
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 13/2015 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 

konaného d ňa 16. 12. 2015 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 

Čas ukon čenia zasadnutia: 20,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 17 poslancov 
Program: 
1/ Žiados ť Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnos ť Byt ča o povolenie 
ťažby štrkopiesku. 
2/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča. 
3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 7/2015 
o umiest ňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvá ch po čas 
volebnej kampane. 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 8/2015 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné st avebné odpady. 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 9/2015 
o podmienkach ur čovania a vyberania dane z nehnute ľností na území 
mesta Byt ča na r. 2016. 
6/ Žiados ť Assasin Gym, Byt ča o zaradenie do klubov pôsobiacich na 
území mesta Byt ča. 
7/ Dotácie poskytované Mestom Byt ča na zabezpe čenie športových 
akcii v r. 2016. 
8/  Poskytnutie dotácie Zariadeniu pre seniorov a domov  sociálnych 
služieb Novo ť na zvýšenie kvality sociálnych služieb poskytovaný ch 
občanovi mesta v zariadení. 
9/ Výstavba športovej haly – návrh postupu. 
10 / Poskytnutie dotácie Rímsko-katolíckej cirkvi, Far ský úrad 
Petrovice.  
11 / Návrh Programového rozpo čtu  Mesta Byt ča na r. 2016. 
12 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 10/2015. 
13 / Petícia ob čanov proti zmene územného plánu mesta Byt ča v 
mestskej časti Malá Byt ča v lokalite 19. 
14 / Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
15 / Žiados ť TEZAR s.r.o., Byt ča o vydanie stanoviska Mesta. 
16 / Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2014/2015.  
17 /  Zmena programového rozpo čtu rozpo čtovým opatrením Mesta Byt ča 
č. 5/2015 k 31. 12. 2015 – návrh. 
18 / Návrh na delegovanie členov do výboru mestského hádzanárskeho 
klubu Byt ča. 
19 / Návrh Lesného spolo čenstva Byt ča, s.r.o., Byt ča na uzatvo- 
renie Dodatku č. 2 nájomnej zmluvy. 
20 / Žiados ť o pred ĺženie nájmu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka. 
21 / Žiados ť o pred ĺženie nájmu v bytoch na Ul. Tresko ňovej 
v Byt či. 
22 / Žiadosti o pridelenie vo ľných bytov na Ul. Tresko ňovej  
v Byt či. 
23 / Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja šp ortu na r. 
2015, multifunk čné ihriská. 



24 / Návrh primátora mesta zváženie možnosti na vyprac ovanie 
a predloženie žiadosti Mesta Byt ča o NFP z Opera čného programu 
Kvalita životného prostredia. 
25 / Požiadavka verite ľa o schválenie ru čenia. 
26 / Návrh termínov zasadnutia Mestskej rady a Mestské ho 
zastupite ľstva v Byt či na I. polrok 2016. 
27 / Žiados ť o pred ĺženie otváracích hodín v prevádzke 
U záhradkárov v Byt či.  
28 / Žiados ť o vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu súkrom nej 
materskej školy „Úsmev“ do siete škôl a školských z ariadení 
v termíne od 1. 9. 2016. 
29 / Rôzne. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 17 zo 17-tich 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
     Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci MZ . 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. PhDr. Martin 
Gácik a p. Andrea Gajdošíková.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Ján 
Melocík ako predseda komisie, p. Stanislav Struhal a p. Jozef 
Raždík ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Pán primátor predniesol návrh na doplnenie programu  o tieto body: 
Pred programovým rozpo čtom je nutné, v zmysle zákona o rozpo čto-
vých pravidlách, schváli ť tiež dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi 
Farský úrad Petrovice – bude to bod 10/, návrh term ínov zasadnutia 
MR a MZ na I. polrok 2016, bude to bod 26/ a žiados ť na pred ĺženie 
otváracích hodín v prevádzke U záhradkárov v Byt či, bude to bod 
27/ programu.  
Takto upravenú pozvánku dostali poslanci v písomnej  podobe. 
 
Poslanec p. Školek navrhol zaradenie žiadosti o vyd anie súhlasného 
stanoviska k zaradeniu súkromnej materskej školy „Ú smev“ do siete 
škôl a školských zariadení v termíne od 1. 9. 2016 do programu 
rokovania, nako ľko bola žiados ť spolo čnosti Hadess, s.r.o., Hliník 
nad Váhom č. 250, Byt ča na minulom zasadnutí zastupite ľstva 
pozmenená. Poslanci vtedy nehlasovali o presnom zne ní žiadosti, 
ale o zaradenie do siete od 1. 9. 2017. 
Pán primátor konštatoval, že ak poslanci doplnenie o tento bod 
programu schvália, bude to bod 28/ a rôzne bude bod  29/. 
 
Poslanci doplnený program, overovate ľov zápisnice, návrhovú 
komisiu a zapisovate ľku schválili. 

1/ Žiados ť Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnos ť Byt ča,  Námestie SR 2,  
Byt ča o povolenie ťažby štrkopiesku v katastrálnom území Hliník 
nad Váhom (pozemok parc. č. KN 861/4, 861/5, 861/6 k.ú. Hliník nad 
Váhom). 



MR odporú ča MZ schváli ť v zmysle § 4, ods. 3, písm. d) zákona č. 
369/90 Zb. o obecnom zriadení, vydanie kladného záv äzného 
stanoviska Mesta Byt ča k vydaniu povolenia na ťažbu štrkopiesku 
v katastrálnom území Hliník nad Váhom, pozemok parc . č. KN 861/4, 
861/5, 861/6 pre Rímsko-katolícku cirkev, Farnos ť Byt ča, Námestie 
SR 2,  Byt ča za podmienok: 
1/ Vytý čenia trasy prepravy vy ťaženého materiálu mimo mestskej 
časti Hliník nad Váhom (cez brod rieky Váh). 
2/ Postupného vy ťažovania predmetného územia na etapy. 
3/ Vy ťažený priestor bude spätne zasypaný. 
4/ Finan čné prostriedky získané z ťažby budú použité na rozvoj 
Farnosti Byt ča. 
        
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 260/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 4, ods. 3, písm. d) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení, vydanie kladného záväzného stanoviska Mes ta Byt ča 
k vydaniu povolenia na ťažbu štrkopiesku v katastrálnom území 
Hliník nad Váhom, pozemok parc. č. KN 861/4, 861/5, 861/6 pre 
Rímsko-katolícku cirkev, Farnos ť Byt ča, Námestie SR 2,  Byt ča za 
podmienok: 
1/ Vytý čenia trasy prepravy vy ťaženého materiálu mimo mestskej 
časti Hliník nad Váhom (cez brod rieky Váh). 
2/ Postupného vy ťažovania predmetného územia na etapy. 
3/ Vy ťažený priestor bude spätne zasypaný. 
4/ Finan čné prostriedky získané z ťažby budú použité na rozvoj 
Farnosti Byt ča. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných s mapovým podklad om predloženým 
k žiadosti. Konštatoval, že ide o vydanie stanovisk a Mesta, samotný 
proces podlieha stavebnému konaniu, v ktorom sa mus ia vyjadri ť 
dotknuté orgány. Tieto predložia svoje stanoviská a  podmienky 
k uvedenej činnosti. Oboznámil tiež, že na zasadnutí je prítomn ý 
dekan farnosti p. Mgr. Anton Dník, ktorého privítal  na zasadnutí.  
Pán dekan zodpovie všetky dotazy týkajúce sa žiados ti.  
 
Poslanec p. Skotnický vyjadril svoj nesúhlas s tým,  aby boli takého 
zásahy do krajiny v m. č. Hliník nad Váhom realizované. Podotkol, že 
mali aj iné spolo čnosti žiadosti, s ľúbili úpravy terénu a zostali po 
nich len jamy. 
Poslanec p. Skotnický predložil predsedovi návrhove j komisie 
pozmeňujúci návrh:  
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Žiados ť Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnos ť Byt ča o povolenie ťažby 
štrkopiesku. 
II.Žiada: 
Primátora mesta, aby v danej žiadosti postupoval v zmysle platných 
zákonov a noriem.  



Poslanci v ďalších svojich vystúpeniach upozornili na fakt, že oni si 
nemôžu vyhradzova ť právo zaujíma ť stanoviská vo veciach, ktoré zo 
zákona prislúchajú stavebnému úradu. Poukázali tiež  na platný územný 
plán Mesta. 
 
Pán primátor konštatoval, že ide o zaujatie stanovi ska nie k stavbe, 
ale k ťažobnej činnosti, ku ktorej sa poslanci v zmysle zákona 
o obecnom zriadení vyjadrujú. Je to v súlade s práv omocami 
zastupite ľstva. 
 
Poslanec p. Filek vysvetlil, že pod ľa neho je návrh tohto uznesenia 
predbiehanie situácie, ak o takéto stanovisko požia da stavebný úrad 
alebo banský úrad, potom sa poslanci vyjadria. 
 
Poslanky ňa p. Gajdošíková sa vyjadrila za ob čanov m. č. Hliník nad 
Váhom, že o tomto zámere nevedia a teda sa nemali m ožnos ť k tomu 
vyjadri ť, nako ľko touto ťažbou budú ovplyvnení aj vlastníci pozemkov, 
po ktorých vedie cesta. 
 
Pán primátor vysvetlil, že ide o zámer, ďalšie povolenia ak nebudú, 
je to bezpredmetné. 
 
Pán dekan vysvetlil, že jednou z možností získania finan čných 
prostriedkov pre farnos ť, ktoré sú potrebné aj na komplexnú 
rekonštrukciu havarijného stavu elektrických rozvod ov v kostole 
v Byt či, bol aj tento investi čný zámer. Poukázal na fakt, že  
rešpektuje všetko, čo poslanci nadniesli. Ide o zámer a o vyjadrenie 
poslancov, že takýto zámer, pri dodržaní podmienok,  nie je proti 
záujmom Mesta. Potom by vstupovali do ďalších rokovaní. Ubezpe čil, že 
tím ľudí, odborníkov, ktorí sa týmto zaoberajú, nemajú z áujem, aby sa 
v čomkoľvek poškodilo. Ako to dopadne, je len na poslancoch  a ich 
názor rešpektuje.    
 
Po skon čení diskusie návrhová komisia predložila primátorov i návrh, 
aby dal hlasova ť za návrh uznesenia odporu čený mestskou radou. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 4, ods. 3, písm. d) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení, vydanie kladného záväzného stanoviska Mes ta Byt ča 
k vydaniu povolenia na ťažbu štrkopiesku v katastrálnom území 
Hliník nad Váhom, pozemok parc. č. KN 861/4, 861/5, 861/6 pre 
Rímsko-katolícku cirkev, Farnos ť Byt ča, Námestie SR 2,  Byt ča za 
podmienok: 
1/ Vytý čenia trasy prepravy vy ťaženého materiálu mimo mestskej 
časti Hliník nad Váhom (cez brod rieky Váh). 
2/ Postupného vy ťažovania predmetného územia na etapy. 
3/ Vy ťažený priestor bude spätne zasypaný. 
4/ Finan čné prostriedky získané z ťažby budú použité na rozvoj 
Farnosti Byt ča. 



Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 260/2015 
 
Návrhová komisia predložila primátorovi mesta návrh  poslanca p. 
Skotnického, aby o návrhu dal hlasova ť. 
  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie predložené návrhovou komisiou: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Žiados ť Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnos ť Byt ča o povolenie ťažby 
štrkopiesku. 
II.Žiada: 
Primátora mesta, aby v danej žiadosti postupoval v zmysle platných 
zákonov a noriem.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 261/2015   
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Žiados ť Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnos ť Byt ča o povolenie ťažby 
štrkopiesku. 
II.Žiada: 
Primátora mesta, aby v danej žiadosti postupoval v zmysle platných 
zákonov a noriem.  
 
Pán primátor požiadal poslancov, aby ho na chví ľu ospravedlnili, 
vedenia rokovanie zastupite ľstva sa ujal zástupca primátora p. Juraj 
Babušík. 
   
2/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča. 
-správa o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 18. 11. 2015, 
-plán práce hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na I. polrok 2016. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 262/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 18. 11. 2015 predloženú 
hlavným kontrolórom Mesta Byt ča.  
II.Schva ľuje: 
Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na I. polrok 2016. 
 
Poslanec p. Školek predniesol návrh na doplnenie uz nesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
II.Schva ľuje: 
Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na I. polrok 2016 
s doplnením v bode III. Ostatná kontrolná činnos ť: „Kontroly vykonané 
na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti poslancov 
mestského zastupite ľstva“. 
Poslanci po krátkej diskusii odporu čili návrhovej komisii, aby 
predložila doplnené uznesenie, pod ľa návrhu poslanca p. Školka. 



Zástupca primátora p. Babušík dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 18. 11. 2015 predloženú 
hlavným kontrolórom Mesta Byt ča.  
II.Schva ľuje: 
Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na I. polrok 2016 
s doplnením v bode III. Ostatná kontrolná činnos ť: „Kontroly vykonané 
na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti poslancov 
mestského zastupite ľstva“. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 262/2015   
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 18. 11. 2015 predloženú 
hlavným kontrolórom Mesta Byt ča.  
II.Schva ľuje: 
Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na I. polrok 2016 
s doplnením v bode III. Ostatná kontrolná činnos ť: „Kontroly vykonané 
na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti poslancov 
mestského zastupite ľstva“. 
 
Pán primátor sa vrátil a ujal sa vedenia rokovania zastupite ľstva. 
  
3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 7/2015 
o umiest ňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvá ch po čas 
volebnej kampane. 
  
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
7/2015 o umiest ňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvá ch 
počas volebnej kampane. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 263/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2015 o umiest ňovaní 
volebných plagátov na verejných priestranstvách po čas volebnej 
kampane. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2015 o umiest ňovaní 
volebných plagátov na verejných priestranstvách po čas volebnej 
kampane. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 263/2015   



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2015 o umiest ňovaní 
volebných plagátov na verejných priestranstvách po čas volebnej 
kampane. 
 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 8/2015 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné st avebné odpady, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 5/2008 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť predložené VZN s nasledovnou zmenou:  
Výška poplatku pod ľa § 2 písmena e) za drobný stavebný odpad bez 
obsahu škodlivín 0,045 €/ za kg.  
 
MR navrhuje následne posúdi ť, resp. prehodnoti ť výšku stanoveného 
poplatku v súvislosti s pripravovaným, novým VZN o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území mesta 
k 30.6. 2016. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a dr obné stavebné 
odpady, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 5/2008 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa dy  s nasledovnou 
zmenou:  
Výška poplatku pod ľa § 2 písmena e) za drobný stavebný odpad bez 
obsahu škodlivín 0,045 €/ za kg.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 264/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2015 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa dy, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 5/2008 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady s nasledovnou zmeno u:  
Výška poplatku pod ľa § 2 písmena e) za drobný stavebný odpad bez 
obsahu škodlivín 0,045 € za kg.  
 
Poslanec p. Kozák v diskusii konštatoval, že Mesto by sa malo správa ť 
v prvom rade ekologicky a potom hospodárne. Pod ľa vyjadrenia vedúceho 
technických služieb mesta by suma vo výške 0,035 za  kg odpadu pokryla 
náklady na odvoz a likvidáciu drobného stavebného o dpadu. Poslanec p. 
Kozák navrhol, aby poslanci hlasovali o tejto výške  poplatku. Takto 
budú ob čania motivovaní, aby službu využívali. 
Poslanci v diskusii súhlasili s návrhom poslanca p.  Kozáka. 
 
Návrhová komisia predložila návrh upraveného uznese nia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2015 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa dy, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 5/2008 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady  s nasledovnou zmen ou:  
Výška poplatku pod ľa § 2 písmena e) za drobný stavebný odpad bez 
obsahu škodlivín 0,035 € za kg.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie predložené návrhovou komisiou: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2015 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa dy, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 5/2008 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady  s nasledovnou zmen ou:  
Výška poplatku pod ľa § 2 písmena e) za drobný stavebný odpad bez 
obsahu škodlivín 0,035 € za kg.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 264/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2015 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa dy, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 5/2008 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady  s nasledovnou zmen ou:  
Výška poplatku pod ľa § 2 písmena e) za drobný stavebný odpad bez 
obsahu škodlivín 0,035 € za kg.  
 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 9/2015 
o podmienkach ur čovania a vyberania dane z nehnute ľností na území 
mesta Byt ča na r. 2016. 
MR vzala na vedomie odporu čenia FK:  
FK odporú ča venova ť sa predmetnému VZN o podmienkach ur čovania 
a vyberania dane z nehnute ľností a komplexne prehodnoti ť všetky 
stanovené sadzby.  
FK odporú ča pripravi ť modelové príklady sadzieb na rokovanie 
komisií k 30.6. 2016. FK sa tiež zaoberala spolo čnos ťou Urbárske 
pozemkové spolo čenstvo a jej da ňovou povinnos ťou vo či Mestu Byt ča. 
V súvislosti s uvedeným FK odporú ča preveri ť možnos ť vyrubenia 
dane z nehnute ľnosti Urbárskemu pozemkovému spolo čenstvu za 
pozemky ktoré užíva, ale  ktorých vlastníkom je Mes to Byt ča.   
 
MR vzala na vedomie informáciu, že nako ľko je známy vlastník (Mesto 
Byt ča) zapísaný v katastri nehnute ľností v zmysle zákona č. 563/2004 
Zb. o miestnych daniach ... nie je užívate ľ  Urbárske pozemkové 
spolo čenstvo Byt ča, da ňovníkom dane z nehnute ľností. 
FK žiada predloži ť zdôvodnenie, z akých dôvodov si Mesto 
neuplatnilo nárok na výplatu dividend za roky 2006 až 2010 už 
v roku 2010 teda v období, kedy by nárok mesta za t oto obdobie 
nebol preml čaný. Zárove ň FK žiada uvies ť dôvody  pre čo si Mesto 
neuplatnilo na súde výplatu dividend za všetky roky  (aj  



preml čané). FK konštatuje, že Mesto svojou ne činnos ťou prispieva 
k tomu, že prichádza o nemalé finan čné prostriedky. FK uvedené 
pokladá za nehospodárne nakladanie s majetkom mesta . 
MR odporú ča MZ schváli ť predložené Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Byt ča č. 9/2015 o podmienkach ur čovania a vyberania dane 
z nehnute ľností na území Mesta Byt ča v navrhovanom znení.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 265/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 9/2015 o podmienkach 
ur čovania a vyberania dane z nehnute ľností na území mesta Byt ča na r. 
2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 9/2015 o podmienkach 
ur čovania a vyberania dane z nehnute ľností na území mesta Byt ča na r. 
2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 265/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 9/2015 o podmienkach 
ur čovania a vyberania dane z nehnute ľností na území mesta Byt ča na r. 
2016. 
 
6/ Žiados ť Assasin Gym, Byt ča o zaradenie do klubov pôsobiacich na 
území mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zaradenie klubu Assasin Gym, Byt ča do klubov 
pôsobiacich na území mesta Byt ča. 
MR odporú ča MZ, pod ľa možností, schváli ť v návrhu rozpo čtu Mesta 
Byt ča na r. 2016 dotáciu klubu na činnos ť vo výške 300,- €.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 266/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie klubu Assasin Gym, Byt ča do klubov pôsobiacich na území 
mesta Byt ča s tým, že bude na činnos ť klubu v r. 2016 poskytnutá 
dotácia vo výške 300,- €. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Zaradenie klubu Assasin Gym, Byt ča do klubov pôsobiacich na území 
mesta Byt ča s tým, že bude na činnos ť klubu v r. 2016 poskytnutá 
dotácia vo výške 300,- €. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 266/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie klubu Assasin Gym, Byt ča do klubov pôsobiacich na území 
mesta Byt ča s tým, že bude na činnos ť klubu v r. 2016 poskytnutá 
dotácia vo výške 300,- €. 
 
7/ Dotácie poskytované Mestom Byt ča na zabezpe čenie športových 
akcii v r. 2016. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 267/2015 
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. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na „zabezpe čenie športových akcií 
v roku 2016“: 
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                     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 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. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na „zabezpe čenie športových akcií 
v roku 2016“: 
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                     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. 267/2015 
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. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na „zabezpe čenie športových akcií 
v roku 2016“: 
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                     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,- € 
 
8/  P oskytnutie dotácie: 
Zariadeniu pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť na 
zvýšenie kvality sociálnych služieb poskytovaných o bčanovi mesta v 
zariadení. 
Rímsko-katolíckej cirkvi, Farský úrad Petrovice na obstaranie 
a inštaláciu zvonov do kostola v m. č. Pšurnovice vo výške 1.000,- 
€. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 268/2015 
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. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Zariadeniu pre senioro v a domov 
sociálnych služieb Novo ť na zvýšenie kvality sociálnych služieb, 
vo výške 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. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Zariadeniu pre senioro v a domov 



sociálnych služieb Novo ť na zvýšenie kvality sociálnych služieb, 
vo výške 100,- €.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 268/2015 
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. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Zariadeniu pre senioro v a domov 
sociálnych služieb Novo ť na zvýšenie kvality sociálnych služieb, 
vo výške 100,- €.  
 
9/ Výstavba športovej haly – návrh postupu. 
 
MR odporú ča, aby MZ požiadalo primátora mesta v spolupráci s MR 
pripravi ť zadanie a následne zrealizova ť verejné obstarávanie na 
výber zhotovite ľa stavby multifunk čnej športovej haly (na základe 
vypracovaného projektu haly, projekt pre stavebné p ovolenie 
z decembra 2012, zodpovedný projektant: Ing. Patrik  Meško, 
stavebné povolenie vydané obcou Kotešová).  
 
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, že uv edené bude 
zrealizované z rozpo čtovej položke verejné obstarávanie.  
 
MR odporú ča financovanie výstavby multifunk čnej športovej haly 
formou komer čného úveru. 
 
MR odporú ča, aby MZ požiadalo primátora mesta vykona ť v spolupráci 
s MR a na základe výsledku verejnej sú ťaže na výber zhotovite ľa 
stavby multifunk čnej športovej haly, prípravu a následne 
zrealizovanie verejnej sú ťaže, verejného obstarávania na výber 
najvhodnejšieho úveru na uvedený ú čel.  
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 269/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Schva ľuje: 
1/ Navýšenie kapitálových výdavkov Podprogram 1.3. Strategické 
plánovanie a projekty  na projekt Mestská športová hala Byt ča vo 
výške na základe výsledku verejnej sú ťaže na dodávate ľa stavebných 
prác. 
2/ Financovanie projektu výstavby multifunk čnej športovej haly 
formou komer čného úveru. 
 
II. Žiada:  
1/ Primátora mesta, aby v spolupráci s Mestskou rad ou na základe 
vypracovaného projektu Mestská športová hala Byt ča pod ľa Projektu 
pre stavebné povolenie vypracovaného v decembri 201 2, zodpovedný 
Projektant Ing. Patrik Meško pripravil zadanie a ná sledne 



zrealizoval verejné obstarávanie na výber zhotovite ľa pre danú 
stavbu. 
2/ Primátora mesta, aby v spolupráci s Mestskou rad ou a na základe 
výsledku verejnej sú ťaže na dodávate ľa stavebných prác zabezpe čil 
súťaž na výber najvhodnejšieho úveru na uvedený ú čel. 
 
Poslanec p. Weber konštatoval, že vízia výstavby šp ortovej haly je  
v našom meste spájaná s volebnými programami viacer ými poslancov aj  
primátora a verí, že táto akcia bude dotiahnutá do úspešného konca. 
Hala by mala by ť multifunk čná, podporova ť športové aktivity halových 
športov aj kultúrnospolo čenské akcie. Výstavba haly je aj v súlade 
s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mest a. Oboznámil 
prítomných, že zis ťovali viaceré možnosti financovania, od možností 
prostredníctvom súkromného sektora (nie je návratno sť investície), 
cez fondy EÚ (v tomto programovacom období nie sú n a toto možnosti), 
s úverových zdrojov cez ministerstvo školstva (mini sterstvo školstva 
neuvažuje s podporou budovania infraštruktúry), pro jekt cez 
hádzanársky zväz (je časovo neur čitý). Vzh ľadom na zis ťované možnosti 
sa najreálnejšie javí financovanie cez úverové zdro je. 
 
Poslanec p. Školek konštatoval, že je za výstavbu š portovej haly, 
podporuje tento projekt, ale nevidel projekt, nevie , kde má by ť 
osadená, nemá ekonomické údaje, nevidel tieto podkl ady. 
 
Poslanec p. Kozák povedal, že v minulom zastupite ľstve bol tiež za 
výstavbu športovej haly, ale bol by rád, keby sa aj  ob čania mali 
možnosť k tejto investícii vyjadri ť. Stretáva sa s ob čanmi a sú rôzne 
názory. Preto, ak by vysú ťažená suma bola nad milión eur, mali by sa 
ľudia vyjadri ť, lebo v mestských častiach, aj v meste sú možno  
občania skôr za budovanie a opravy chodníkov. Nie, aby  bola spokojná 
minorita z 11.000 obyvate ľov a majorita nespokojná. 
 
Poslanec p. Melocík podotkol, že kolegovia poslanci  by nemali by ť 
váhaví a rázne poveda ť, či Mesto pôjde do tejto investície.  
 
Poslanci konštatovali, že majú záujem proces výstav by športovej haly 
začať. 
   
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Schva ľuje: 
1/ Navýšenie kapitálových výdavkov Podprogram 1.3. Strategické 
plánovanie a projekty  na projekt Mestská športová hala Byt ča vo 
výške na základe výsledku verejnej sú ťaže na dodávate ľa stavebných 
prác. 
2/ Financovanie projektu výstavby multifunk čnej športovej haly 
formou komer čného úveru. 
II. Žiada:  
1/ Primátora mesta, aby v spolupráci s Mestskou rad ou na základe 
vypracovaného projektu Mestská športová hala Byt ča pod ľa Projektu 
pre stavebné povolenie vypracovaného v decembri 201 2, zodpovedný 



Projektant Ing. Patrik Meško pripravil zadanie a ná sledne 
zrealizoval verejné obstarávanie na výber zhotovite ľa pre danú 
stavbu. 
2/ Primátora mesta, aby v spolupráci s Mestskou rad ou a na základe 
výsledku verejnej sú ťaže na dodávate ľa stavebných prác zabezpe čil 
súťaž na výber najvhodnejšieho úveru na uvedený ú čel. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 269/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Schva ľuje: 
1/ Navýšenie kapitálových výdavkov Podprogram 1.3. Strategické 
plánovanie a projekty  na projekt Mestská športová hala Byt ča vo 
výške na základe výsledku verejnej sú ťaže na dodávate ľa stavebných 
prác. 
2/ Financovanie projektu výstavby multifunk čnej športovej haly 
formou komer čného úveru. 
 
II. Žiada:  
1/ Primátora mesta, aby v spolupráci s Mestskou rad ou na základe 
vypracovaného projektu Mestská športová hala Byt ča pod ľa Projektu 
pre stavebné povolenie vypracovaného v decembri 201 2, zodpovedný 
Projektant Ing. Patrik Meško pripravil zadanie a ná sledne 
zrealizoval verejné obstarávanie na výber zhotovite ľa pre danú 
stavbu. 
2/ Primátora mesta, aby v spolupráci s Mestskou rad ou a na základe 
výsledku verejnej sú ťaže na dodávate ľa stavebných prác zabezpe čil 
súťaž na výber najvhodnejšieho úveru na uvedený ú čel. 
 
10 /  P oskytnutie dotácie Rímsko-katolíckej cirkvi, Farský  úrad 
Petrovice na obstaranie a inštaláciu zvonov do kost ola v m. č. 
Pšurnovice vo výške 1.000,- €. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 270/2015 
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. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Rímsko-katolíckej cirk vi, Farský úrad 
Petrovice na obstaranie a inštaláciu zvonov do kost ola v m. č. 
Pšurnovice vo výške 1.000,- €. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že ob čania urobili verejnú zbierku 
a vyzbierali približne 7.000,- €.  
 
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. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Rímsko-katolíckej cirk vi, Farský úrad 
Petrovice na obstaranie a inštaláciu zvonov do kost ola v m. č. 
Pšurnovice vo výške 1.000,- €. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 270/2015 
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. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Rímsko-katolíckej cirk vi, Farský úrad 
Petrovice na obstaranie a inštaláciu zvonov do kost ola v m. č. 
Pšurnovice vo výške 1.000,- €. 
 
11 / Návrh Programového rozpo čtu  Mesta Byt ča na r. 2016. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Pro gramového 
rozpo čtu  Mesta Byt ča na r. 2016. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh programového rozpo čtu mesta Byt ča na 
rok 2016 s nasledovnými pripomienkami, doplneniami:  
 
Podprogram 6.1. Zvoz, odvoz a zneškod ňovanie odpadu (KV) 
 
MR odporú ča doplni ť do rozpo čtu projekt „Integrovaný systém 
odpadového hospodárstva“ s ú čelom - aktualizácia projektovej 
dokumentácie na vybudovanie integrovaného zberného dvora, zatia ľ 
bez navýšenia finan čných prostriedkov na uvedený ú čel. 
 
Program 7: Miestne komunikácie a verejné priestrans tvá 
MR odporú ča MZ schváli ť doplnenie do kapitálových výdavkov: 
-projektová dokumentácia revitalizácie verejných pr iestranstiev 
a parkov, 
-pasportizácia ciest a chodníkov (popísa ť ich stav, v ktorom roku 
boli vykonané investície do ich opráv a ur či ť priority opráv), termín 
do 30. 6. 2016.  
 
POZNÁMKA: K návrhu pasportizácie ciest a chodníkov, primátor  mesta 
odporú ča postup: Prípravu materiálu „Preh ľad opráv a údržby chodníkov 
a ciest po finan čnej a vecnej stránke za roky od r. 2005 až po r. 
2015“ ním poverenými pracovníkmi úradu do termínu 3 0. 6. 2016. 
 
Podprogram 11.1 Materské školy 
 
MR odporú ča zníži ť rozpo čet pre MŠ Hurbanova na rok 2016 
o 15.000,- €. 



MR odporu čila, aby na zasadnutie MZ bolo podané zdôvodnenie, pre čo 
je rozdiel v požadovaných finan čných prostriedkoch (mzdy) 
materských škôl rozdielny pri takmer takých istých počtoch detí. 
MR v súvislosti s uvedeným odporú ča, aby sa komisia „sociálna 
a bytová, verejného poriadku a vnútornej správy, ku ltúry a športu“ 
zaoberala komplexnou analýzou príjmovej a výdavkove j časti 
rozpo čtu školstva (Program 11).  

 
MR vzala na vedomie odporú čania FK:  
FK odporú ča, aby sa Mesto, ako správca dane, zaoberalo zavede ním 
systému da ňovej kontroly da ňových subjektov – kontrola u da ňového 
subjektu alebo kontrola na mieste (§ 44 Zák. 563/20 09 da ňového 
poriadku). 
FK konštatovala, že výdavky týkajúce sa komunálneho od padu 
(Podprogram 6.1 BV) neustále narastajú. Je potrebné  uvedené 
výdavky optimalizova ť. FK preto odporú ča zavies ť kontrolný 
mechanizmus týkajúci sa vývozu  komunálneho odpadu.  Vypracova ť 
analýzu nárastu výdavkov uplatnených na komunálny o dpad od roku 
2012 – 2015.  
 
MR konštatovala, že na zasadnutie orgánov mesta vo feb ruári bude 
opätovne predložený na rokovanie návrh Všeobecne zá väzného 
nariadenia Mesta Byt ča č. ...../2015 o ostatných miestnych daniach 
(plnenie uz. MZ č. 141/2015). 
 
FK odporú ča TS MB rokova ť s dodávate ľom elektrickej energie o 
znížení zálohových platieb za dodávku elektrickej e nergie, 
v nadväznosti na ukon čenie realizácie projektu rekonštrukcia 
a modernizácia VO (úspora energie).  
MR konštatovala, že ak uvedené rokovanie nebude úspeš né, bude 
šetrenie el. energie vy číslené v budúcom období. 
FK odporú ča, aby bol na rokovanie komisií v r. 2016 predložen ý 
sumárny preh ľad prenajatých nebytových priestorov, s uvedením 
výšky nájmu. 
 
MR ďalej odporú ča: 
-v programe 3: Interné služby mesta, zvýši ť celkový rozpo čet 
programu na 496.240,00 €, konkrétne v časti kapitálové výdavky 
a to o 20.000,00 €. Ú čelom navrhovaného zvýšenia tejto výdavkovej 
položky je zaobstaranie (vypracovanie alebo odkúpen ie) projektovej 
dokumentácie na výmenu sekundárnych rozvodov na tep elnom okruhu 
Úvažie a na výstavbu teplovodného prepoja kotolní S ídlisko – 
Centrum Byt ča, 
-v programe 6: Odpadové a vodné hospodárstvo v časti kapitálové 
výdavky, kde je rozpo čtovaných 8.000,00 € v podprograme 6.1 na 
výdavky súvisiace so zabezpe čením dokumentu „Integrovaný systém 
odpadového hospodárstva“, doplni ť ú čel: Aktualizácia projektovej 
dokumentácie na vybudovanie integrovaného zberného dvora, zatia ľ 
bez navýšenia finan čných prostriedkov na uvedený ú čel,  
-v časti kapitálové výdavky, podprogram 1.3, Strategick é 
plánovanie a projekty navýši ť kapitálové výdavky na projekt 



výstavby multifunk čnej mestskej športovej haly (vo výške 
vysú ťaženej ceny z verejnej sú ťaže na dodávate ľa diela), 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 271/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zníženie rozpo čtu MŠ Ul. Hurbanova Byt ča (Podprogram 11.1) vo 
výške 15.000,- € v návrhu Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 
2016. 
 
Poslanci mali predložené písomné stanovisko riadite ľky MŠ na Ul. 
Hurbanovej. 
Poslanec p. Putirka uviedol, že vo finan čnej komisii členovia 
navrhovali zníženie z celého rozpo čtu MŠ. 
 
Pán primátor dal slovo riadite ľke MŠ p. Kasmanovej, ktorá 
informovala, že vychádzali z ekonomickej analýzy mi nulého roka 
a vychádza im zníženie rozpo čtovej položky o 4.050,- €. To je suma, 
o ktorú najviac môžu zníži ť rozpo čet na r. 2016. 
 
Poslanci súhlasili s návrhom pani riadite ľky. 
Predseda návrhovej komisie, na odporu čenie poslancov, predniesol 
návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zníženie rozpo čtu MŠ Ul. Hurbanova Byt ča (Podprogram 11.1) vo 
výške  4.050,- € v návrhu Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 
2016. 
 
Pán primátor dal za návrh uznesenia hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zníženie rozpo čtu MŠ Ul. Hurbanova Byt ča (Podprogram 11.1) vo 
výške  4.050,- € v návrhu Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 
2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 271/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zníženie rozpo čtu MŠ Ul. Hurbanova Byt ča (Podprogram 11.1) vo 
výške  4.050,- € v návrhu Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 
2016. 
 
V ďalšej diskusii vystúpil poslanec p. Gácik a prednie sol návrh 
uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Vyhotovenie kópie sochy sv. Jána Nepomuckého a j ej osadenie do 
zámockého parku.  



2/ Vyhotovenie draka umeleckým ková čom a jeho osadenie do studne 
zámockého parku – spolu vo výške 15.000,- € (bod 1, 2). 
3/ Osadenie, znovuosadenie dvoch pamätných tabú ľ – Švec, Tombor vo 
výške 500,- €.  
4/ Financovanie brožúry zo série poh ľady s tematikou Ikony vo výške 
500,- € v návrhu Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2016. 
 
Poslanec p. Gácik navrhol presun z rozpo čtových položiek vývoz odpadu 
a propagácia mesta. 
Poslanec p. Struhal navrhol, aby poslanec p. Gácik počkal do 
predloženia závere čného ú čtu Mesta za r. 2015 a pod ľa výsledkov 
hospodárenia bola jeho požiadavka prerokovaná na ap rílovom mestskom 
zastupite ľstve.  
Poslanec p. Gácik trval na tom, aby o jeho návrhu m estské zastupi-
te ľstvo hlasovalo v tomto bode programu. 
 
Pán primátor informoval, že nako ľko sa uznesenie týka návrhu rozpo čtu 
na r. 2016, vyhlásil prestávku, aby sa mohla návrho vá komisia poradi ť 
a vedúca finan čného oddelenia zosúladi ť požiadavku v návrhu rozpo čtu 
Mesta. 
  
Po prestávke predniesol predseda návrhovej komisie návrh uznesenia, 
o ktorom dal pán primátor hlasova ť:  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Vyhotovenie kópie sochy sv. Jána Nepomuckého a j ej osadenie do 
zámockého parku.  
2/ Vyhotovenie draka umeleckým ková čom a jeho osadenie do studne 
zámockého parku – spolu vo výške 15.000,- € (bod 1, 2). 
3/ Osadenie, znovuosadenie dvoch pamätných tabú ľ – Švec, Tombor vo 
výške 500,- €.  
4/ Financovanie brožúry zo série poh ľady s tematikou Ikony vo výške 
500,- € v návrhu Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 272/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Vyhotovenie kópie sochy sv. Jána Nepomuckého a j ej osadenie do 
zámockého parku.  
2/ Vyhotovenie draka umeleckým ková čom a jeho osadenie do studne 
zámockého parku – spolu vo výške 15.000,- € (bod 1, 2). 
3/ Osadenie, znovuosadenie dvoch pamätných tabú ľ – Švec, Tombor vo 
výške 500,- €.  
4/ Financovanie brožúry zo série poh ľady s tematikou Ikony vo výške 
500,- € v návrhu Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2016. 
 
Poslanci pristúpili k prerokovaniu návrhu Programov ého rozpo čtu Mesta 
Byt ča na rok 2016, s výh ľadom na roky 2017 – 2018. 
Pán primátor predniesol návrh upraveného uznesenia,  v ktorom sú už 
zakomponované predchádzajúce schválené návrhy: 



Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2016, s výh ľadom na roky 
2017 – 2018. 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2016, s výh ľadom na roky 
2017 – 2018, 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 so zapracovanými 
zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Program 2 Propagácia  a prezentácia  
Podprogram 2.1 propagácia a prezentácia mesta Byt ča          
633 materiál                                         - 2.000,- € 
637 služby                                           - 2.000,- € 
642 dotácia na vyhotovenie kópie sochy sv. Jána Nep omuckého a jej 
osadenie do zámockého parku a vyhotovenie draka a j eho osadenie do 
studne                                               +15.000,- € 
642 dotácia na osadenie dvoch pamätných tabú ľ – Švec, Tombor  
                                                        +500,- €  
642 dotácia na financovanie brožúry zo série poh ľady s tematikou 
Ikony                                                   +500,- €     
         
Program 6 Odpadové a vodné hospodárstvo 
Podprogram 6.1 zvoz, odvoz a zneškod ňovanie odpadov 
637 služby                                           -12.000,- € 
 
Program 13 Kultúra a spolo čenské aktivity 
Podprogram 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
Mestský klub „Assasin Gym“                              +300,- € 
 
Program 11 Vzdelávanie a mládež 
Podprogram 11.1 MŠ Ul. Hurbanova Byt ča 
610+620 mzdy, poistné                                 -4.050,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 
Podprogram 1.3 strategické plánovanie a projekty 
Projekt „Mestská športová hala“ 
 
Program 3 Interné služby mesta  
PD výmena sekundárnych rozvodov na tepelnom okruhu Úvažie a výstavba 
teplovodného prepoja kotolní Sídlisko-Centrum Byt ča  +20.000,- € 
 
Program 6 odpadové a vodné hospodárstvo 
Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškod ňovanie odpadu 
Aktualizácia PD na vybudovanie integrovaného dvora   
 
 



Program 8 miestne komunikácie, verejné priestranstv á a zele ň  
Podprogram 8.3 správa a údržba verejnej zelene 
716-PD revitalizácia verejných priestranstiev a par kov    
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov RF                             +16.250,- € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 273/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2016, s výh ľadom na roky 
2017 – 2018. 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2016, s výh ľadom na roky 
2017 – 2018, 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 so zapracovanými 
zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Program 2 Propagácia  a prezentácia  
Podprogram 2.1 propagácia a prezentácia mesta Byt ča          
633 materiál                                         - 2.000,- € 
637 služby                                           - 2.000,- € 
642 dotácia na vyhotovenie kópie sochy sv. Jána Nep omuckého a jej 
osadenie do zámockého parku a vyhotovenie draka a j eho osadenie do 
studne                                               +15.000,- € 
642 dotácia na osadenie dvoch pamätných tabú ľ – Švec, Tombor  
                                                        +500,- €  
642 dotácia na financovanie brožúry zo série poh ľady s tematikou 
Ikony                                                   +500,- €     
         
Program 6 Odpadové a vodné hospodárstvo 
Podprogram 6.1 zvoz, odvoz a zneškod ňovanie odpadov 
637 služby                                           -12.000,- € 
 
Program 13 Kultúra a spolo čenské aktivity 
Podprogram 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
Mestský klub „Assasin Gym“                              +300,- € 
 
Program 11 Vzdelávanie a mládež 
Podprogram 11.1 MŠ Ul. Hurbanova Byt ča 
610+620 mzdy, poistné                                 -4.050,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 
Podprogram 1.3 strategické plánovanie a projekty 
Projekt „Mestská športová hala“ 
 
Program 3 Interné služby mesta  



PD výmena sekundárnych rozvodov na tepelnom okruhu Úvažie a výstavba 
teplovodného prepoja kotolní Sídlisko-Centrum Byt ča  +20.000,- € 
Program 6 odpadové a vodné hospodárstvo 
Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškod ňovanie odpadu 
Aktualizácia PD na vybudovanie integrovaného dvora   
 
 
Program 8 miestne komunikácie, verejné priestranstv á a zele ň  
Podprogram 8.3 správa a údržba verejnej zelene 
716-PD revitalizácia verejných priestranstiev a par kov    
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov RF                             +16.250,- € 
 
 
12 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 10/2015, 
ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl  a 
školských zariadení na rok 2016.  
  
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
10/2015, ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Byt ča č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka 
škôl a školských zariadení na rok 2016 s nasledovno u zmenou: 
Príloha č. 1 k VZN 
 
Pán primátor predniesol návrh sumy, ktorá vyplynula  zo schváleného 
rozpo čtu Mesta na r. 2016: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 10/2015, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 15/2012 o ur čení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a š kolských zariadení 
na rok 2016 s nasledovnou zmenou: 
Príloha č. 1 k VZN 
MŠ Hurbanova  326.630,- € sumu na die ťa 2.419,48 €  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 274/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 10/2015, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 15/2012 o ur čení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a š kolských zariadení 
na rok 2016 s nasledovnou zmenou: 
Príloha č. 1 k VZN 
MŠ Hurbanova  326.630,- € sumu na die ťa 2.419,48 €  
 
13 / Petícia ob čanov proti zmene územného plánu mesta Byt ča v 
mestskej časti Malá Byt ča v lokalite 19 v zastúpení peti čného 
výboru: Ing. Stanislav Kramara, Malá Byt ča č. 153, Byt ča.  



MR odporú ča MZ petíciu ob čanov proti zmene územného plánu mesta 
Byt ča v m. č. Malá Byt ča, lokalita 19 v zastúpení peti čného výboru: 
Ing. Stanislav Kramara, Malá Byt ča č. 153, Byt ča zobra ť na 
vedomie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 275/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov smerujúcu proti zmene územného plánu mesta Byt ča v 
mestskej časti Malá Byt ča v lokalite 19, v zastúpení peti čného 
výboru: Ing. Stanislav Kramara, Malá Byt ča č. 153, Byt ča.  
II. Konštatuje, že 
Mestské zastupite ľstvo v Byt či zaujme stanovisko k petícii ob čanov  
pri prerokovaní Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ/ÚPO/ Byt ča. 
 
POZNÁMKA: Podľa zákona č.85/1990 Zb. o peti čnom práve je nutné,  
aby orgán Mesta (MZ) k požiadavke ob čanov vyjadrenej v petícii  
zaujal stanovisko, t.z. petícii vyhovel alebo nevyh ovel. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov smerujúcu proti zmene územného plánu mesta Byt ča v 
mestskej časti Malá Byt ča v lokalite 19, v zastúpení peti čného 
výboru: Ing. Stanislav Kramara, Malá Byt ča č. 153, Byt ča.  
II. Konštatuje, že 
Mestské zastupite ľstvo v Byt či zaujme stanovisko k petícii ob čanov  
pri prerokovaní Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ/ÚPO/ Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 275/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov smerujúcu proti zmene územného plánu mesta Byt ča v 
mestskej časti Malá Byt ča v lokalite 19, v zastúpení peti čného 
výboru: Ing. Stanislav Kramara, Malá Byt ča č. 153, Byt ča.  
II. Konštatuje, že 
Mestské zastupite ľstvo v Byt či zaujme stanovisko k petícii ob čanov  
pri prerokovaní Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ/ÚPO/ Byt ča. 
  
14 / Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  
v rámci stavby: „Optimalizácia výroby tepla v častiach Sídlisko –  
Centrum Byt ča“ žiadate ľa - Eucal s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45,  
Žilina.  
 
MR odporú ča MZ neschváli ť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena medzi: Budúcim povinným z vecného 
bremena – Mesto Byt ča a Budúcim oprávneným z vecného bremena – 
TEZAR, s.r.o., Byt ča, na za ťaženie mestských pozemkov v rámci 



plánovanej stavby: „Optimalizácia výroby tepla v častiach Sídlisko 
– Centrum Byt ča“.  

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 276/2015 

Mestské zastupite ľstvo  
Neschva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 
medzi: Budúcim povinným z vecného bremena – Mesto B yt ča a Budúcim 
oprávneným z vecného bremena – TEZAR, s.r.o., Byt ča, na za ťaženie 
mestských pozemkov v rámci plánovanej stavby: „Opti malizácia 
výroby tepla v častiach Sídlisko – Centrum Byt ča“.  

 
Poslanec p. Filek prezentoval, že v svojom diskusno m príspevku sa 
vyjadrí rovno aj k nasledujúcemu bodu programu, k ž iadosti spol. 
Tezar. Uviedol, že rozhodnutie, ktoré má zastupite ľstvo pred sebou 
je jedno z najdôležitejších. Rozhodnutie, či zastupite ľstvo povolí 
túto investíciu bude ma ť vplyv, že v r. 2020, ke ď vyprší nájomná 
zmluva medzi Mestom a spol. Tezar, Mesto zistí, že súčasný 
prenajímate ľ bude vlastníkom tepelného hospodárstva a tepelných  
zariadení, hoci každú investíciu získal bu ď od štátu, alebo 
z eurofonov, alebo ju zaplatili Byt čania v cene tepla. Zaplatili 
ju Byt čania, ktorým v skuto čnosti toto zariadenie patrí, a ktorí 
mu prostredníctvom vtedajších volených zástupcov um ožnili na 
majetku Mesta podnika ť. Ak by Mesto umožnilo Tezaru vybudova ť vo 
vlastnej réžii aj prepojenie kotolní a výmenu rozvo dov, v r. 2020 
by mala spolo čnos ť v zmysle zmluvy v majetku celé zariadenie na 
výrobu tepla v meste Byt ča. Možnosti, ktoré Mesto má je naozaj 
málo. Je pravda, že na základe zmluvy dnes patrí vä čšina zariadení 
Tezaru. Ak by však poslanci dovolili Tezaru zainves tova ť aj do 
rozvodov a prepojenia kotolní, Mesto by stratilo ak úko ľvek možnos ť 
rozhodova ť o tepelnom hospodárstve v meste. Preto je jedinou 
šancou zhodnoti ť a zve ľadi ť majetok, ktorý ešte Mestu patrí. Preto 
sa chcú poslanci  pokúsi ť získa ť  eurofondy pre Mesto. Ak sa to 
nepodarí, môže Mesto zainvestova ť z mestských prostriedkov. Už aj 
tým by Mesto ušetrilo peniaze odberate ľom tepla. Poslanec p. Filek 
v závere diskusného príspevku apeloval na kolegov p oslancov, aby 
zvážili svoje rozhodovanie v prospech ob čanov. 
 
Nakoľko sa poslanci nehlásili do diskusie, pán primátor udelil 
slovo p. Mariánovi Múdremu. Konštatoval, že už tret í krát je pred 
poslancami a predstavuje projekt, ktorý zabezpe čí energetickú 
úsporu a zníženie ceny tepla. Ide o prepojenie koto lne sídlisko 
s kotol ňou centrum. Kotol ňa centrum je v dezolátnom stave. 
Podrobne to už poslancom vysvetlil. Ide o to, či poslanci projekt 
podporia alebo nie. 
 
O slovo sa prihlásil ob čan mesta p. Buranda, ktorý požiadal 
poslanca p. Fileka, aby pre čítal otvorený list ob čanov podporujúci    
hospodárenie s verejným majetkom v prospech ob čanov mesta.  



V ďalších vystúpeniach ob čania mesta poukázali na vysokú cenu 
tepla v meste Byt ča v porovnaní s cenami tepla v meste Považská 
Bystrica alebo v meste Žilina. 
 
Poslanec p. Babušík poznamenal, že zástupca spolo čnosti Tezar 
ponúka pre odberate ľov zníženie ceny tepla a teplej vody, treba sa 
týmto vážne zaobera ť, lebo eurofondy nie je možné získa ť bez 
splnenie podmienok. Nevie, či má Mesto možnos ť získa ť podporu 
z eurofondov, ke ď neprevádzkuje tepelné zariadenia a rozvody. 
 
Poslanec p. Filek odpovedal, že je rovnaká šanca, ž e podporu 
z eurofondov môže dosta ť spolo čnos ť Tezar aj Mesto.  
 
Poslanec p. Školek prezentoval, že jednozna čne zastáva názor – tu 
a teraz poslanci rokujú o tom, aká bude cena tepla.  Zástupca 
spolo čnosti Tezar p. Múdry deklaroval, že touto rekonštru kciou 
bude možné zníži ť cenu tepla o 5% a ak sa zníži cena na vstupe, 
teda ak sa zníži cena plynu, to budú ďalšie percentá z ceny dole. 
Poslanec p. Školek považuje za nekorektné, aby bolo  rokovanie 
o žiadostiach spolo čnosti Tezar využívané na iné ciele. Pod ľa neho 
sa tým nesleduje skuto čný prospech ob čanov, ale sleduje sa tým 
nie čo úplne iné. On sám je vlastníkom objektu, ktorý ti ež vykuruje 
spolo čnos ť Tezar a ak mu p. Múdry garantuje zníženie ceny tep la 
o 5% tak v tom množstve, ktoré on odoberá to bude d obrá úspora. To 
čo navrhujú poslanci, že Mesto dostane z eurofonov p ríspevok 
a urobí samo túto investíciu, je pod ľa neho zavádzajúce. Mesto 
môže požiada ť o príspevok, ale dostanú ho len žiadatelia, ktorí 
prevádzkujú tepelné zariadenia a rozvody. V tomto p rípade je to 
firma Tezar Byt ča. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 
občania a zo strany poslanca p. Fileka sa vytvára na p oslancov 
neseriózny tlak, že ke ď budú poslanci hlasova ť za vyhovenie 
žiadosti spolo čnosti Tezar, sú vlastne proti ob čanov. Opak je však 
pravdou. Ke ď nastane situácia, že pán Múdry nedostane príspevok  
z eurofondov a bude musie ť z technických dôvodov kotolne 
rekonštruova ť cestou úveru, je možné, že cena tepla pôjde nahor.  
 
Pán primátor konštatoval, že ur čite ako on, tak aj každý jeden zo 
17-tich poslancov chce nižšiu cenu tepla, ale treba  hovori ť 
o faktoch. Po ďakoval poslancovi p. Školkovi za vysvetlenie. 
 
V ďalšej diskusii poslanci debatovali, či je možné, aby Mesto 
získalo príspevok z eurofondov, ke ď neprevádzkuje tepelné 
zariadenia a rozvody. 
 
Poslanky ňa p. Gajdošíková konštatovala, že na dnešnom zasadn utí 
zastupite ľstvo schválilo zahájenie aktivity v prospech výstav by 
športovej haly a zobratie si úveru na jej výstavbu.  Preto nevidí 
dôvod, aby Mesto v prípade nezískania prostriedkov z eurofondov si 
nemohlo zobra ť úver na rekonštrukciu tepelných zariadení 
a tepelných rozvodov v meste. 
 



Poslanec p. Melocík podal návrh na ukon čenie diskusie. 
Poslanci jeho návrh schválili. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Neschva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 
medzi: Budúcim povinným z vecného bremena – Mesto B yt ča a Budúcim 
oprávneným z vecného bremena – TEZAR, s.r.o., Byt ča, na za ťaženie 
mestských pozemkov v rámci plánovanej stavby: „Opti malizácia 
výroby tepla v častiach Sídlisko – Centrum Byt ča“.  

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 276/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Neschva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 
medzi: Budúcim povinným z vecného bremena – Mesto B yt ča a Budúcim 
oprávneným z vecného bremena – TEZAR, s.r.o., Byt ča, na za ťaženie 
mestských pozemkov v rámci plánovanej stavby: „Opti malizácia 
výroby tepla v častiach Sídlisko – Centrum Byt ča“.  

 
15 / Žiados ť TEZAR s.r.o., Thurzova 968/17, Byt ča o vydanie  
súhlasného stanoviska na realizáciu investície: „Vý mena  
sekundárnych rozvodov na tepelnom okruhu Úvažie“. 
 
MR odporú ča MZ neschváli ť udelenie súhlasu nájomcovi mestského  
tepelného hospodárstva a tepelných zariadení – TEZA R, s.r.o., 
Byt ča, na realizáciu investície vo výške 155.000,00 €,  
na prenajatom mestskom majetku, t.j.  
investície – „Výmena sekundárnych rozvodov na tepel nom okruhu  
Úvažie“.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 277/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Neschva ľuje: 
Udelenie súhlasu nájomcovi mestského tepelného hosp odárstva 
a tepelných zariadení – TEZAR, s.r.o., Byt ča, na realizáciu 
investície vo výške 155.000,00 €, na prenajatom mes tskom majetku, 
t.j. investície – „Výmena sekundárnych rozvodov na tepelnom okruhu  
Úvažie“.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Neschva ľuje: 
Udelenie súhlasu nájomcovi mestského tepelného hosp odárstva 
a tepelných zariadení – TEZAR, s.r.o., Byt ča, na realizáciu 
investície vo výške 155.000,00 €, na prenajatom mes tskom majetku, 
t.j. investície – „Výmena sekundárnych rozvodov na tepelnom okruhu  



Úvažie“.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 277/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Neschva ľuje: 
Udelenie súhlasu nájomcovi mestského tepelného hosp odárstva 
a tepelných zariadení – TEZAR, s.r.o., Byt ča, na realizáciu 
investície vo výške 155.000,00 €, na prenajatom mes tskom majetku, 
t.j. investície – „Výmena sekundárnych rozvodov na tepelnom okruhu  
Úvažie“.  
 
Pán primátor konštatoval, že poslanec p. Raždík sa ospravedlnil 
a z rokovania odišiel. 
 
16 / Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2014/2015.  
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školsk ých zariadení v 
zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2014/2015.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 278/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta Byt ča 
za školský rok 2014/2015.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta Byt ča 
za školský rok 2014/2015.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 278/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta Byt ča 
za školský rok 2014/2015.  
 
17 /  Zmena programového rozpo čtu rozpo čtovým opatrením Mesta Byt ča 
č. 5/2015 k 31. 12. 2015 – návrh. 



Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2015 k 31. 12. 
2015. 
 
Žiados ť Jesienka, zariadenie  pre seniorov a denný stacion ár,  
Byt ča o vykonanie zmeny v rozpo čtovom opatrení 5/2015, presun  
položiek vlastného rozpo čtu. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh Zmeny programového rozpo čtu rozpo čtovým 
opatrením Mesta Byt ča č. 5/2015 k 31. 12. 2015 s nasledovnými 
zmenami: 
presun finan čných prostriedkov vlastného rozpo čtu 
Jesienky, zariadenie  pre seniorov a denný stacioná r, Byt ča 
vo výške 2.500,00 € na služby. 
Presun ušetrených finan čných prostriedkov vo výške 5.500,00 € na  
Materiál (zariadenie Jesienka), MR odporú ča MZ neschváli ť. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh Zmeny programového rozpo čtu rozpo čtovým 
opatrením Mesta Byt ča č. 5/2015 k 31. 12. 2015.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 279/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2015 k 31. 12. 
2015. 
 
II.Schva ľuje:  

Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2015 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. 2015 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 15.11: Jesienka ZpSaDS      
610 mzdy                                    -5.000, - € 
632 energie, voda, komunikácie              -3.000, - €              
633 materiál                                +....., - € 
637 služby                                  +2.500, - € 
633 materiál (72a dar)                      +140,- €                                      
 
Bežné príjmy     
Dar OZ Tolamir                              +140,- € 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že v návrhu uzne senia je v položke 
materiál vybodkované, nako ľko pani riadite ľka Zariadenia Jesienka 
ZpSaDS chce požiada ť poslancov o schválenie jej predloženého návrhu do 
zmeny rozpo čtu. 
 



Riadite ľka Zariadenia Jesienka ZpSaDS požiadala poslancov, aby  
navrhovanú zmenu programového rozpo čtu zariadeniu Jesienka schválili. 
Ide o presun prostriedkov na materiál na zabezpe čenie vybavenia skladu 
potravín do januára. Všetky PN aj dohody zamestnanc ov má vybavené.     
Presun požaduje z dôvodu, že vopred je problém pres ne naplánova ť 
položku mzdy. 
Poslanci schválili požiadavku zariadenia Jesienka Z pSaDS.    
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2015 k 31. 12. 
2015. 
 
II.Schva ľuje:  

Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2015 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. 2015 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 13.2 mestská knižnica a kronika mesta 
Materiál                                       +50, - € 
Podprogram 15.11: Jesienka ZpSaDS      
610 mzdy                                    -5.000, - € 
632 energie, voda, komunikácie              -3.000, - €              
633 materiál                                +5.500, - € 
637 služby                                  +2.500, - € 
633 materiál (72a dar)                        +140, - €                                      
 
Bežné príjmy 
Kultúrne poukazy                               +50, - € 
Bežné príjmy RO (vlastné príjmy)     
Dar OZ Tolamir                                +140, - € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 279/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2015 k 31. 12. 
2015. 
II.Schva ľuje:  

Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2015 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. 2015 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 



Podprogram 13.2 mestská knižnica a kronika mesta 
Materiál                                       +50, - € 
Podprogram 15.11: Jesienka ZpSaDS      
610 mzdy                                    -5.000, - € 
632 energie, voda, komunikácie              -3.000, - €              
633 materiál                                +5.500, - € 
637 služby                                  +2.500, - € 
633 materiál (72a dar)                        +140, - €                                      
 
Bežné príjmy 
Kultúrne poukazy                               +50, - € 
Bežné príjmy RO (vlastné príjmy)     
Dar OZ Tolamir                                +140, - € 
 
18 / MR odporú ča MZ schváli ť návrh KSoc, aby do výboru mestského 
hádzanárskeho klubu Byt ča boli vzh ľadom na výšku poskytovanej 
dotácie delegovaní dvaja poslanci mestského zastupi te ľstva v Byt či 
a to p. Andrea Gajdošíková a Ing. Peter Weber.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 280/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Delegovanie poslancov p. Ing. Petra Webera a p. And reu Gajdošíkovú 
za členov  výboru mestského hádzanárskeho klubu Byt ča.  
 
Poslanci po krátkej diskusii odporu čili hlasovanie o navrhovanom 
znení. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Delegovanie poslancov p. Ing. Petra Webera a p. And reu Gajdošíkovú 
za členov  výboru mestského hádzanárskeho klubu Byt ča.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 280/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Delegovanie poslancov p. Ing. Petra Webera a p. And reu Gajdošíkovú 
za členov  výboru mestského hádzanárskeho klubu Byt ča.  
 
19 / Návrh Lesného spolo čenstva Byt ča, s.r.o., E. Lániho 253/1, 
Byt ča, I ČO: 46 877 738 (nájomca) na uzatvorenie Dodatku č. 2  
Nájomnej zmluvy 1. 1. 2013, výška nájomného  za r. 2015. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Dodatku č.2 k Nájomnej zmluve  
zo d ňa 1.1.2013 medzi Mestom Byt ča (prenajímate ľ) a Lesným  
spolo čenstvom Byt ča, s.r.o., E. Lániho 253/1, Byt ča, I ČO: 46 877 
738 (nájomca) v súlade s návrhom tohto Dodatku č. 2 zo d ňa 10. 11.  
2015. 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 281/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č.2 k Nájomnej zmluve zo d ňa 1.1.2013 medzi  
Mestom Byt ča (prenajímate ľ) a Lesným spolo čenstvom Byt ča, s.r.o.,  
E. Lániho 253/1, Byt ča, I ČO: 46 877738 (nájomca) v súlade 
s návrhom tohto Dodatku č. 2 zo d ňa 10. 11. 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č.2 k Nájomnej zmluve zo d ňa 1.1.2013 medzi  
Mestom Byt ča (prenajímate ľ) a Lesným spolo čenstvom Byt ča, s.r.o.,  
E. Lániho 253/1, Byt ča, I ČO: 46 877738 (nájomca) v súlade 
s návrhom tohto Dodatku č. 2 zo d ňa 10. 11. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 281/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č.2 k Nájomnej zmluve zo d ňa 1.1.2013 medzi  
Mestom Byt ča (prenajímate ľ) a Lesným spolo čenstvom Byt ča, s.r.o.,  
E. Lániho 253/1, Byt ča, I ČO: 46 877738 (nájomca) v súlade 
s návrhom tohto Dodatku č. 2 zo d ňa 10. 11. 2015. 
  
20 / Žiados ť p. Viery Rabarovej o pred ĺženie nájomnej zmluvy v 1 – 
izbovom byte č. 27 v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, 
ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie nájomnej zmluvy v 1–izb. byte 
č. 27 v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, ul. 
Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Viere Rabarovej na dobu ur čitú 1 rok. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 282/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v 1–izb. byte č. 27 v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Viere 
Rabarovej na dobu ur čitú 1 rok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v 1–izb. byte č. 27 v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Viere 
Rabarovej na dobu ur čitú 1 rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 282/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v 1–izb. byte č. 27 v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Viere 
Rabarovej na dobu ur čitú 1 rok. 
 
21 / Žiadosti o pred ĺženie nájmu v bytoch na Ul. Tresko ňovej č.  
814/5 v Byt či: 
1/ p. O ľga Ďurcová a František Hujo – 1 – izbový byt č. 2. 
2/ p. Ľubica Kypúsová s rodinou – 2 -izbový byt č. 24. 
 
MR odporú ča MZ nevyhovie ť žiadosti p. O ľga Ďurcovej a p. 
Františkovi Hujovi o pred ĺženie nájmu v nájomných bytoch na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5 v Byt či. 
MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie nájmu na dobu ur čitú 1 rok 
v byte č. 24 na Ul. Tresko ňovej č. 814/5 v Byt či p. Ľubici 
Kypúsovej s rodinou. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 283/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti p. O ľga Ďurcovej a p. Františkovi Hujovi o 
pred ĺženie nájmu v nájomných bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5 
v Byt či. 
2/ Pred ĺženie nájmu na dobu ur čitú 1 rok v byte č. 24 na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5 v Byt či p. Ľubici Kypúsovej s rodinou. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti p. O ľga Ďurcovej a p. Františkovi Hujovi o 
pred ĺženie nájmu v nájomných bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5 
v Byt či. 
2/ Pred ĺženie nájmu na dobu ur čitú 1 rok v byte č. 24 na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5 v Byt či p. Ľubici Kypúsovej s rodinou. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 283/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti p. O ľga Ďurcovej a p. Františkovi Hujovi o 
pred ĺženie nájmu v nájomných bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5 
v Byt či. 
2/ Pred ĺženie nájmu na dobu ur čitú 1 rok v byte č. 24 na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5 v Byt či p. Ľubici Kypúsovej s rodinou. 
 
22 / Žiadosti o pridelenie vo ľných bytov na Ul. Tresko ňovej č. 
814/5 v Byt či. 



MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie 1-izb. bytu č. 6 na dobu ur čitú 
1 rok p. Ivane Ku čavíkovej.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 284/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie 1-izb. bytu č. 6 na Ul. Tresko ňovej č. 814/5 v Byt či p. 
Ivane Ku čavíkovej na dobu ur čitú 1 rok.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie 1-izb. bytu č. 6 na Ul. Tresko ňovej č. 814/5 v Byt či p. 
Ivane Ku čavíkovej na dobu ur čitú 1 rok.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 284/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie 1-izb. bytu č. 6 na Ul. Tresko ňovej č. 814/5 v Byt či p. 
Ivane Ku čavíkovej na dobu ur čitú 1 rok.  
 
23 / MR prerokovala návrh Zmluvy o poskytnutí dotácie na p odporu 
rozvoja športu na r. 2015, multifunk čné ihriská, č. zmluvy 
989/2015. 
MR odporú ča MZ schváli ť: 
1/ Uzatvorenie „Zmluvy o poskytnutí dotácie na podp oru rozvoja 
športu na r. 2015, multifunk čné ihriská, č. zmluvy 989/2015“, 
medzi poskytovate ľom: Úrad vlády SR, Námestie Slobody č. 1, 813 70 
Bratislava a prijímate ľom: Mesto Byt ča, Námestie Slovenskej 
republiky č. 1/1, 014 01 Byt ča, na výstavbu multifunk čného ihriska 
Hrabové v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 9. 12. 2015. 
2/ Finan čnú spoluú časť Mesta Byt ča na výstavbe multifunk čného 
ihriska Hrabové, z vlastných zdrojov Mesta, vo výšk e 5% z rozpo čtu 
projektu multifunk čného ihriska Hrabové, resp. najviac 38.499,99 
€. Kone čná výška spolufinancovania výstavby tohto ihriska M estom 
Byt ča bude riešená po vykonaní verejného obstarávania n a výber 
dodávate ľa diela a to pri schva ľovaní zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča 
v r. 2016. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 285/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie „Zmluvy o poskytnutí dotácie na podp oru rozvoja 
športu na r. 2015, multifunk čné ihriská, č. zmluvy 989/2015“, 
medzi poskytovate ľom: Úrad vlády SR, Námestie Slobody č. 1, 813 70 
Bratislava a prijímate ľom: Mesto Byt ča, Námestie Slovenskej 



republiky č. 1/1, 014 01 Byt ča, na výstavbu multifunk čného ihriska 
Hrabové v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 9. 12. 2015. 
2/ Finan čnú spoluú časť Mesta Byt ča na výstavbe multifunk čného 
ihriska Hrabové, z vlastných zdrojov Mesta, vo výšk e 5% z rozpo čtu 
projektu multifunk čného ihriska Hrabové, resp. najviac 38.499,99 
€. Kone čná výška spolufinancovania výstavby tohto ihriska M estom 
Byt ča bude riešená po vykonaní verejného obstarávania n a výber 
dodávate ľa diela a to pri schva ľovaní zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča 
v r. 2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie „Zmluvy o poskytnutí dotácie na podp oru rozvoja 
športu na r. 2015, multifunk čné ihriská, č. zmluvy 989/2015“, 
medzi poskytovate ľom: Úrad vlády SR, Námestie Slobody č. 1, 813 70 
Bratislava a prijímate ľom: Mesto Byt ča, Námestie Slovenskej 
republiky č. 1/1, 014 01 Byt ča, na výstavbu multifunk čného ihriska 
Hrabové v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 9. 12. 2015. 
2/ Finan čnú spoluú časť Mesta Byt ča na výstavbe multifunk čného 
ihriska Hrabové, z vlastných zdrojov Mesta, vo výšk e 5% z rozpo čtu 
projektu multifunk čného ihriska Hrabové, resp. najviac 38.499,99 
€. Kone čná výška spolufinancovania výstavby tohto ihriska M estom 
Byt ča bude riešená po vykonaní verejného obstarávania n a výber 
dodávate ľa diela a to pri schva ľovaní zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča 
v r. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 285/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie „Zmluvy o poskytnutí dotácie na podp oru rozvoja 
športu na r. 2015, multifunk čné ihriská, č. zmluvy 989/2015“, 
medzi poskytovate ľom: Úrad vlády SR, Námestie Slobody č. 1, 813 70 
Bratislava a prijímate ľom: Mesto Byt ča, Námestie Slovenskej 
republiky č. 1/1, 014 01 Byt ča, na výstavbu multifunk čného ihriska 
Hrabové v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 9. 12. 2015. 
2/ Finan čnú spoluú časť Mesta Byt ča na výstavbe multifunk čného 
ihriska Hrabové, z vlastných zdrojov Mesta, vo výšk e 5% z rozpo čtu 
projektu multifunk čného ihriska Hrabové, resp. najviac 38.499,99 
€. Kone čná výška spolufinancovania výstavby tohto ihriska M estom 
Byt ča bude riešená po vykonaní verejného obstarávania n a výber 
dodávate ľa diela a to pri schva ľovaní zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča 
v r. 2016. 
 
24 / Návrh primátora mesta na zváženie možnosti na vyp racovanie 
a predloženie žiadosti Mesta Byt ča o NFP z Opera čného programu 
Kvalita životného prostredia v rámci výzvy o NFP Zn íženie 
energetickej náro čnosti verejných budov, kód výzvy: OPKZP-P04-
SC431-2015-6, prioritná os 4, špecifický cie ľ 4.3.1, na zníženie 



energetickej náro čnosti budovy Materskej školy na Ul. Hurbanovej  
v Byt či. 
 
Výzva je zverejnená na stránke Ministerstva ŽP SR: www.op-kzp.sk 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 286/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje:  
1/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Mesta Byt ča o NFP z 
Opera čného programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy 
o NFP Zníženie energetickej náro čnosti verejných budov, kód výzvy: 
OPKZP-P04-SC431-2015-6, prioritná os 4, špecifický cie ľ 4.3.1, na 
zníženie energetickej náro čnosti Materskej školy na Ul. Hurbanovej 
č.s.  247, 1229, 1230 a 1231 v Byt či.  
  
2/ Spolufinancovanie projektu na zníženie energetic kej náro čnosti  
Materskej školy na Ul. Hurbanovej č.s.  247, 1229, 1230 a 1231 
v Byt či, z vlastných zdrojov Mesta Byt ča, pod ľa podmienok na 
spolufinancovanie projektov ur čených výzvou, kód výzvy: OPKZP-P04-
SC431-2015-6.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje:  
1/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Mesta Byt ča o NFP z 
Opera čného programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy 
o NFP Zníženie energetickej náro čnosti verejných budov, kód výzvy: 
OPKZP-P04-SC431-2015-6, prioritná os 4, špecifický cie ľ 4.3.1, na 
zníženie energetickej náro čnosti Materskej školy na Ul. Hurbanovej 
č.s.  247, 1229, 1230 a 1231 v Byt či.  
  
2/ Spolufinancovanie projektu na zníženie energetic kej náro čnosti  
Materskej školy na Ul. Hurbanovej č.s.  247, 1229, 1230 a 1231 
v Byt či, z vlastných zdrojov Mesta Byt ča, pod ľa podmienok na 
spolufinancovanie projektov ur čených výzvou, kód výzvy: OPKZP-P04-
SC431-2015-6.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 286/2015 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje:  
1/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Mesta Byt ča o NFP z 
Opera čného programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy 
o NFP Zníženie energetickej náro čnosti verejných budov, kód výzvy: 
OPKZP-P04-SC431-2015-6, prioritná os 4, špecifický cie ľ 4.3.1, na 
zníženie energetickej náro čnosti Materskej školy na Ul. Hurbanovej 
č.s.  247, 1229, 1230 a 1231 v Byt či.  
2/ Spolufinancovanie projektu na zníženie energetic kej náro čnosti  
Materskej školy na Ul. Hurbanovej č.s.  247, 1229, 1230 a 1231 
v Byt či, z vlastných zdrojov Mesta Byt ča, pod ľa podmienok na 



spolufinancovanie projektov ur čených výzvou, kód výzvy: OPKZP-P04-
SC431-2015-6.  
 
 
25 / Uznesením MZ č. 228/2015 zo d ňa 18. 11. 2015 bolo schválené 
zobratie krátkodobého úveru vo výške 754.780,- € na  prefinan-
covanie investi čného projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste 
Byt ča“ od VÚB, a.s., Žilina. 
V zmysle požiadavky verite ľa (VÚB, a.s., Žilina) je nutné schváli ť 
ru čenie tohto úveru blankozmenkou. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 287/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zabezpe čenie úveru vo výške 754.780,- € na prefinancovanie 
investi čného projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Byt ča“ od  
VÚB, a.s., Žilina formou vystavenia vlastnej blanko zmenky, Dohody 
o vypl ňovacom práve k blankozmenke uzatvorenej medzi Mesto m Byt ča 
a VÚB, a.s. Žilina. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zabezpe čenie úveru vo výške 754.780,- € na prefinancovanie 
investi čného projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Byt ča“ od  
VÚB, a.s., Žilina formou vystavenia vlastnej blanko zmenky, Dohody 
o vypl ňovacom práve k blankozmenke uzatvorenej medzi Mesto m Byt ča 
a VÚB, a.s. Žilina. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 287/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zabezpe čenie úveru vo výške 754.780,- € na prefinancovanie 
investi čného projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Byt ča“ od  
VÚB, a.s., Žilina formou vystavenia vlastnej blanko zmenky, Dohody 
o vypl ňovacom práve k blankozmenke uzatvorenej medzi Mesto m Byt ča 
a VÚB, a.s. Žilina. 
 
26/ Návrh termínov zasadnutia mestskej rady a mestského  
zastupite ľstva na I. polrok 2016:   
Mestská rada – 1. 3. 2016, 19. 4. 2016, 21. 6. 2016 , 
Mestské zastupite ľstvo – 10. 3. 2016, 28. 4. 2016, 30. 6. 2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 288/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínov zasadnutia mestskej rady a mestského  zastupite ľstva 



na I. polrok 2016:   
Mestská rada – 1. 3. 2016, 19. 4. 2016, 21. 6. 2016 , 
Mestské zastupite ľstvo – 10. 3. 2016, 28. 4. 2016, 30. 6. 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínov zasadnutia mestskej rady a mestského  zastupite ľstva 
na I. polrok 2016:   
Mestská rada – 1. 3. 2016, 19. 4. 2016, 21. 6. 2016 , 
Mestské zastupite ľstvo – 10. 3. 2016, 28. 4. 2016, 30. 6. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 288/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínov zasadnutia mestskej rady a mestského  zastupite ľstva 
na I. polrok 2016:   
Mestská rada – 1. 3. 2016, 19. 4. 2016, 21. 6. 2016 , 
Mestské zastupite ľstvo – 10. 3. 2016, 28. 4. 2016, 30. 6. 2015. 
 
27 /  Žiados ť p. Juraja Gajdošíka o predlženie otváracích hodín 
v prevádzke U záhradárov, S. Sakalovej č. 168/18, Byt ča, po čas 
viano čných sviatkov a Silvestra nasledovne: 
24. 12. 2015 od 20,00 hod. do 04,00 hod. 
25. 12. 2015 od 18,00 hod. do 04,00 hod. 
26. 12. 2015 od 18,00 hod. do 04,00 hod. 
27. 12. 2015 od 18,00 hod. do 02,00 hod. 
31. 12. 2015 od 18,00 hod. do 05,00 hod. 
 
Návrh uznesenia: 

  uznesenie č. 289/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhovenie/nevyhovenie žiadosti p. Juraja Gajdošíka o predlženie 
otváracích hodín v prevádzke U záhradárov, S. Sakal ovej č. 168/18, 
Byt ča, po čas viano čných sviatkov a Silvestra nasledovne: 
24. 12. 2015 od 20,00 hod. do 04,00 hod. 
25. 12. 2015 od 18,00 hod. do 04,00 hod. 
26. 12. 2015 od 18,00 hod. do 04,00 hod. 
27. 12. 2015 od 18,00 hod. do 02,00 hod. 
31. 12. 2015 od 18,00 hod. do 05,00 hod. 
 
Poslanci po krátkej diskusii odporu čili schválenie žiadosti. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhovenie žiadosti p. Juraja Gajdošíka o predlženie  otváracích 
hodín v prevádzke U záhradárov, S. Sakalovej č. 168/18, Byt ča, 
počas viano čných sviatkov a Silvestra nasledovne: 



24. 12. 2015 od 20,00 hod. do 04,00 hod. 
25. 12. 2015 od 18,00 hod. do 04,00 hod. 
26. 12. 2015 od 18,00 hod. do 04,00 hod. 
27. 12. 2015 od 18,00 hod. do 02,00 hod. 
31. 12. 2015 od 18,00 hod. do 05,00 hod. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 289/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhovenie žiadosti p. Juraja Gajdošíka o predlženie  otváracích 
hodín v prevádzke U záhradárov, S. Sakalovej č. 168/18, Byt ča, 
počas viano čných sviatkov a Silvestra nasledovne: 
24. 12. 2015 od 20,00 hod. do 04,00 hod. 
25. 12. 2015 od 18,00 hod. do 04,00 hod. 
26. 12. 2015 od 18,00 hod. do 04,00 hod. 
27. 12. 2015 od 18,00 hod. do 02,00 hod. 
31. 12. 2015 od 18,00 hod. do 05,00 hod. 

 
28 / Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uz nesenie, 
ktorý predložil poslanec p. Školek: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu súkromnej  materskej 
školy „Úsmev“ zriadenú spolo čnos ťou Hadess, s.r.o., Hliník nad 
Váhom č. 250, Byt ča, do siete škôl a školských zariadení v termíne 
od 1. 9. 2016. 
 
Poslanec p. Weber sa informoval, či je možné, aby zastupite ľstvo 
hlasovalo o tomto termíne zaradenia do siete škôl a  školských 
zariadení, v zmysle zákona.  
 
Vedúci OSo p. Tiso citoval zo zákona, že zaradenie sa predkladá 
ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza 
roku, v ktorom má by ť škola alebo školské zariadenie zriadené. 
 
Poslanec p. Školek trval na tom, že ke ď si ob čan podá žiados ť, 
poslanci majú hlasova ť o žiadosti v znení, v akom bola žiadate ľom 
predložená, nie ju upravova ť. V žiadosti sa hovorí o zaradení do 
siete škôl a školských zariadení, nie o financovaní . To ur čí 
ministerstvo, kedy môžu dosta ť finan čné prostriedky od štátu. 
Ak to bude zle, je to problém žiadate ľa. Hlasujme o tom, čo chcel 
žiadate ľ. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu súkromnej  materskej 
školy „Úsmev“ zriadenú spolo čnos ťou Hadess, s.r.o., Hliník nad 
Váhom č. 250, Byt ča, do siete škôl a školských zariadení v termíne 
od 1. 9. 2016. 



 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e   č. 290/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu súkromnej  materskej 
školy „Úsmev“ zriadenú spolo čnos ťou Hadess, s.r.o., Hliník nad 
Váhom č. 250, Byt ča, do siete škôl a školských zariadení v termíne 
od 1. 9. 2016. 
 
--------------------------------------------------- ---------- 
Na vedomie: 
 
1/ KSoc žiada primátora mesta, aby zabezpe čil na najbližšie 
zasadnutie komisie predloženie zoznamu dlžníkov, kt orí bývajú v 
mestských bytoch. 
 
2/ Správa o činnosti mestskej polície za rok 2015. 
KSoc vzala na vedomie predloženú správu. 
KSoc žiada primátora mesta, aby zabezpe čil na najbližšie 
zasadnutie komisie ú časť všetkých členov mestskej polície a to v 
nadväznosti na predloženú správu o činnosti MsP.  
 
MR vzala na vedomie stanovisko primátora mesta, v kto rom vyjadril 
svoj nesúhlas s nariadením povinnosti členom MsP zú častni ť sa  
zasadnutia KSoc. Necháva to na zvážení každého člena MsP, či sa 
chce zasadnutia KSoc zú častni ť. 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
R ô z n e : 
 
1/ Poslanec p. Školek informoval prítomných, že pod ľa jeho názoru 
bol porušený rokovací poriadok vo veci hlasovania v  bode, ktorý 
predložil p. Gácik. Porušený preto, že poslanci nar az hlasovali 
o štyroch veciach naraz a on mal predstavu, že chce l zahlasova ť  
za v dvoch veciach a v ďalších dvoch veciach by hlasoval proti. 
Preto sa domnieva, že mu bolo ubraté jeho poslaneck é právo 
vyjadri ť sa ku každej veci. 
 
Poslanci sa v svojej diskusii vyjadrili, že poslane c p. Školek mal 
možnosť uvedené poveda ť bu ď pred samotným hlasovaním, alebo hne ď  
po ňom, nako ľko po schválení uznesenia navrhnutého poslancom p. 
Gácikom nasledovalo rokovanie o návrhu rozpo čtu Mesta na r. 2016, 
kde už boli zmeny zapracované. Taktiež už zastupite ľstvo v tomto 
čase nerokuje v zložení ako na za čiatku, kedy bol prítomný aj 
poslanec p. Raždík. Ten by mohol považova ť opakované hlasovanie 
bez toho, aby mohol hlasova ť aj on, za porušenie jeho poslaneckého 
práva. 
 



Poslanci sa dohodli, že uvedeným sa bude zastupite ľstvo zaobera ť 
na svojom ďalšom zasadnutí s tým, že primátor mesta do rozhodn utia 
zastupite ľstva (10. 3. 2016) neuvo ľní finan čné prostriedky na  
dotácie schválené uznesením č. 272/2015.  
 
Poslanec p. Školek s týmto návrhom súhlasil. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 13/2015 
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 
 
 
          
PhDr. Martin Gácik                  Andrea Gajdošík ová 
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 


