tribúna mesta – oprava a údržba  -8.240,- € 
Podprogram 11.1. Materské školy 
MŠ Hurbanova 
62 poistné a príspevok do pois ťovní  -1.640,- € 
63 materiál           +1.640,- € 
Podprogram 11.2 Základné školy 
ZŠ E. Lániho 
61 mzdy, platy... (41,72)      -400,- € 
63 materiál  (41,72)     +4.500,- € 
64 transfery             +500,- € 



Podprogram 15.11. Jesienka, ZpS a DS 
61 mzdy, platy... (41,111)         -11.207,- € 
62 poistné a príspevok do pois ťovní (41) -11.500,- € 
63 materiál  (41,111)             +36.775,- € 
64 transfer jednotlivcom... (41)          -500,- € 
 
Kapitálové výdavky: 
Podprogram 3.9. Mestský informa čný systém  
711 Nákup nehmotných aktív               +4.300,- €    
Podprogram 8.3 Správa a údržba verejnej zelene  
716 PD – revitalizácia verejnej zelene        -4.30 0,- € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 188/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Zme ny rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 8/2016 k 31. 12. 2016.  
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
8/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a/ - c/ 
zákona č.  583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
Bežné príjmy:                  +9.928,- € 
Výnos DzP poukázaný  územnej samospráve  -4.940,- €  
DSS Byt ča – transfer z MPSVaR SR   +8.000,- € 
Vlastný príjem RO: 
Jesienka, ZpS a DS           +2.268,- € 
ZŠ E. Lániho           +4.600,- € 
 
Bežné výdavky:                             +9.928,-  € 
Podprogram 3.4 Prevádzka a údržba budov 
635 Tribúna mesta – oprava a údržba  -8.240,- € 
Podprogram 11.1. Materské školy 
MŠ Hurbanova 
62 poistné a príspevok do pois ťovní  -1.640,- € 
63 materiál           +1.640,- € 
Podprogram 11.2 Základné školy 
ZŠ E. Lániho 
61 mzdy, platy... (41,72)      -400,- € 
63 materiál  (41,72)     +4.500,- € 
64 transfery             +500,- € 
Podprogram 15.11. Jesienka, ZpS a DS 
61 mzdy, platy... (41,111)         -11.207,- € 
62 poistné a príspevok do pois ťovní (41) -11.500,- € 
63 materiál  (41,111)             +36.775,- € 
64 transfer jednotlivcom... (41)          -500,- € 
 
Kapitálové výdavky: 
Podprogram 3.9. Mestský informa čný systém  



711 Nákup nehmotných aktív               +4.300,- €    
Podprogram 8.3 Správa a údržba verejnej zelene  
716 PD – revitalizácia verejnej zelene        -4.30 0,- € 
 
9/ Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávok vedených 
v ú čtovníctve Mesta Byt ča. 
 
MR vzala na vedomie dôvody na trvalé upustenie od vym áhania 
pohľadávok vedených v ú čtovníctve Mesta Byt ča (uznesenia Okresného 
súdu Žilina na zastavenie dedi čských konaní pre nemajetnos ť,...). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh na trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávky vedenej v ú čtovnej evidencii Mesta Byt ča vo či neb. 
Františkovi Rešovi nar. 24. 12. 1946, za nezaplaten é nájomné 
a služby spojené s užívaním bytu v Sociálnych bytoc h, vo výške 
278,41 €.   
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh na trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávky vedenej v ú čtovnej evidencii Mesta Byt ča vo či neb. 
Márii Tvrdej nar. 06. 11. 1950, za nezaplatené nájo mné a služby 
spojené s užívaním bytu v Bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, vo výške 1.291,24 €. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 189/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky vedenej v ú čtovnej 
evidencii Mesta Byt ča vo či neb. Františkovi Rešovi nar. 24. 12. 
1946, za nezaplatené nájomné a služby spojené s uží vaním bytu 
v Sociálnych bytoch, vo výške 278,41 €.   
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 190/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky vedenej v ú čtovnej 
evidencii Mesta Byt ča vo či neb. Márii Tvrdej nar. 06. 11. 1950, za 
nezaplatené nájomné a služby spojené s užívaním byt u v Bytovom 
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, vo výške 1.291,24 €. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky vedenej v ú čtovnej 
evidencii Mesta Byt ča vo či neb. Františkovi Rešovi nar. 24. 12. 
1946, za nezaplatené nájomné a služby spojené s uží vaním bytu 
v Sociálnych bytoch, vo výške 278,41 €.   



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 189/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky vedenej v ú čtovnej 
evidencii Mesta Byt ča vo či neb. Františkovi Rešovi nar. 24. 12. 
1946, za nezaplatené nájomné a služby spojené s uží vaním bytu 
v Sociálnych bytoch, vo výške 278,41 €.   
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky vedenej v ú čtovnej 
evidencii Mesta Byt ča vo či neb. Márii Tvrdej nar. 06. 11. 1950, za 
nezaplatené nájomné a služby spojené s užívaním byt u v Bytovom 
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, vo výške 1.291,24 €. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 190/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky vedenej v ú čtovnej 
evidencii Mesta Byt ča vo či neb. Márii Tvrdej nar. 06. 11. 1950, za 
nezaplatené nájomné a služby spojené s užívaním byt u v Bytovom 
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, vo výške 1.291,24 €. 
 
10 / Žiados ť Ob čianskeho združenia Na záchranu byt čianskej synagógy 
o stanovisko Mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vyjadrenie Mesta Byt ča o neposkytnutí 
finan čného príspevku na obnovu alebo reštaurovanie kultúr nej 
pamiatky k žiadosti o dotáciu, na Ministerstvo kult úry SR, pre 
Občianske združenie Na záchranu byt čianskej synagógy. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 191/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyjadrenie Mesta Byt ča o neposkytnutí finan čného príspevku na 
obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky k žia dosti 
o dotáciu, na Ministerstvo kultúry SR, pre Ob čianske združenie Na 
záchranu byt čianskej synagógy. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyjadrenie Mesta Byt ča o neposkytnutí finan čného príspevku na 
obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky k žia dosti 
o dotáciu, na Ministerstvo kultúry SR, pre Ob čianske združenie Na 
záchranu byt čianskej synagógy.  



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 191/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyjadrenie Mesta Byt ča o neposkytnutí finan čného príspevku na 
obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky k žia dosti 
o dotáciu, na Ministerstvo kultúry SR, pre Ob čianske združenie Na 
záchranu byt čianskej synagógy. 
 
11 / Návrh Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve medzi Lesným spolo čenstvom, 
spol. s r.o., Byt ča, E. Lániho č. 253/1, Byt ča. 
 
MR odporú ča primátorovi mesta preveri ť a poda ť informáciu MZ v akom 
stave je súdne konanie s Lesným spolo čenstvom Byt ča. 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve 
medzi Lesným spolo čenstvom, spol. s r.o., Byt ča, E. Lániho č. 253/1, 
Byt ča a Mestom Byt ča v znení návrhu tohto Dodatku č. 3 zo d ňa 10. 
11. 2016. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 192/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve medzi Lesným 
spolo čenstvom, spol. s r.o., Byt ča, E. Lániho č. 253/1, Byt ča 
a Mestom Byt ča v znení návrhu tohto Dodatku č. 3 zo d ňa 10. 11. 
2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve medzi Lesným 
spolo čenstvom, spol. s r.o., Byt ča, E. Lániho č. 253/1, Byt ča 
a Mestom Byt ča v znení návrhu tohto Dodatku č. 3 zo d ňa 10. 11. 
2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 192/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve medzi Lesným 
spolo čenstvom, spol. s r.o., Byt ča, E. Lániho č. 253/1, Byt ča 
a Mestom Byt ča v znení návrhu tohto Dodatku č. 3 zo d ňa 10. 11. 
2016. 
 
12 / Žiados ť o pred ĺženie nájmu v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie nájomnej zmluvy p. Viere 
Rabarovej na dobu ur čitú o 1 rok do 31. 1. 2018. 



 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 193/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, 
Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Viere Rabarovej na dobu ur čitú o 1 rok do 
31. 1. 2018. 
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, 
Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Viere Rabarovej na dobu ur čitú o 1 rok do 
31. 1. 2018. 
 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 193/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, 
Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Viere Rabarovej na dobu ur čitú o 1 rok do 
31. 1. 2018. 
 

13 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  nájomných 
bytoch na Ul. Tresko ňovej 814/5 v Byt či: 
 
p. Ivana Ku čavíková s dcérou 
MR odporú ča MZ schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v 1-
izbovom byte č. 6 na dobu ur čitú na 1 rok od 1.1.2017  do 
31.12.2017. 
 
p. Peter Bubla 
MR odporú ča MZ schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy 
v garsónke č. 20 na dobu ur čitú 1 rok od 1.1.2017  do 31.12.2017.  
 
p. Dušan Kadora a p. Michaela Hozáková 
MR odporú ča MZ schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v 1-
izbovom byte  č. 23  na dobu ur čitú 1 rok od 1.1.2017 do  
31.12.2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 194/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomných by toch na Ul. 
Tresko ňovej 814/5 v Byt či: 
1/ p. Ivana Ku čavíková s dcérou v 1-izbovom byte č. 6 na dobu 
ur čitú na 1 rok od 1.1.2017  do 31.12.2017. 



 
2/ p. Peter Bubla v garsónke č. 20 na dobu ur čitú 1 rok od 
1.1.2017  do 31.12.2017.  
 
3/ p. Dušan Kadora a p. Michaela Hozáková v 1-izbov om byte  č. 23  
na dobu ur čitú 1 rok od 1.1.2017 do 31.12.2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomných by toch na Ul. 
Tresko ňovej 814/5 v Byt či: 
1/ p. Ivana Ku čavíková s dcérou v 1-izbovom byte č. 6 na dobu 
ur čitú na 1 rok od 1.1.2017  do 31.12.2017. 
 
2/ p. Peter Bubla v garsónke č. 20 na dobu ur čitú 1 rok od 
1.1.2017  do 31.12.2017.  
 
3/ p. Dušan Kadora a p. Michaela Hozáková v 1-izbov om byte  č. 23  
na dobu ur čitú 1 rok od 1.1.2017 do 31.12.2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 194/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomných by toch na Ul. 
Tresko ňovej 814/5 v Byt či: 
1/ p. Ivana Ku čavíková s dcérou v 1-izbovom byte č. 6 na dobu 
ur čitú na 1 rok od 1.1.2017  do 31.12.2017. 
 
2/ p. Peter Bubla v garsónke č. 20 na dobu ur čitú 1 rok od 
1.1.2017  do 31.12.2017.  
 
3/ p. Dušan Kadora a p. Michaela Hozáková v 1-izbov om byte  č. 23  
na dobu ur čitú 1 rok od 1.1.2017 do 31.12.2017. 
 

14 / MR vzala na vedomie návrh komisie menovanej MZ v Byt či, ktorá 
v súlade s uznesením MZ v Byt či č. 159/2016 navrhla spôsob ďalšieho 
nakladania s majetkom mesta Byt ča – „Stavba televízneho káblového 
rozvodu mesta Byt ča“ a „Obchodný podiel mesta Byt ča„ v spol. KTR 
Byt ča, s.r.o..  

MR po prerokovaní uvedenej problematiky odporú ča MZ schváli ť 
opakované vyhlásenie OVS na odpredaj tohto prebyto čného majetku 
Mesta Byt ča bez ur čenia sumy a v zmysle odporu čenia komisie  
zabezpe či ť pri vyhlasovaní predmetnej OVS lepšiu informovanos ť  
verejnosti a prípadných kupujúcich a to i nad rámec  príslušného  
zákona (napr. asociácia poskytovate ľov televíznych a internetových  
služieb a pod.). 
 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 195/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku mesta Byt ča – stavba Televízneho káblového 
rozvodu Byt ča (TKR Byt ča), v nadobúdacej hodnote 416.293,58 Eur, 
za prebyto čný majetok mesta. 
 
2/ Vyhlásenie majetku mesta Byt ča - Obchodný podiel Mesta Byt ča 
v spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., so sídlom Námestie SR č. 1, 014 
01 Byt ča, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Ži lina, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 11025/L, I ČO: 36 379 018 ( ďalej len 
„Spolo čnos ť“), predstavujúci 79,108485 % ú časť na majetku 
„Spolo čnosti“, jej právach a povinnostiach, zodpovedajúci pomeru 
peňažného vkladu vo výške 47.136,00 € k základnému ima niu„ 
Spolo čnosti“ vo výške 59.584,00 € ( ďalej len „Obchodný podiel“), 
za prebyto čný majetok mesta. 
3/ 
a)  V súlade s § 9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákon a č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 zverejnenie 
zámeru predaja majetku mesta Byt ča a to: 

Stavba – Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča – elektrotechnické  
zariadenia, zosil ňovacie stanice, distribu čná sie ť a pod.  
(dlhodobý hmotný majetok mesta), v nadobúdacej hodn ote 416.293,58  
€, majetok vedený v evidencii na karte investi čného majetku Mesta  
Byt ča č. 2/0019 
a 
Obchodný podiel Mesta Byt ča v spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o ., so  
sídlom Námestie SR č. 1, 014 01 Byt ča, zapísanej v Obchodnom  
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka  číslo: 
11025/L, I ČO: 36 379 018 ( ďalej len „Spolo čnos ť“), predstavujúci  
79,108485 % ú časť na majetku „Spolo čnosti“, jej právach  
a povinnostiach, zodpovedajúci pomeru pe ňažného vkladu vo výške  
47.136,00 € k základnému imaniu „Spolo čnosti“ vo výške 59.584,00  
€,  
 
tretej osobe  formou obchodnej verejnej sú ťaže, za ú čelom 
prevádzkovania a šírenia káblovej televízie a inter netu na území 
mesta Byt ča. Zámer preda ť tento majetok sa zverejní minimálne na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v dvoc h regionálnych 
novinách. 

b) Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017 zo d ňa 
08.12.2016 na predaj  majetku mesta Byt ča uvedeného v bode a)  

c)  Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov  
obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017 na predaj majetku mesta 
Byt ča uvedeného v bode a), tretej osobe na vyššie uvede ný ú čel 
a to v zložení: 
................................................... .. 

 



d)   Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie   
súťažných návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017 – 
p. Ing. Antona Kotešovského. 

 
II.Poveruje: 

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú Obchod nú verejnú 
súťaž č. 1/2017 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami a zárove ň, aby zabezpe čil oznámenie 
odbornej verejnosti o zverejnení zámeru predaja toh to majetku, nad 
rámec požiadaviek zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a nad rozsah zverejnenia uvede ný v časti I., 
bod 3, písm.a) tohto uznesenia. 
 
Pán primátor konštatoval, že poslanec p. Jozef Ražd ík sa vrátil na 
rokovanie zastupite ľstva. 
 
Poslanci v diskusii konštatovali, že Mesto by sa ma lo pokúsi ť 
tento prebyto čný majetok odpreda ť za minimálnu kúpnu cenu, ktorá 
bola znaleckým posudkom vy číslená vo výške 205.000,- €. Poslanci 
taktiež navrhli členov komisie v zložení: pp. Ing. Juraj Putirka, 
Július Kozák, Michal Filek, PhDr. Martin Gácik, Bra nislav Chúpek, 
Ing. Ján Melocík a Stanislav Struhal. 
 
Pán primátor vyhlásil prestávku, členovia návrhovej komisie zatia ľ 
sformulovali návrh uznesenia. 
 
Predsední čka návrhovej komisie predniesla uznesenie, o ktorom  dal 
pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku mesta Byt ča – stavba Televízneho káblového 
rozvodu Byt ča (TKR Byt ča), v nadobúdacej hodnote 416.293,58 Eur, 
za prebyto čný majetok mesta. 
 
2/ Vyhlásenie majetku mesta Byt ča - Obchodný podiel Mesta Byt ča 
v spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., so sídlom Námestie SR č. 1, 014 
01 Byt ča, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Ži lina, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 11025/L, I ČO: 36 379 018 ( ďalej len 
„Spolo čnos ť“), predstavujúci 79,108485 % ú časť na majetku 
„Spolo čnosti“, jej právach a povinnostiach, zodpovedajúci pomeru 
peňažného vkladu vo výške 47.136,00 € k základnému ima niu„ 
Spolo čnosti“ vo výške 59.584,00 € ( ďalej len „Obchodný podiel“), 
za prebyto čný majetok mesta. 
3/ 
a)  V súlade s § 9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákon a č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 zverejnenie 
zámeru predaja majetku mesta Byt ča a to: 

Stavba – Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča – elektrotechnické  
zariadenia, zosil ňovacie stanice, distribu čná sie ť a pod.  



(dlhodobý hmotný majetok mesta), v nadobúdacej hodn ote 416.293,58  
€, majetok vedený v evidencii na karte investi čného majetku Mesta  
Byt ča č. 2/0019 
a 
Obchodný podiel Mesta Byt ča v spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o ., so  
sídlom Námestie SR č. 1, 014 01 Byt ča, zapísanej v Obchodnom  
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka  číslo: 
11025/L, I ČO: 36 379 018 ( ďalej len „Spolo čnos ť“), predstavujúci  
79,108485 % ú časť na majetku „Spolo čnosti“, jej právach  
a povinnostiach, zodpovedajúci pomeru pe ňažného vkladu vo výške  
47.136,00 € k základnému imaniu „Spolo čnosti“ vo výške 59.584,00  
€,  
 
tretej osobe  formou obchodnej verejnej sú ťaže, za ú čelom 
prevádzkovania a šírenia káblovej televízie a inter netu na území 
mesta Byt ča. Zámer preda ť tento majetok sa zverejní minimálne na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v dvoc h regionálnych 
novinách. 

b) Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017 zo d ňa 
08.12.2016 na predaj  majetku mesta Byt ča uvedeného v bode a) 

     s doplnením zmeny podmienok OVS zo d ňa 15. 12. 2016 
nasledovne: minimálna kúpna cena, za ktorú sa predm et OVS 
ponúka na predaj sa stanovuje vo výške 205.000,- €,  

       
d)  Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov  

obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017 na predaj majetku mesta 
Byt ča uvedeného v bode a), tretej osobe na vyššie uvede ný ú čel 
a to v zložení: pp. Ing. Juraj Putirka, Július Kozá k, Michal 
Filek, PhDr. Martin Gácik, Branislav Chúpek, Ing. J án Melocík 
a Stanislav Struhal, 

 
d)   Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie   

súťažných návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017 – 
p. Ing. Antona Kotešovského. 

 
II.Poveruje: 

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú Obchod nú verejnú 
súťaž č. 1/2017 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami a zárove ň, aby zabezpe čil oznámenie 
odbornej verejnosti o zverejnení zámeru predaja toh to majetku, nad 
rámec požiadaviek zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a nad rozsah zverejnenia uvede ný v časti I., 
bod 3, písm.a) tohto uznesenia. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 195/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



1/ Vyhlásenie majetku mesta Byt ča – stavba Televízneho káblového 
rozvodu Byt ča (TKR Byt ča), v nadobúdacej hodnote 416.293,58 Eur, 
za prebyto čný majetok mesta. 
 
2/ Vyhlásenie majetku mesta Byt ča - Obchodný podiel Mesta Byt ča 
v spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., so sídlom Námestie SR č. 1, 014 
01 Byt ča, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Ži lina, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 11025/L, I ČO: 36 379 018 ( ďalej len 
„Spolo čnos ť“), predstavujúci 79,108485 % ú časť na majetku 
„Spolo čnosti“, jej právach a povinnostiach, zodpovedajúci pomeru 
peňažného vkladu vo výške 47.136,00 € k základnému ima niu„ 
Spolo čnosti“ vo výške 59.584,00 € ( ďalej len „Obchodný podiel“), 
za prebyto čný majetok mesta. 
3/ 
a)  V súlade s § 9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákon a č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 zverejnenie 
zámeru predaja majetku mesta Byt ča a to: 

Stavba – Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča – elektrotechnické  
zariadenia, zosil ňovacie stanice, distribu čná sie ť a pod.  
(dlhodobý hmotný majetok mesta), v nadobúdacej hodn ote 416.293,58  
€, majetok vedený v evidencii na karte investi čného majetku Mesta  
Byt ča č. 2/0019 
a 
Obchodný podiel Mesta Byt ča v spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o ., so  
sídlom Námestie SR č. 1, 014 01 Byt ča, zapísanej v Obchodnom  
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka  číslo: 
11025/L, I ČO: 36 379 018 ( ďalej len „Spolo čnos ť“), predstavujúci  
79,108485 % ú časť na majetku „Spolo čnosti“, jej právach  
a povinnostiach, zodpovedajúci pomeru pe ňažného vkladu vo výške  
47.136,00 € k základnému imaniu „Spolo čnosti“ vo výške 59.584,00  
€,  
 
tretej osobe  formou obchodnej verejnej sú ťaže, za ú čelom 
prevádzkovania a šírenia káblovej televízie a inter netu na území 
mesta Byt ča. Zámer preda ť tento majetok sa zverejní minimálne na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v dvoc h regionálnych 
novinách. 

b) Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017 zo d ňa 
08.12.2016 na predaj  majetku mesta Byt ča uvedeného v bode a) 

     s doplnením zmeny podmienok OVS zo d ňa 15. 12. 2016 
nasledovne: minimálna kúpna cena, za ktorú sa predm et OVS 
ponúka na predaj sa stanovuje vo výške 205.000,- €,  

       
e)  Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov  

obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017 na predaj majetku mesta 
Byt ča uvedeného v bode a), tretej osobe na vyššie uvede ný ú čel 
a to v zložení: pp. Ing. Juraj Putirka, Július Kozá k, Michal 
Filek, PhDr. Martin Gácik, Branislav Chúpek, Ing. J án Melocík 
a Stanislav Struhal, 

 



d)   Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie   
súťažných návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017 – 
p. Ing. Antona Kotešovského. 

 
II.Poveruje: 

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú Obchod nú verejnú 
súťaž č. 1/2017 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami a zárove ň, aby zabezpe čil oznámenie 
odbornej verejnosti o zverejnení zámeru predaja toh to majetku, nad 
rámec požiadaviek zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a nad rozsah zverejnenia uvede ný v časti I., 
bod 3, písm.a) tohto uznesenia. 
 
 
15 / Návrh zástupcu primátora mesta na úpravu platu pr imátora 
mesta.    
 
Zástupca primátora mesta p. Babušík predniesol návr h na zvýšenie 
platu primátora mesta. 
Zástupca primátora p. Babušík – návrh podávam s pri hliadnutím na 
rozsah a náro čnos ť zabezpe čovania úloh primátora mesta, ako aj na 
nasledovné skuto čnosti: 
-zabezpe čenie kvalitného a hlavne vyrovnaného rozpo čtu mesta po čas 
prebiehajúceho volebného obdobia, 
-zabezpe čenie kvalitných výsledkov v procese podávania proje ktov 
a mikroprojektov pre získanie mimorozpo čtových zdrojov do rozpo čtu 
mesta, 
-zodpovedná angažovanos ť pri uchránení finan čných prostriedkov 
mesta v procese následnej kontroly rekonštrukcie ZŠ  na Ul. Mieru, 
-zodpovedná angažovanos ť pri výstavbe kanalizácie v mestskej časti 
Hliník nad Váhom a malá Byt ča za ú čelom skvalitnenia života 
občanov – najmä pri ukon čovacích prácach – asfaltovanie 
komunikácii, 
-zodpovedná angažovanos ť pri presadzovaní požiadavky vybudovania 
kanalizácie v m. č. Pšurnovice, ktorej projekt sa zabezpe čuje, 
-zlepšenie životného prostredia ob čanov v súvislosti so zavedením 
zberu biologicky rozložite ľného odpadu, 
-maximálne pracovné nasadenie v oblasti ďalšieho budovania 
športovo-oddychového areálu Na kaplnke. 
Návrh podávam tiež s prihliadnutím na skuto čnos ť ďalšej motivácie 
primátora mesta v nasledujúcej druhej polovici toht o volebného 
obdobia.  
Návrh uznesenia:  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2  č. 253/1994 Z. 
z. o právnom postavení a platových pomeroch starost ov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, zv ýšenie platu 
primátora o 40% na sumu 3.128,- € od 01. 01. 2017. 



Zástupca primátora p. Babušík v závere konštatoval,  že ním 
navrhovaná výška platu je taká istá ako výška platu , ktorú mal 
primátor v predchádzajúcom období. 
 
Poslanec p. Kozák konštatoval, že nemôže súhlasi ť s tým čo povedal 
zástupca, sú viaceré dôvody pre čo nesúhlasí, ako napríklad to, že 
bioodpad nekon čí tam kde má, ale na Sihoti, je treba vráti ť 
finan čné prostriedky z dotácii, tiež pochybenie pri verej nom 
obstarávaní na športovú halu. Bude hlasova ť proti návrhu.  
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že jeho zástupca  predniesol 
návrh na zasadnutí mestskej rady, kde poslanci k to muto návrhu 
nevzniesli žiadne výhrady. Preto nie je v poriadku,  aby svoje 
výhrady niekto písal na sociálnych sie ťach. Pán primátor 
konštatoval, že zástupcom navrhovaný plat by bol vo  výške ako mal 
plat v r. 2010.  
 
Poslanec p. Hrobárik vyjadril svoj nesúhlas s preze ntovaním výhrad 
k návrhu zvýšenia platu ob čanom p. Tomášom Ďutkom, ktorý držal 
v ruke plagát. 
 
Poslanci nemali diskusné príspevky, pán primátor da l slovo p. 
Tomášovi Ďutkovi. Pán Ďutka odpovedal poslancovi p. Hrobárikovi, 
že je to jeho ústavné právo, aby slušným spôsobom v yjadril svoj 
názor. Vyzval poslancov, aby hlasovali „tvárou k ob čanom“, lebo 
Byt ča nie je mesto, ktoré má víziu, ktoré napreduje, id e len 
cestou údržby. Ur čite to, pod ľa jeho názoru, nie je len vinou 
primátora, ale týchto ľudí, čo rozhodujú o smerovaní mesta je viac 
a mali by si vstúpi ť do svedomia. Považuje za amorálne vo či 
občanom pri plate, ktorý teraz primátor má, uvažova ť o jeho 
zvýšení. Je to samozrejme vecou poslancov, on vyjad ril svoj názor. 
   
Diskusia pokra čovala výmenou názorov medzi poslancom p. Kozákom 
a pánom primátorom. 
 
Poslanec p. Hrobárik dal návrh na ukon čenie diskusie. 
Poslanci návrh schválili. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2  č. 253/1994 Z. 
z. o právnom postavení a platových pomeroch starost ov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, zv ýšenie platu 
primátora o 40% na sumu 3.128,- € od 01. 01. 2017. 
 
Podľa záznamu hlasovacieho zariadenia hlasovalo z príto mných 16-
tich poslancov 15 poslancov, z toho 5 poslancov hla sovalo proti 
návrhu a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.  
 



Pán primátor požiadal svojho zástupcu p. Babušíka, aby viedol 
zasadnutie, nako ľko on má iné povinnosti – uvedenie do života  
publikácie vydávanej v spolupráci s MAS Zem palatín a Thurza.  
 
Poslanec p. Školek prezentoval, že pod ľa jeho názoru, a vychádza 
zo zákona, ke ď on vytiahol karti čku z hlasovacieho zariadenia 
a ani sa neprezentoval, je ako neprítomný na hlasov aní a návrh 
teda bol schválený. Nechcel sa podie ľať na hlasovaní a preto 
o veci nehlasoval. Je však na primátorovi, či uznesenie podpíše. 
 
Poslanec p. Šušolík prejavil spokojnos ť, že p. Ďutka našiel odvahu 
a vyjadril takto verejne svoj názor. Konštatoval ti ež, že rozpo čet 
mesta je napätý a koncepcia mestu chýba.     
 
POZNÁMKA: Nakoľko na zasadnutí nebolo doriešená otázka, či 
uznesenie bolo prijaté, pán primátor poveril pani p rednostku, aby 
zistila u odborníkov, či je uznesenie prijaté. V prípade, že je 
prijaté, toto uznesenie pozastaví.  
 
Vyjadrenie odborníkov z centrálneho odborného portá lu pre 
samosprávu: 
V zmysle § 25, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení je povinnos ťou poslanca zú čast ňova ť sa zasadnutí obecného 
zastupite ľstva, ale nie je povinnos ť hlasova ť, nemožno poslanca 
núti ť k hlasovaniu na zasadnutí, na ktorom je prítomný. Je na 
osobnom zvážení každého poslanca ako pristupuje k v ýkonu svojej 
funkcie, a teda či považuje za potrebné ne/hlasova ť o prerokovanej 
otázke. V prípade vzniku tzv. pasívnej ú časti poslanca obecného 
zastupite ľstva na zasadnutí, t.j. kedy poslanec obecného 
zastupite ľstva je prítomný na zasadnutí obecného zastupite ľstva 
a nehlasuje o niektorom návrhu uznesenia za ani pro ti, odporú ča sa 
v prípade absencie úpravy v rokovacom poriadku zazn amenať 
nehlasovanie tohto poslanca na hlasovaní vo forme –  zdržal sa 
hlasovania.   
V zmysle ustanovenia § 12, ods. 7 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení ( ďalej len Zákon o obecnom zriadení) 
platí, že obecné zastupite ľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé 
rokova ť a uznáša ť sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovi čná vä čšina 
všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupite ľstva 
je potrebný súhlas nadpolovi čnej vä čšiny prítomných poslancov. 
Zákon o obecnom zriadení v súvislosti so spôsobilos ťou obecného 
zastupite ľstva rokova ť, uznáša ť sa ako aj prijíma ť uznesenia, 
používa slovné spojenie „prítomných poslancov“ bez ďalšieho 
vymedzenia. Za prítomného poslanca obecného zastupi te ľstva 
v podmienkach samosprávnej praxe možno považova ť poslanca, ktorý 
sa svojou fyzickou ú časťou zú častnil priamo na rokovaní obecného 
zastupite ľstva. Prítomnos ť/neprítomnos ť poslanca obecného 
zastupite ľstva nemožno spája ť s jeho prezentovaním sa na 
technickom zariadení ak je zrejmé, že na rokovaní b ol. S oh ľadom 
na uvedené je poslanec obecného zastupite ľstve síce prítomný na 
zasadnutí obecného zastupite ľstva, ale celkovo nehlasuje o návrhu 



uznesenia. Takéto konanie možno klasifikova ť ako pasívnu ú časť 
poslanca na zasadnutí obecného zastupite ľstva, pri čom jeho 
nehlasovanie sa odporú ča zaznamena ť vo forme – zdržal sa 
hlasovania.       
 
Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.  
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 196/2016 
 

16 / Zmena rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2016/Z 
v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča.  

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 197/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2016/Z k 31. 
12. 2016 v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s  finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča.  

Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2016/Z k 31. 
12. 2016 v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s  finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča.  

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 197/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2016/Z k 31. 
12. 2016 v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s  finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča.  

17 / Návrh termínov zasadnutia mestskej rady a mestské ho 
zastupite ľstva na I. polrok 2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 198/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínov zasadnutia mestskej rady a mestského  zastupite ľstva 
na I. polrok 2017:   
Mestská rada – 14. 2. 2017, 19. 4. 2017, 20. 6. 201 7, 
Mestské zastupite ľstvo – 23. 2. 2017, 27. 4. 2017, 29. 6. 2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 



Berie na vedomie: 
Návrh termínov zasadnutia mestskej rady a mestského  zastupite ľstva 
na I. polrok 2017:   
Mestská rada – 14. 2. 2017, 19. 4. 2017, 20. 6. 201 7, 
Mestské zastupite ľstvo – 23. 2. 2017, 27. 4. 2017, 29. 6. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 198/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínov zasadnutia mestskej rady a mestského  zastupite ľstva 
na I. polrok 2017:   
Mestská rada – 14. 2. 2017, 19. 4. 2017, 20. 6. 201 7, 
Mestské zastupite ľstvo – 23. 2. 2017, 27. 4. 2017, 29. 6. 2017. 
 
--------------------------------------------------- ----------- 
Na vedomie: 
 
1/ Pán primátor informoval na zasadnutí MR  o žiado sti 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o vrátenie 
finan čných prostriedkov – výzva, Kód projektu ITMS 224022 0023, 
Názov projektu: Spolo čne za bezpe čnos ť obyvate ľov a ochranu 
krajiny bez hraníc – vi ď. príloha. 
 
2/ Pán primátor na zasadnutí MR oboznámil prítomnýc h, že Mesto 
Byt ča sa bude opakovane uchádza ť o predloženie žiadosti o NFP na 
prestavbu budovy MŠ na Ul. Hurbanovej – vybudovanie  telocvi čne.  
 
2/ Člen MR p. Michal Filek požiadal o opätovné prerokov anie 
žiadosti ob čanov bývajúcich na Ul. Brezovej č.s. 1013, Byt ča 
o odkúpenie časti pozemku pod chodníkom. 
--------------------------------------------------- --------------- 

Rôzne: 
 
1/ Poslanec p. Filek požiadal, aby MsÚ informoval, či skládka na 
Sihoti je legálna. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 9/2016 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Bc. Miroslav Mi nár čik 
prednostka úradu                    primátor mesta    
          
 
Ing. Juraj Babušík                  Michal Filek             
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 


