
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 9/2015 Mestského zastupite ľstva v Byt či,  

konaného d ňa 17. 9. 2015 o 12,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 

Čas ukon čenia zasadnutia: 18,45 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 15 poslancov 
Program: 
1/ Návrh dohody o partnerskej spolupráci s po ľským partnerským 
mestom Opoczno. 
POZNÁMKA: Na zasadnutie MZ sú pozvaní zástupcovia partnersk ého 
mesta Opoczno (pán primátor s kolegami). Po schvále ní bodu 1/ 
programu a slávnostnom podpise dohody miest bude v zariadení 
Jesienka pripravený slávnostný obed (prestávka) a r okovanie bude 
pokra čova ť cca od 14,00 hodiny.   
2/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
3/ Plnenie programového rozpo čtu k 30. 6. 2015. 
4/  Žiados ť Futbalového klubu TJ Tatran Hrabové o navýšenie do tácie 
na rok 2015. 
5/ Žiados ť FO Kinex Byt ča o navýšenie dotácie na rok 2015. 
6/ Žiados ť Stolnotenisového oddielu TZO Byt ča o navýšenie dotácie 
na rok 2015. 
7/ Žiados ť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnos ť Byt ča o poskytnutie 
dotácie na obnovenie kultúrnej pamiatky v meste Byt ča. 
8/ Zmena programového rozpo čtu č. 3/2015 – NÁVRH.  
9/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2015 
Zásady hospodárenia s majetkom Mesta. 
10/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 6/2015 
o ostatných miestnych daniach (plnenie uznesenia MZ  č. 141/2015). 
11 / Návrh rokovacieho poriadku mestského zastupite ľstva. 
12/  Ponuka PRIMA banka Slovensko, a. s. na odkúpenie a kcií. 
13/ Žiados ť BMX RIDERS Byt ča o zaregistrovanie do klubov 
pôsobiacich na území mesta Byt ča. 
14/ Upozornenie prokurátora zo d ňa 17. 7. 2015. 
15/  Rozhodnutie OU Byt ča – prerušenie konania. 
16/ Žiados ť spolo čnosti EUCAL s.r.o., Žilina – vyjadrenie 
k stavbe. 
17/  Iniciatívny poslanecký návrh „Koncepcia rozvoja šp ortu v Meste 
Byt ča“. 
18/  Iniciatívny poslanecký návrh – opätovný návrh na s chválenie 
zámeru odkúpenia pozemku pod synagógou v Byt či a prijatí budovy 
darovacou zmluvou do vlastníctva mesta. 
19/  Protokol o vyhodnotení OVS č. 1/2015 na prenájom objektu č.s.  
152 v Hliníku nad Váhom, výsledok sú ťaže.  
20 / Žiados ť COOP Jednota Žilina o schválenie stavebných úprav 
Budovy - Potraviny Hliník nad  Váhom. 
21/  Žiados ť SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina o opätovné  
prerokovanie návrhu Zmluvy o zriadení vecného breme na. 
22/  Návrh SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina na uz avretie  
zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného   
bremena. 
23/ Žiados ť SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, Bratislava o vydani e  



súhlasu mesta Byt ča na umiestnenie optického kábla. 
24/  Žiados ť o vydanie povolenia na umiestnenia telefónneho ved enia 
do chodníka na Švecovej ul. v Byt či. 
25/  Žiados ť o zriadenie vecného bremena prechodu peši a autom cez 
pozemok mesta v k.ú. Hliník nad Váhom. 
26/  Žiados ť o pridelenie alebo prenájom stavebného pozemku za 
účelom výstavby bezbariérového montovaného domu. 
27 / Žiados ť Rímskokatolíckého farského úradu Petrovice o inšta - 
láciu kúrenia do kostola v Pšurnoviciach. 
28/  Žiados ť o prenájom pozemku pri bytovom dome v Mikšovej. 
29/  Žiados ť o prenájom časti KD Mikšová. 
30/  Žiados ť o povolenie napojenia sa na verejnú kanalizáciu ce z 
pozemok vo vlastníctve Mesta. 
31/  Žiados ť o prenájom garáže v areáli bývalej ZŠ v Hliníku na d 
Váhom. 
32/  Schva ľovanie prenájmu nebytových priestorov o výmere 19 m 2, ako  
prípadu hodného osobitného zrete ľa. 
33/  Vyhodnotenie sú ťaže TSMB na prenájom nebytových priestorov. 
34/  Žiados ť SSE, Distribúcia, a.s. Žilina o uzatvorenie zmluvy  
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
35/ Žiados ť Nadácia CHURA, Byt ča o dlhodobý prenájom časti pozemku 
Pod zvonicu. 
36/  Žiados ť o zámenu 3 pozemkov pod radovými garážami v lokali te  
„Pri TRW Byt ča“. 
37/  Žiados ť o odpredaj časti pozemku mesta v k.ú. Hliník nad 
Váhom. 
38/  Stanovenie termínu konania zasadnutia MZ, ktorého programom 
bude vyhodnotenie žiadosti, návrhov, podnetov predl ožených v rámci 
obstarávania Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča. 
39/  Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka. 
40/  Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch Ul. 
Tresko ňova 814/5, Byt ča. 
41/ Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. 
Tresko ňovej 814/5, Byt ča.  
42/ Žiados ť Hadess, s.r.o. o vydanie súhlasného stanoviska k 
zaradeniu súkromnej materskej školy. 
43/ Návrh pridelenia finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2015. 
44/ Výzva Okresného súdu Žilina na prerušenie konania. 
45/ Rôzne. 
  
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 13 zo 17-tich 
poslancov (2 poslanci sú ospravedlnení, 2 poslanci prídu neskôr), 
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. Július Kozák  
a p. Július Lovás.  



     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Pete r 
Weber ako predseda komisie, p. Branislav Šušolík a p. JUDr. Anton 
Školek ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Pán primátor predniesol návrh na doplnenie bodov pr ogramu o bod 
44/ prerokovanie výzvy Okresného súdu Žilina na pre rušenie 
konania. 
Poslanci doplnený program, overovate ľov zápisnice, návrhovú 
komisiu a zapisovate ľku schválili. 
 
Pán primátor privítal delegáciu z mesta Opozcno a o tvoril 
rokovanie prvého bodu programu. 
 
1/  Návrh dohody o partnerskej spolupráci s po ľským partnerským 
mestom Opoczno. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť dohodu o vzájomnej partnerskej spolupráci 
medzi mestom Byt ča a po ľským mestom Opoczno na roky 2015 – 2018 
a poveri ť primátora mesta uzatvorením a podpísaním tejto doh ody. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 181/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Dohodu o vzájomnej partnerskej spolupráci medzi mes tom Byt ča 
a po ľským mestom Opoczno v rokoch 2015 – 2018. 
II.Poveruje: 
Primátora mesta uzatvorením a podpísaním dohody o v zájomnej 
partnerskej spolupráci medzi mestom Byt ča a po ľským mestom Opoczno 
na roky 2015 – 2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Dohodu o vzájomnej partnerskej spolupráci medzi mes tom Byt ča 
a po ľským mestom Opoczno v rokoch 2015 – 2018. 
II.Poveruje: 
Primátora mesta uzatvorením a podpísaním dohody o v zájomnej 
partnerskej spolupráci medzi mestom Byt ča a po ľským mestom Opoczno 
na roky 2015 – 2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 181/2015 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Dohodu o vzájomnej partnerskej spolupráci medzi mes tom Byt ča 
a po ľským mestom Opoczno v rokoch 2015 – 2018. 
II.Poveruje: 



Primátora mesta uzatvorením a podpísaním dohody o v zájomnej 
partnerskej spolupráci medzi mestom Byt ča a po ľským mestom Opoczno 
na roky 2015 – 2018. 
 
Po krátkych príhovoroch primátorov oboch miest, p. Rafala Kadzielu 
a p. Miroslava Minár čika, podpísaní dohody o spolupráci, primátor 
mesta Byt ča vyhlásil prestávku a pozval prítomných na slávnos tný 
obed do zariadenia Jesienka.   
Po prestávke zasadnutie pokra čovalo, pán primátor konštatoval, že 
už sú prítomní aj poslanci p. Melocík a p. Raždík. 
 
2/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča: 

-  správa o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 25. 6. 2015 a 30. 
7. 2015, 

-  správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 
2015. 
  

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 182/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 

-  správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 25. 6. 2015 a 30. 
7. 2015, 

-  správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 
2015 

predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 

-  správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 25. 6. 2015 a 30. 
7. 2015, 

-  správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 
2015 

predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 182/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 

-  správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 25. 6. 2015 a 30. 
7. 2015, 

-  správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 
2015 

predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
3/ Plnenie programového rozpo čtu mesta Byt ča k 30. 6. 2015 (I. 
polrok) + monitorovacia správa za I. polrok 2015. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie plnenie programového rozpo čtu  



Mesta Byt ča k 30. 06. 2015.  
MR odporú ča MZ schváli ť Monitorovaciu správu programového rozpo čtu 
Mesta Byt ča za I. polrok 2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 183/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Monitorova cej správe 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2015. 
II.Schva ľuje: 
Monitorovaciu správu programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. 
polrok 2015. 
III.Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 6. 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Monitorova cej správe 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2015. 
II.Schva ľuje: 
Monitorovaciu správu programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. 
polrok 2015. 
III.Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 6. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 183/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Monitorova cej správe 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2015. 
II.Schva ľuje: 
Monitorovaciu správu programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. 
polrok 2015. 
III.Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 6. 2015. 
 
4/  Žiados ť Futbalového klubu TJ Tatran Hrabové o navýšenie do tácie 
na rok 2015 – opätovné prerokovanie v zmysle uznese nia MZ č. 
135/2015. 
 
MR vzala na vedomie odporu čenie FK, ktorá neodporú ča schváli ť 
zvýšenie dotácie FO TJ Tatran Hrabové vzh ľadom k tomu, že 
poskytnutím dotácie nie je možné zvýši ť celkový dlh obce, v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v rozpo čte vo ľné 
finan čné prostriedky na poskytnutie dotácie. 



MR nezaujala stanovisko, hlasovanie 2 poslanci za, 2 sa zdržali 
hlasovania. 
 
Predseda návrhovej komisie p. Weber predniesol návr h na navýšenie 
dotácie pre FO Tatran Hrabové o 400,- € pod ľa požiadavky klubu, 
v návrhu zmeny rozpo čtu bude predložený návrh z akej rozpo čtovej 
položky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie Futbalovému klubu TJ Tatran Hrabo vé na r. 2015 
o 400,- € v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča  č. 3/2015 k 30. 9. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 184/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie Futbalovému klubu TJ Tatran Hrabo vé na r. 2015 
o 400,- € v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča  č. 3/2015 k 30. 9. 2015. 
 
5/ Žiados ť FO Kinex Byt ča o navýšenie dotácie na rok 2015 – 
opätovné prerokovanie v zmysle uznesenia MZ č. 136/2015. 
 
MR odporú ča schváli ť zvýšenie dotácie pre FO Kinex Byt ča vo výške 
3.650,- € pri zmene rozpo čtu č. 3/2015 k 30. 09. 2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 185/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie dotácie pre FO Kinex Byt ča vo výške 3.650,- €  pri zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2015 k 30. 09. 2015. 
 
Poslanec p. Filek predložil návrh na zvýšenie dotác ie pre FO Kinex 
Byr ča vo výške 12.290,- €  pri zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2015 
k 30. 09. 2015. Ďalej  informoval, že zástupca klubu predložil dnes 
žiados ť o poskytnutie dotácie vo výške 12.290,- € do podat eľne 
MsÚ.  
 
Pán primátor konštatoval, že návrh z úradu išiel ta ký, aby bol 
dodržaný vyrovnaný rozpo čet. Navrhol, aby sa k možnosti 
poskytnutia dotácie vrátili na ďalšom zasadnutí zastupite ľstva.  
Hlavný kontrolór upozorni ť, že v tomto bode by mal by ť riešený aj 
návrh z bodu 17/ kde je tiež v návrhu uznesenia rie šená dotácia 
pre FO Kinex Byt ča. 
Predseda návrhovej komisie p. Weber informoval, že najskôr má by ť 
prerokovaná žiados ť a návrh na zvýšenie dotácie klubu vo výške 
12.290,- € sa potom schváli do rozpo čtu. Teda najskôr schvá ľme 
žiados ť či chceme či nechceme a pri zmene rozpo čtu sa k tomuto 
môžeme vyjadri ť z akej rozpo čtovej položky. 



Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia predložený poslancom 
p. Filekom: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie dotácie pre FO Kinex Byt ča vo výške 12.290,- €  pri zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2015 k 30. 9. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 185/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie dotácie pre FO Kinex Byt ča vo výške 12.290,- €  pri zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2015 k 30. 9. 2015. 
  
6/ Žiados ť Stolnotenisového oddielu TZO Byt ča o navýšenie dotácie 
na rok 2015 – opätovné prerokovanie  v zmysle uznes enia MZ č. 
137/2015. 
 
MR vzala na vedomie odporu čenie FK, ktorá neodporú ča MZ schváli ť 
zvýšenie dotácie vzh ľadom k tomu, že poskytnutím dotácie nie je 
možné zvýši ť celkový dlh obce, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a Mesto Byt ča nemá 
v sú časnosti v rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky na poskytnutie 
dotácie.   
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, že ria dite ľka ZŠ 
na Ul. Mieru nebude požadova ť úhradu nákladov za spotrebované 
energiu na II. polrok 2015.   
 
MR nezaujala stanovisko, hlasovanie 2 poslanci za, 2 sa zdržali 
hlasovania. 
Poslanec p. Filek predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie Stolnotenisovému oddielu TZO Byt ča vo výške 
600,- € na rok 2015 pri zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2015 k 30. 
9. 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie Stolnotenisovému oddielu TZO Byt ča vo výške 
600,- € na rok 2015 pri zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2015 k 30. 
9. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 186/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Navýšenie dotácie Stolnotenisovému oddielu TZO Byt ča vo výške 
600,- € na rok 2015 pri zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2015 k 30. 
9. 2015. 
 
7/ Žiados ť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnos ť Byt ča o poskytnutie 
dotácie na obnovenie kultúrnej pamiatky v meste Byt ča – Kostol 
Všetkých svätých (náter strechy na farskom kostole) . 
  
MR odporú ča MZ schváli ť zaradenie žiadosti o dotáciu na obnovenie 
kultúrnej pamiatky v meste Byt ča – Kostol Všetkých svätých (náter 
strechy na farskom kostole) vo výške  8.300,- € do rozpo čtu Mesta 
na r. 2016. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 187/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnos ť Byt ča  
o dotáciu na obnovenie kultúrnej pamiatky v meste B yt ča – Kostol 
Všetkých svätých (náter strechy na farskom kostole)  vo výške  
8.300,- € do rozpo čtu Mesta na r. 2016. 
 
Poslanec p. Filek predniesol pozme ňujúci návrh na uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi, Farnos ť Byt ča vo výške 8.300,- € 
na obnovenie kultúrnej pamiatky v meste Byt ča – Kostol Všetkých 
svätých (náter strechy na farskom kostole) pri zmen e rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 3/2015 k 30. 9. 2015.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi, Farnos ť Byt ča vo výške 8.300,- € 
na obnovenie kultúrnej pamiatky v meste Byt ča – Kostol Všetkých 
svätých (náter strechy na farskom kostole) pri zmen e rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 3/2015 k 30. 9. 2015.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 187/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi, Farnos ť Byt ča vo výške 8.300,- € 
na obnovenie kultúrnej pamiatky v meste Byt ča – Kostol Všetkých 
svätých (náter strechy na farskom kostole) pri zmen e rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 3/2015 k 30. 9. 2015.  
 
8/ Zmena programového rozpo čtu č. 3/2015 – NÁVRH.  
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zmene prog ramového 
rozpo čtu mesta Byt ča č. 3/2015. 



 
MR odporú ča MZ schváli ť Zmenu programového rozpo čtu č. 3/2015 
k 30. 09. 2015: 
-odmeny a odvody do pois ťovní (poslanci MZ,  
členovia komisii)                                     +3.580,- € 
MR uvedené schválila. 
-budova MsÚ – oprava havarijného stavu  
vstupných schodov                                     -3.600,- € 
MR nezaujala stanovisko, hlasovanie 2 za, 1 proti n ávrhu a 1 sa 
zdržal hlasovania. 
-byty Ul. Kollárova – oprava havarijného 
stavu komínov                                         +4.800,- € 
MR uvedené schválila.  
-tribúna mesta – oprava havarijného stavu  
strechy                                              +11.500,- € 
MR žiada predloženie dôvodovej správy s rozpo čtom opravy 
a vykonanie obhliadky odborným pracovníkom odd. VaŽ P. 
MR nechá rozhodnutie na MZ. 
-KD Pšurnovice – nadstrešenie vonkajšieho schodiska    +3.000,- € 
MR nezaujala stanovisko, hlasovanie 2 za, 2 sa zdrž ali. 
-cintorín Byt ča – oprava havarijného stavu chodníka   +1.600,- € 
MR uvedené schválila. 
-soc.byty-výmena 2 ks okien (byt č. 10)                 -600,- € 
MR schválila 600,- € na dotáciu pre FO Kinex Byt ča. 
-MK Pšurnovice-oprava komunikácie (schválené uznese nie   
MZ č. 59/2015)                                        + 5.000,- € 
MR uvedené schválila. 
-Dom kultúry Byt ča-oprava sedadiel                      +650,- € 
MR opravu sedadiel schválila. 
-výstavba detského ihriska Na kaplnke                 +5.500,- € 
MR vzala na vedomie vysú ťaženú sumu. 
MR schválila výstavbu detského ihriska.   
-príprava podložia pod detské ihrisko Na kaplnke      +4.800,- € 
MR o uvedenom nerokovala. 
-výstavba multifunk čného ihriska 
v m. č. Hrabové                                      -97. 520,- € 
MR neschválila tento výdavok. 
-KTR,s.r.o., finan čná výpoži čka ur čená na úhradu 
energii                                               +4.000,- €  
MR schválila výpoži čku mimo odmeny konate ľovi spolo čnosti. 
 
MR vzala na vedomie žiados ť riadite ľky zariadenia Jesienka 
o vykonanie nasledovne zmeny rozpo čtu:  
Bežný príjem (ÚPSVaR)                                + 2.382,- € 
Bežné výdavky 
633 materiál                                         + 2.348,- € 
637 služby                                             + 34,- € 
 
Návrh primátora mesta  do Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2015: 
Bežné výdavky 
637 služby odmena poslanci                          – 3.500,- € 



637 propagácia, prezentácia                         – 2.450,- € 
635 sociálne byty oprava a údržba                     – 600,- € 
635 oprava a údržba aut. zast.                      – 1.000,- € 
ŠJ Ul. Mieru 610 mzdy, platy...                     + 1.000,- € 
620 poistné                                           + 300,- € 
ŠJ Ul. E. Lániho 610 mzdy, platy...                 + 1.000,- € 
620 poistné                                           + 300,- € 
FO Kinex Byt ča – dotácia                            + 8.000,- € 
 
Kapitálové výdavky 
nákup kapitálových aktív (pozemky)                  - 8.000,- € 
detské ihrisko Na kaplnke RF                        – 7.600,- € 
detské ihrisko Na kaplnke                           + 8.000,- € 
výstavba multifunk čného ihriska                    - 97.520,- € 
výdavky spolu                                     –  102.070,- € 
kapitálové príjmy úrad vlády SR- 
dotácia na multifunk čné ihrisko                     -40.000,- € 
Finan čné operácie výdavkové 
KTR, s.r.o. návratná fin.výp.                      – 3.000,- € 
Finan čné operácie príjmové 
prevod prostriedkov z pe ňažných fondov            – 68.120,- € 
Príjmy spolu                                     – 105.120,- € 
 
POZNÁMKA: Tento návrh primátora mesta je doplnením a zmenou 
k návrhu zmeny rozpo čtu č. 3/2015, ktorý bol prerokovaný 
v komisiách. Primátor mesta na zasadnutí MR informo val, že 
pracovní čky školských jedálni dlhodobo pracujú za minimálnu mzdu, 
pri čom sa zvyšujú nároky na kvalitu podávaných obedov ( varia dva 
druhy obedov) a zvyšuje sa po čet stravníkov. Primátor mesta 
odporú ča MZ tento návrh schváli ť.  
   
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 188/2015 
I.Berie na vedomie  
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 3/2015 k 30. 9. 2015.  
II.Schva ľuje:  
1/Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2015 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 do plnení 
niektorých zákonov k 30. 9. 2015 pod ľa priloženej tabu ľky s 
nasledovnými úpravami: 
 
Bežné výdavky: 
-budova MsÚ – oprava havarijného stavu 
vstupných schodov                                     -3.600,- € 
-soc.byty-výmena 2 ks okien (byt č. 10)                 -600,- € 
-FO Kinex Byt ča-zvýšenie dotácie                      +3.650,- € 
 
Kapitálové výdavky 
-KD Pšurnovice nadstrešenie vstupných schodov         -3.000,- € 



-detské ihrisko Na kaplnke                            -7.600,- € 
-výstavba multifunk čného ihriska                     -97.520,- € 
 
Finan čné operácie výdavkové 
-KTR,s.r.o., návratná finan čná výpomoc                -3.000,- € 
 
Kapitálové príjmy 
-úrad vlády SR dotácia na multifunk čné 
ihrisko                                              -40.000,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
 
Prevod finan čných prostriedkov z pe ňažných 
fondov (rezervný fond)                               -74.720,- € 
 
Poslanec p. Hrobárik požiadal, aby poslanci preroko vali jeho 
žiados ť na odvodnenie troch komunikácie v Hrabovom vo výšk e 
4.560,- €. Žiados ť odôvodnil, že ide naozaj o havarijný stav, 
časté zatekanie vody po vozovke čo spôsobuje hlavne v zimných 
mesiacoch problémy s bezpe čnos ťou. Ďalej požiadal, aby poslanci 
schválili presun medzi rozpo čtovými položkami z KD Hrabové na Dom 
smútku Hrabové vo výške 800,- €. 
Poslanci po diskusii žiados ť schválili. 
 
Poslanec p. Filek predložil návrh na uznesenie: 
Bežné výdavky: 
Podprogram 2.1 propagácia a prezentácia mesta Byt ča   
materiál                                              -1.500,- € 
služby                                                -3.000,- € 
Podprogram 3.4                                           
Budova MsÚ oprava havarijného stavu schodov           -3.600,- € 
Soc. byty výmena okien (byt č. 10)                      -600,- € 
KD Hrabové  oprava údržba                               -880,- € 
DS Hrabové                                              +880,- € 
Podprogram 3.5 majetko-právne vysp. nehnute ľnosti 
služby                                                  -600,- € 
Podprogram 3.9 mestský informa čný systém                     
materiál                                              -1.000,- € 
Podprogram 8.1 miestne komunikácie 
635 oprava a údržba (autobusové zastávky)             -1.000,- € 
Hrabové MK (odvodnenie)                               +4.560,- € 
Podprogram 11.3 školské stravovanie 
ŠJ Ul. Mieru 
610 mzdy, platy                                       +1.000,- € 
620 poistné                                             +300,- €  
ŠJ Ul. E. Lániho                          
610 mzdy, platy                                       +1.000,- € 
620 poistné                                             +300,- €  
Podprogram 12.1 dotácie na šport 
FO Kinex Byt ča zvýšenie dotácie                      +12.290,- €  
TJ Tatran Hrabové                                       +400,- € 



TZO Byt ča, stolnotenisový oddiel                        +60 0,- € 
Podprogram 13.4 podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
Dotácia Rímskokatolícka cirkev 
Farnos ť Byt ča                                        +8.300,- €  
Podprogram 16.1 max.funk čný chod MsÚ Byt ča 
610 mzdy, platy a ostatné                            -9.150,- € 
620 poistné a príspevky do pois ťovní                 -3.290,- € 
650 splácanie úrokov                                 -1.000,- € 
Jesienka ZpSaDS 
633 materiál                                            +34,- € 
637 služby                                           +2.348,- € 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 3.4 prevádzka a rekonštrukcia budov 
KD Pšurnovice nadstrešenie vstupných schodov         -3.000,- € 
Podprogram 3.5 majetko-právne vysp. nehnute ľnosti 
Ostarávanie kapitálových aktív (pozemky)             -8.000,- € 
Podprogram 12.3 športové ihriská 
Detské ihrisko Na kaplnke                            +8.000,- € 
Detské ihrisko Na kaplnke                            -7.600,- € 
 
Multifunk čné ihrisko Hrabové                        -57.520,-  € 
 
Finan čné operácie výdavkové 
KTR,s.r.o., návratná finan čná výpomoc                -3.000,- € 
Vlastné príjmy RO                                   + 2.382,- € 
Finan čné operácie príjmové                          -70.1 60,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 27.460,- €  na odstránenie havarijného stavu majetku mesta  
Ul. Kollárova oprava havarijného stavu komínov       +4.800,- € 
Tribúna mesta oprava havarijného stavu strechy       +11.500,- € 
Cintorín Byt ča oprava havarijného stavu chodníka     +1.600,- € 
Oprava havarijného stavu MK Pšurnovice               +5.000,- € 
Oprava havarijného stavu MK Hrabové                  +4.560,- € 
 
Poslanec p. Filek konštatoval, že návrh na presun f inan čných 
prostriedkov z rozpo čtovej položky mzdy a platy je možný, nako ľko 
v tejto položke boli na r. 2015 rozpo čtované finan čné prostriedky  
na zvýšený plat primátora mesta a odmenu kontrolóro vi mesta. Tieto 
prostriedky neboli čerpané. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia predložený poslancom 
p. Filekom: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 3/2015 k 30. 9. 2015.  
II.Schva ľuje:  
1/Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2015 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 do plnení 
niektorých zákonov k 30. 9. 2015 pod ľa priloženej tabu ľky s 
nasledovnými úpravami: 
 
Bežné výdavky: 
Podprogram 2.1 propagácia a prezentácia mesta Byt ča   
materiál                                              -1.500,- € 
služby                                                -3.000,- € 
Podprogram 3.4                                           
Budova MsÚ oprava havarijného stavu schodov           -3.600,- € 
Soc. byty výmena okien (byt č. 10)                      -600,- € 
KD Hrabové  oprava údržba                               -880,- € 
DS Hrabové                                              +880,- € 
Podprogram 3.5 majetko-právne vysp. nehnute ľnosti 
služby                                                  -600,- € 
Podprogram 3.9 mestský informa čný systém                     
materiál                                              -1.000,- € 
Podprogram 8.1 miestne komunikácie 
635 oprava a údržba (autobusové zastávky)             -1.000,- € 
Hrabové MK (odvodnenie)                               +4.560,- € 
Podprogram 11.3 školské stravovanie 
ŠJ Ul. Mieru 
610 mzdy, platy                                       +1.000,- € 
620 poistné                                             +300,- €  
ŠJ Ul. E. Lániho                          
610 mzdy, platy                                       +1.000,- € 
620 poistné                                             +300,- €  
Podprogram 12.1 dotácie na šport 
FO Kinex Byt ča zvýšenie dotácie                      +12.290,- €  
TJ Tatran Hrabové                                       +400,- € 
TZO Byt ča, stolnotenisový oddiel                        +60 0,- € 
Podprogram 13.4 podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
Dotácia Rímskokatolícka cirkev 
Farnos ť Byt ča                                        +8.300,- €  
Podprogram 16.1 max.funk čný chod MsÚ Byt ča 
610 mzdy, platy a ostatné                            -9.150,- € 
620 poistné a príspevky do pois ťovní                 -3.290,- € 
650 splácanie úrokov                                 -1.000,- € 
Jesienka ZpSaDS 
633 materiál                                            +34,- € 
637 služby                                           +2.348,- € 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 3.4 prevádzka a rekonštrukcia budov 
KD Pšurnovice nadstrešenie vstupných schodov         -3.000,- € 
Podprogram 3.5 majetko-právne vysp. nehnute ľnosti 
Ostarávanie kapitálových aktív (pozemky)             -8.000,- € 
Podprogram 12.3 športové ihriská 
Detské ihrisko Na kaplnke                            +8.000,- € 
Detské ihrisko Na kaplnke                            -7.600,- € 
 



Multifunk čné ihrisko Hrabové                        -57.520,-  € 
 
Finan čné operácie výdavkové 
KTR,s.r.o., návratná finan čná výpomoc                -3.000,- € 
Vlastné príjmy RO                                   + 2.382,- € 
Finan čné operácie príjmové                          -70.1 60,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 27.460,- €  na odstránenie havarijného stavu majetku mesta  
Ul. Kollárova oprava havarijného stavu komínov       +4.800,- € 
Tribúna mesta oprava havarijného stavu strechy       +11.500,- € 
Cintorín Byt ča oprava havarijného stavu chodníka     +1.600,- € 
Oprava havarijného stavu MK Pšurnovice               +5.000,- € 
Oprava havarijného stavu MK Hrabové                  +4.560,- € 
 
v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 188/2015  
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 3/2015 k 30. 9. 2015.  
II.Schva ľuje:  
1/Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2015 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 do plnení 
niektorých zákonov k 30. 9. 2015 pod ľa priloženej tabu ľky s 
nasledovnými úpravami: 
 
Bežné výdavky: 
Podprogram 2.1 propagácia a prezentácia mesta Byt ča   
materiál                                              -1.500,- € 
služby                                                -3.000,- € 
Podprogram 3.4                                           
Budova MsÚ oprava havarijného stavu schodov           -3.600,- € 
Soc. byty výmena okien (byt č. 10)                      -600,- € 
KD Hrabové  oprava údržba                               -880,- € 
DS Hrabové                                              +880,- € 
Podprogram 3.5 majetko-právne vysp. nehnute ľnosti 
služby                                                  -600,- € 
Podprogram 3.9 mestský informa čný systém                     
materiál                                              -1.000,- € 
Podprogram 8.1 miestne komunikácie 
635 oprava a údržba (autobusové zastávky)             -1.000,- € 
Hrabové MK (odvodnenie)                               +4.560,- € 
Podprogram 11.3 školské stravovanie 
ŠJ Ul. Mieru 
610 mzdy, platy                                       +1.000,- € 



620 poistné                                             +300,- €  
ŠJ Ul. E. Lániho                          
610 mzdy, platy                                       +1.000,- € 
620 poistné                                             +300,- €  
Podprogram 12.1 dotácie na šport 
FO Kinex Byt ča zvýšenie dotácie                      +12.290,- €  
TJ Tatran Hrabové                                       +400,- € 
TZO Byt ča, stolnotenisový oddiel                        +60 0,- € 
Podprogram 13.4 podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
Dotácia Rímskokatolícka cirkev 
Farnos ť Byt ča                                        +8.300,- €  
Podprogram 16.1 max.funk čný chod MsÚ Byt ča 
610 mzdy, platy a ostatné                            -9.150,- € 
620 poistné a príspevky do pois ťovní                 -3.290,- € 
650 splácanie úrokov                                 -1.000,- € 
Jesienka ZpSaDS 
633 materiál                                            +34,- € 
637 služby                                           +2.348,- € 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 3.4 prevádzka a rekonštrukcia budov 
KD Pšurnovice nadstrešenie vstupných schodov         -3.000,- € 
Podprogram 3.5 majetko-právne vysp. nehnute ľnosti 
Ostarávanie kapitálových aktív (pozemky)             -8.000,- € 
Podprogram 12.3 športové ihriská 
Detské ihrisko Na kaplnke                            +8.000,- € 
Detské ihrisko Na kaplnke                            -7.600,- € 
 
Multifunk čné ihrisko Hrabové                        -57.520,-  € 
 
Finan čné operácie výdavkové 
KTR,s.r.o., návratná finan čná výpomoc                -3.000,- € 
Vlastné príjmy RO                                   + 2.382,- € 
Finan čné operácie príjmové                          -70.1 60,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 27.460,- €  na odstránenie havarijného stavu majetku mesta  
Ul. Kollárova oprava havarijného stavu komínov       +4.800,- € 
Tribúna mesta oprava havarijného stavu strechy       +11.500,- € 
Cintorín Byt ča oprava havarijného stavu chodníka     +1.600,- € 
Oprava havarijného stavu MK Pšurnovice               +5.000,- € 
Oprava havarijného stavu MK Hrabové                  +4.560,- € 
 
v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2015 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Byt ča (plnenie uznesenia MZ 
č. 112/2015). 
 



MR odporú ča MZ neschváli ť predložený návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2015 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Byt ča. 
MR vzala na vedomie informáciu, že FK pripraví a násle dne predloží 
na rokovanie mestského zastupite ľstva iný návrh uvedeného VZN. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 189/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Vypracovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 
../2015 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Byt ča, ktorý bude 
dopracovaný o stanovenie kompetencii pre správcov m ajetku Mesta, 
predovšetkým pri nájmoch s krátkou dobou trvania a taktiež 
doplnený o minimálne sadzby za prenájom tohto majet ku. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Vypracovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 
../2015 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Byt ča, ktorý bude 
dopracovaný o stanovenie kompetencii pre správcov m ajetku Mesta, 
predovšetkým pri nájmoch s krátkou dobou trvania a taktiež 
doplnený o minimálne sadzby za prenájom tohto majet ku. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 189/2015  
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Vypracovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 
../2015 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Byt ča, ktorý bude 
dopracovaný o stanovenie kompetencii pre správcov m ajetku Mesta, 
predovšetkým pri nájmoch s krátkou dobou trvania a taktiež 
doplnený o minimálne sadzby za prenájom tohto majet ku. 
 
10/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 6/2015 
o ostatných miestnych daniach (plnenie uznesenia MZ  č. 141/2015). 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že predkladate ľka stiahne tento 
návrh VZN z rokovania MZ. 
MR odporú ča MZ neschváli ť predložený návrh VZN. 
 
Poslanky ňa p. Gajdošíková požiadala, aby zastupite ľstvo o návrhu  
zmeny VZN nerokovalo. 
Poslanci vzali na vedomie. 
   
11 / Návrh rokovacieho poriadku mestského zastupite ľstva. 
 
MR odporú ča MZ neschváli ť predložený návrh rokovacieho poriadku. 



MR berie na vedomie informáciu, že bude predložený ná vrh 
rokovacieho poriadku poslancami. 
 
12/  Ponuka PRIMA banka Slovensko, a. s. na odkúpenie a kcií. 
 
MR odporú ča MZ neschváli ť ponuku spolo čnosti Prima banka 
Slovensko, a. s., Žilina, na odkúpenie akcií. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 190/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky PRIMA banka Slovensko, a. s. na o dkúpenie akcií.  
 
Pán primátor konštatoval, že na valnom zhromaždení banky bola 
podaná informácia – všetky mestá a obce ponuku prij ali, až na 1 
obec. Je to vecou poslancov ako sa rozhodnú. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky PRIMA banka Slovensko, a. s. na o dkúpenie akcií.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 190/2015  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky PRIMA banka Slovensko, a. s. na o dkúpenie akcií.  
  
13/ Žiados ť BMX RIDERS, Hliník nad Váhom č. 446, Byt ča 
o zaregistrovanie do klubov pôsobiacich na území me sta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zaradenie športového klubu BMX RIDERS, 
Hliník nad Váhom č. 446, Byt ča, medzi kluby Mesta Byt ča s tým, že 
požiadavky na rozpo čet budú riešené pri schva ľovaní rozpo čtu na 
rok 2016. 
 
Návrh uznesenia:  

uznesenie č. 191/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie športového klubu BMX RIDERS, Hliník nad V áhom č. 446, 
Byt ča, medzi kluby Mesta Byt ča s tým, že požiadavky na rozpo čet 
budú riešené pri schva ľovaní rozpo čtu na rok 2016.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Zaradenie športového klubu BMX RIDERS, Hliník nad V áhom č. 446, 
Byt ča, medzi kluby Mesta Byt ča s tým, že požiadavky na rozpo čet 
budú riešené pri schva ľovaní rozpo čtu na rok 2016.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 191/2015  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie športového klubu BMX RIDERS, Hliník nad V áhom č. 446, 
Byt ča, medzi kluby Mesta Byt ča s tým, že požiadavky na rozpo čet 
budú riešené pri schva ľovaní rozpo čtu na rok 2016.   
 
14/ Upozornenie prokurátora zo d ňa 17. 7. 2015 – žiados ť SSE 
o dodato čné povolenie umiestnenia el. rozvádza ča (uznesenie MZ č. 
66/2015). 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie upozornenie prokurátora Okresnej 
prokuratúry Žilina číslo Pd 151/15/5511-6 zo d ňa 17. 7. 2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 192/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
Upozornenie prokurátora číslo Pd 151/15/5511-6 zo d ňa 17. 7. 2015 
na porušenie § 11, ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. 
II.Nevyhovuje: 
Upozorneniu prokurátora číslo Pd 151/15/5511-6 zo d ňa 17. 7. 2015 
na porušenie § 11, ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. 
 
Poslanec p. Filek požiadal, aby druhá časť uznesenia bola 
vypustená, poslanci pod ľa neho môžu upozornenie prokurátora len 
zobra ť na vedomie, nevyhovie ť alebo vyhovie ť môžu poslanci  len 
protestu prokurátora. Predniesol návrh na uznesenie : 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
Upozornenie prokurátora číslo Pd 151/15/5511-6 zo d ňa 17. 7. 2015 
na porušenie § 11, ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. 
II.Berie na vedomie: 
Upozornenie prokurátora číslo Pd 151/15/5511-6 zo d ňa 17. 7. 2015 
na porušenie § 11, ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. 
 
Právni čka mesta p. Papánková prítomných informovala, že 
upozornenie prokurátora môže MZ zobra ť na vedomie v prípade, že je 
dôvodné. V tomto prípade je upozornenie prokurátora  nedôvodne 
a preto by sme mu poslanci mali nevyhovie ť.  
Poslanci nemali ďalšie pripomienky, pán primátor dal hlasova ť za 
návrh uznesenia predložený poslancom p. Filekom: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
Upozornenie prokurátora číslo Pd 151/15/5511-6 zo d ňa 17. 7. 2015 
Na porušenie § 11, ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. 



II.Berie na vedomie: 
Upozornenie prokurátora číslo Pd 151/15/5511-6 zo d ňa 17. 7. 2015 
na porušenie § 11, ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. 
  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 192/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
Upozornenie prokurátora číslo Pd 151/15/5511-6 zo d ňa 17. 7. 2015 
na porušenie § 11, ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. 
II.Berie na vedomie: 
Upozornenie prokurátora číslo Pd 151/15/5511-6 zo d ňa 17. 7. 2015 
na porušenie § 11, ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. 
  
15/  Rozhodnutie Okresného úradu Byt ča – prerušenie konania 
s odkazom na súd – „Byt ča – rozšírenia vodovodu a kanalizácie II. 
etapa IBV Okružná ul. vodovod a splašková kanalizác ia“. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie predložený materiál. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 193/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie:  
Rozhodnutie vydané Okresným úradom Byt ča o prerušení konania 
s odkazom na súd – „Byt ča – rozšírenia vodovodu a kanalizácie II. 
etapa IBV Okružná ul. vodovod a splašková kanalizác ia“. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie:  
Rozhodnutie vydané Okresným úradom Byt ča o prerušení konania 
s odkazom na súd – „Byt ča – rozšírenia vodovodu a kanalizácie II. 
etapa IBV Okružná ul. vodovod a splašková kanalizác ia“. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 193/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie:  
Rozhodnutie vydané Okresným úradom Byt ča o prerušení konania 
s odkazom na súd – „Byt ča – rozšírenia vodovodu a kanalizácie II. 
etapa IBV Okružná ul. vodovod a splašková kanalizác ia“. 
 
16/ Žiados ť spolo čnosti EUCAL s.r.o., Dolné Rudiny, Žilina – 
vyjadrenie k stavbe „Optimalizácia výroby tepla v častiach 
Sídlisko-Centrum Byt ča – teplovodný prepoj“. 
 
MR konštatovala, že nemá informácie či uvedená investícia je 
v súlade s Koncepciou tepelného hospodárstva mesta Byt ča a aká je 
výška investície. 



MR odporú ča, aby v prípade doplnenia požadovaných informácii bola 
žiados ť na zasadnutí MZ prerokovaná. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie  č. 194/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného/záporného stanoviska Mesta ....... .....   
Stavby „Optimalizácia výroby tepla v častiach Sídlisko-Centrum 
Byt ča – teplovodný prepoj“. 
 
Pán primátor konštatoval, že zástupcovia žiadate ľa sú prítomní na 
zasadnutí a podajú potrebné informácie.   
Zástupcovia spolo čnosti Eucal požiadali o slovo a vysvetlili, že 
ide o prepojenie kotolne centrum s kotol ňou na sídlisku. Dodáva ť 
teplo do domácností už bude len kotol ňa na sídlisku, kotol ňa 
centrum bude slúži ť ako záložný zdroj. Touto modernizáciou 
(prepojením kotolní) bude dosiahnuté zníženie ceny tepla pre 
odberate ľa a zníženie nepriaznivého vplyvu na životné prostr edie. 
Ide o optimalizáciu vykurovacieho systému. V sú časnosti ešte nie 
sú ukon čené výpo čty, ale predpokladajú zníženie ceny pre 
odberate ľov bude od 5 do 10%. Ďalej zástupcovia spolo čnosti 
uviedli, že k územnému konaniu potrebujú, aby zastu pite ľstvo 
vydalo kladné stanovisko k pozemkom vo vlastníctve Mesta, cez 
ktoré bude prepojenie vies ť.  
 
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že ke ďže týmto 
prepojením dodávate ľ tepla garantuje zníženie ceny pre ob čanov, 
odporú ča ich žiadosti vyhovie ť. 
 
Poslanci v ďalšej diskusii navrhli predsedovi návrhovej komisie  
znenie uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta Byt ča k uzatvoreniu zmluvy 
o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena, pred metom ktorej 
bude uloženie teplovodného vedenia na pozemkoch Mes ta Byt ča, 
k stavbe „Optimalizácia výroby tepla v častiach Sídlisko-Centrum 
Byt ča – teplovodný prepoj“ pre spolo čnos ť EUCAL s.r.o., Dolné 
Rudiny, Žilina. 
   
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta Byt ča k uzatvoreniu zmluvy 
o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena, pred metom ktorej 
bude uloženie teplovodného vedenia na pozemkoch Mes ta Byt ča, 
k stavbe „Optimalizácia výroby tepla v častiach Sídlisko-Centrum 
Byt ča – teplovodný prepoj“ pre spolo čnos ť EUCAL s.r.o., Dolné 
Rudiny, Žilina. 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 194/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta Byt ča k uzatvoreniu zmluvy 
o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena, pred metom ktorej 
bude uloženie teplovodného vedenia na pozemkoch Mes ta Byt ča, 
k stavbe „Optimalizácia výroby tepla v častiach Sídlisko-Centrum 
Byt ča – teplovodný prepoj“ pre spolo čnos ť EUCAL s.r.o., Dolné 
Rudiny, Žilina. 
 
17/  Iniciatívny poslanecký návrh pp. Michala Fileka, B ranislava 
Šušolíka, Petra Webera, Stanislava Struhala, Ľubomíra Hrobárika 
„Koncepcia rozvoja športu v Meste Byt ča“ – 1. časť: FO Kinex 
Byt ča, analýza stavu a návrh riešenia. 
 
Predkladate ľ návrhu a člen MR požiadal prítomných, aby sa pokúsili 
ešte v rozpo čte mesta nájs ť možnos ť pomoci FO Kinex Byt ča. 
    
POZNÁMKA: V zmysle schváleného VZN Mesta č. 13/2013 o poskytovaní 
dotácii je nutné, aby FO Kinex Byt ča predložil žiados ť o dotáciu 
v súlade s týmto VZN. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 195/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Navýšenie dotácie FO Kinex Byt ča na r. 2015 o .... €, ktoré 
budú použité v súlade s platnou zmluvou o poskytnut í dotácie z 
rozpo čtovej kapitoly ... 
2/ Vykopanie studne na pitnú vodu a inštalácia rozv odov vody 
v objekte futbalovej tribúny mestského štadióna z r ezervného 
fondu, v termíne do 31. 12. 2015. 
 
Poslanec p. Filek predložil návrh na uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Predloženú „Koncepciu rozvoja športu v Meste Byt ča“ – 1. časť: FO 
Kinex Byt ča, analýza stavu a návrh riešenia“ s návrhom vykopa nia 
studne na pitnú vodu v objekte futbalovej tribúny m estského 
štadióna. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
PPredloženú „Koncepciu rozvoja športu v Meste Byt ča“ – 1. časť: FO 
Kinex Byt ča, analýza stavu a návrh riešenia“ s návrhom vykopa nia 
studne na pitnú vodu v objekte futbalovej tribúny m estského 
štadióna. 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 195/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Predloženú „Koncepciu rozvoja športu v Meste Byt ča“ – 1. časť: FO 
Kinex Byt ča, analýza stavu a návrh riešenia“ s návrhom vykopa nia 
studne na pitnú vodu v objekte futbalovej tribúny m estského 
štadióna. 
 
18/  Iniciatívny poslanecký návrh p. Michala Fileka – o pätovný 
návrh na schválenie zámeru odkúpenia pozemku pod sy nagógou v Byt či 
a prijatí budovy darovacou zmluvou do vlastníctva m esta. 
 
MR odporú ča MZ opätovne prerokova ť návrh na schválenie zámeru 
odkúpenia pozemku pod synagógou v Byt či a prijatí budovy darovacou 
zmluvou do vlastníctva mesta. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 196/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
1/ Komisiu S ČaEZ v spolupráci s primátorom mesta a odbornými 
zamestnancami MsÚ, prípravou podkladov s informácia mi o možnostiach 
získania mimorozpo čtových finan čných prostriedkov na rekonštrukciu 
budovy synagógy, odhadované náklady na jej prevádzk ovanie a zámer jej 
využívania. 
2/ Komisiu finan čnú a podnikate ľskú prípravou podkladov na 
vypracovanie zmluvy o odkúpení pozemku pod synagógo u od p. Letka. 
3/ Komisiu sociálnu, kultúry a športu prípravou pod kladov na 
vypracovanie darovacej zmluvy medzi OZ Biblické cen trum a Mestom 
Byt ča.   
4/ Primátora mesta vypracovaním návrhov zmlúv o pre vode vlastníctva 
budovy synagógy a pozemku pod synagógou, nachádzajú cich sa v k.ú. 
Veľká Byt ča, do vlastníctva Mesta Byt ča, pod ľa predložených podkladov 
z komisii, v termíne do 15. októbra 2015. 
 
Poslanec p. Filek konštatoval, že o uvedenom už bol a diskusia, 
netreba ni č doplni ť. 
Pán primátor upozornil, že pod ľa neho sú v predloženom návrhu  
nedostatky, preto ho neodporú ča podpori ť a uznesenie prija ť. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
1/ Komisiu S ČaEZ v spolupráci s primátorom mesta a odbornými 
zamestnancami MsÚ, prípravou podkladov s informácia mi o možnostiach 
získania mimorozpo čtových finan čných prostriedkov na rekonštrukciu 
budovy synagógy, odhadované náklady na jej prevádzk ovanie a zámer jej 
využívania. 



2/ Komisiu finan čnú a podnikate ľskú prípravou podkladov na 
vypracovanie zmluvy o odkúpení pozemku pod synagógo u od p. Letka. 
3/ Komisiu sociálnu, kultúry a športu prípravou pod kladov na 
vypracovanie darovacej zmluvy medzi OZ Biblické cen trum a Mestom 
Byt ča.   
4/ Primátora mesta vypracovaním návrhov zmlúv o pre vode vlastníctva 
budovy synagógy a pozemku pod synagógou, nachádzajú cich sa v k.ú. 
Veľká Byt ča, do vlastníctva Mesta Byt ča, pod ľa predložených podkladov 
z komisii, v termíne do 15. októbra 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 196/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
1/ Komisiu S ČaEZ v spolupráci s primátorom mesta a odbornými 
zamestnancami MsÚ, prípravou podkladov s informácia mi o možnostiach 
získania mimorozpo čtových finan čných prostriedkov na rekonštrukciu 
budovy synagógy, odhadované náklady na jej prevádzk ovanie a zámer jej 
využívania. 
2/ Komisiu finan čnú a podnikate ľskú prípravou podkladov na 
vypracovanie zmluvy o odkúpení pozemku pod synagógo u od p. Letka. 
3/ Komisiu sociálnu, kultúry a športu prípravou pod kladov na 
vypracovanie darovacej zmluvy medzi OZ Biblické cen trum a Mestom 
Byt ča.   
4/ Primátora mesta vypracovaním návrhov zmlúv o pre vode vlastníctva 
budovy synagógy a pozemku pod synagógou, nachádzajú cich sa v k.ú. 
Veľká Byt ča, do vlastníctva Mesta Byt ča, pod ľa predložených podkladov 
z komisii, v termíne do 15. októbra 2015. 
 
19/  Protokol o vyhodnotení OVS č. 1/2015 na prenájom objektu č.s.  
152 v Hliníku nad Váhom, výsledok sú ťaže. Ví ťazom sú ťaže sa stala  
spol. COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Pred mestská 71,  
ktorá ponúkla ro čný nájom vo výške 7.000,00 €, na druhom  
mieste skon čila spol. s r.o. KORUNA, Byt čianska 114, Žilina  
s ponúknutou výškou nájmu 6.000,00 €/rok.  
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie výsledok OVS č. 1/2015.  
 
Návrh nájomnej zmluvy na prenájom objektu č.s. 152 v Hliníku nad 
Váhom s ví ťazom OVS č. 1/2015. Nájomná zmluva je vypracovaná 
v súlade s vyhlásenými záväznými sú ťažnými podmienkami OVS č. 
1/2015 a zoh ľadňuje doterajšie postupy mesta pri prenajímaní 
mestského majetku. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových 
priestorov objektu č.s. 152 v Hliníku n/Váhom s nájomcom COOP 
Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71,  010 83  
Žilina, I ČO: 00 169 048 – s ví ťazom OVS č. 1/2015, v súlade 
s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 23.7.2015.  



 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 197/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Výsledok OVS č. 1/2015 na prenájom objektu č.s. 152 v Hliníku nad 
Váhom, ktorej ví ťazom sa stala spol. COOP Jednota Žilina,  
spotrebné družstvo, Predmestská 71.  
II.Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov ob jektu č.s. 152 
v Hliníku nad Váhom s nájomcom COOP Jednota Žilina,  spotrebné 
družstvo, Predmestská 71, 010 83  Žilina, I ČO: 00 169 048 – s 
ví ťazom OVS č. 1/2015, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 
23.7.2015.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Výsledok OVS č. 1/2015 na prenájom objektu č.s. 152 v Hliníku nad 
Váhom, ktorej ví ťazom sa stala spol. COOP Jednota Žilina,  
spotrebné družstvo, Predmestská 71.  
II.Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov ob jektu č.s. 152 
v Hliníku nad Váhom s nájomcom COOP Jednota Žilina,  spotrebné 
družstvo, Predmestská 71, 010 83  Žilina, I ČO: 00 169 048 – s 
ví ťazom OVS č. 1/2015, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 
23.7.2015.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 197/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Výsledok OVS č. 1/2015 na prenájom objektu č.s. 152 v Hliníku nad 
Váhom, ktorej ví ťazom sa stala spol. COOP Jednota Žilina,  
spotrebné družstvo, Predmestská 71.  
II.Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov ob jektu č.s. 152 
v Hliníku nad Váhom s nájomcom COOP Jednota Žilina,  spotrebné 
družstvo, Predmestská 71, 010 83  Žilina, I ČO: 00 169 048 – s 
ví ťazom OVS č. 1/2015, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 
23.7.2015.  
 
20 / Žiados ť COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmests ká  
71, Žilina o schválenie stavebných úprav, Potraviny  Hliník nad   
Váhom. 
Žiadate ľ – ví ťaz OVS č. 1/2015 chce na prenajímanom objekte 
Potraviny Hliník nad Váhom č.s. 152 vykona ť stavebné úpravy 
v predpokladanom náklade 112.059,40 € + DPH, pri čom žiada, aby 
časť týchto nákladov bola i za finan čnej spoluú časti mesta Byt ča 
(projektová dokumentácia zo d ňa 16.8.2015, PJS, s.r.o. – Ing. 



Juraj Staško). Rokovania PK sa zú častnili i zástupcovia  
žiadate ľa, ktorí vyslovili predstavu, že prípadná spoluú časť  
mesta Byt ča na stavebných úpravách objektu č.s. 152 v Hliníku  
nad Váhom by sa mohla realizova ť spôsobom, že COOP Jednota  
Žilina by platila mestu ro čné nájomné vo výške 4.310,00 €/rok  
(ako bolo stanovené min. nájomné v OVS č. 1/2015) a zostatok  
do výšky nájomného 7.000,00 €/rok, t.j. 2.690,00 €/ rok by sa  
postupne zapo čítaval ur čité obdobie až do celkovej sumy  
schválenej mestom Byt ča na zapo čítanie s nájomným. 
 
MR vzala na vedomie odhad reálnych nákladov na vybran é stavebné 
práce – Potraviny Hliník nad Váhom (v prílohe). 
MR odporú ča MZ schváli ť vykonanie stavebných úprav objektu č.s. 
152 Hliník n/Váhom nájomcom (COOP Jednota Žilina), na jeho vlastné 
náklady, s možnos ťou ich odpisovania, t.j. vykonanie stavebných 
úprav v súlade s projektovou dokumentáciou zo d ňa 16.8.2015 (Ing. 
Juraj Staško).  
MR odporú ča návrh finan čnej spoluú časti Mesta Byt ča na stavebných  
úpravách objektu č.s. 152 v Hliníku nad Váhom prerokova ť 
v komisiách a následne ostatných orgánoch Mesta. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 198/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Vykonanie stavebných úprav objektu č.s. 152 Hliník n/Váhom 
nájomcom (COOP Jednota Žilina), na jeho vlastné nák lady, 
s možnos ťou ich odpisovania, t.j. vykonanie stavebných úprav  
v súlade s projektovou dokumentáciou zo d ňa 16.8.2015 (Ing. Juraj 
Staško).  
II.Odporú ča: 
Návrh finan čnej spoluú časti Mesta Byt ča na stavebných úpravách 
objektu č.s. 152 v Hliníku nad Váhom prerokova ť v komisiách 
a následne ostatných orgánoch Mesta. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Vykonanie stavebných úprav objektu č.s. 152 Hliník n/Váhom 
nájomcom (COOP Jednota Žilina), na jeho vlastné nák lady, 
s možnos ťou ich odpisovania, t.j. vykonanie stavebných úprav  
v súlade s projektovou dokumentáciou zo d ňa 16.8.2015 (Ing. Juraj 
Staško).  
II.Odporú ča: 
Návrh finan čnej spoluú časti Mesta Byt ča na stavebných úpravách 
objektu č.s. 152 v Hliníku nad Váhom prerokova ť v komisiách 
a následne ostatných orgánoch Mesta. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 198/2015 
 



Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Vykonanie stavebných úprav objektu č.s. 152 Hliník n/Váhom 
nájomcom (COOP Jednota Žilina), na jeho vlastné nák lady, 
s možnos ťou ich odpisovania, t.j. vykonanie stavebných úprav  
v súlade s projektovou dokumentáciou zo d ňa 16.8.2015 (Ing. Juraj 
Staško).  
II.Odporú ča: 
Návrh finan čnej spoluú časti Mesta Byt ča na stavebných úpravách 
objektu č.s. 152 v Hliníku nad Váhom prerokova ť v komisiách 
a následne ostatných orgánoch Mesta. 
Poslanci uznesenie schválili. 
 
21/  Žiados ť SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina o opätovné  
prerokovanie návrhu Zmluvy o zriadení vecného breme na na stavbu  
„Byt ča – IBV ul. Okružná, II. etapa, vodovod a splašková   
kanalizácia“.  
 
MR odporú ča MZ zobra ť opätovnú žiados ť SeVaK a.s., Bôrická cesta 
1960, Žilina na vedomie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 199/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Žiados ť SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina o opätovné  
prerokovanie návrhu Zmluvy o zriadení vecného breme na na stavbu  
„Byt ča – IBV ul. Okružná, II. etapa, vodovod a splašková   
kanalizácia“.  
 
Poslanci v diskusii konštatovali, že nako ľko nebolo doposia ľ 
zvolané rokovanie oh ľadne územného plánu, čo najskôr sa stretnú 
a prerokujú žiadostí do územného plánu, na ktorý na dväzuje aj 
schválenie žiadostí SeVak a SSE Žilina. 
 
O slovo požiadal p. Miroslav Ková č, ktorý vyjadril nesúhlas 
s konaním poslancov, nerozumie za čo ho trestajú, ke ď pred 
nastávajúcim zimným obdobím nemôže svoj novopostave ný rodinný dom 
napoji ť na inžinierske siete. Obáva sa nie len škôd spôsob ených 
v dome vplyvom jeho neužívania, ale upozornil aj na  fakt, že sa 
v tejto lokalite zdržujú aj osoby závislé na psycho tropných 
látkach. Požiadal poslancov, aby pochopili, že majú  robi ť pre 
ľudí, nie proti nim. 
 
Zástupca primátora p. Babušík opakovane apeloval na  kolegov 
poslancov, aby zahlasovali za žiados ť SeVaK, aby mohla rodina p. 
Kováča postavený dom užíva ť. Predložil návrh uznesenia na zmenu 
znenia uznesenia - mestské zastupite ľstvo nie berie na vedomie, 
ale schva ľuje. Návrh bude znie ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Žiados ť SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina o opätovné  
prerokovanie návrhu Zmluvy o zriadení vecného breme na na stavbu  
„Byt ča – IBV ul. Okružná, II. etapa, vodovod a splašková   
kanalizácia“.  
  
Poslanec p. Školek poukázal na fakt, že Okresná pro kuratúra 
v Žiline v súvislosti s vydanými stavebnými povolen iami v tejto 
lokalite vydala protest, že neboli vydané v súlade s územným 
plánom. Preto,  ak bude zastupite ľstvom schválený územný plán, že 
v tejto časti bude IBV, poslanci nemajú problém schváli ť vecné 
bremená. Ako člen návrhovej komisie tiež navrhol krátku prestávku  
na poradu členov návrhovej komisie, či zmena uznesenia navrhnutá 
p. Babušíkom bude pripustená alebo nebude. 
 
Pán primátor pripomenul, že v minulosti viacerí pos lanci, ktorí sú 
aj teraz v mestskom zastupite ľstve, vyhoveli požiadavkám ob čanov 
a schválili zámery výstavby ako IBV, tak HBV a ich uznesenia boli 
do územného plánu potom zapracované. Nikdy to orgán y Mesta 
neriešili takýmto rezolútnym spôsobom. 
 
Pán primátor vyhlásil krátku prestávku. 
Po prestávke predseda návrhovej komisie poslanec p.  Weber 
informoval, že návrhová komisia sa dohodla – poslan ci budú 
hlasova ť o uznesení odporu čenom mestskou radou, čo je aj v zmysle 
rokovacieho poriadku. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Žiados ť SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina o opätovné  
prerokovanie návrhu Zmluvy o zriadení vecného breme na na stavbu  
„Byt ča – IBV ul. Okružná, II. etapa, vodovod a splašková   
kanalizácia“.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 199/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Žiados ť SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina o opätovné  
prerokovanie návrhu Zmluvy o zriadení vecného breme na na stavbu  
„Byt ča – IBV ul. Okružná, II. etapa, vodovod a splašková   
kanalizácia“.  
 
22/  Návrh SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina na uz avretie  
zmluvy č. 484/2015 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vec ného  
bremena, v rámci stavby „Byt ča – Hliník – rozšírenie vodovodu“. 
  
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie zmluvy č. 484/2015 o uzavretí 
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre stavb u „Byt ča – 
Hliník – rozšírenie vodovodu“, s budúcim oprávneným  z vecného 



bremena: SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina a t o v súlade 
s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 15.6.2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 200/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy č. 484/2015 o uzavretí budúcej zmluvy, medzi 
Mestom Byt ča a SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, o zriad ení 
vecného bremena pre stavbu „Byt ča – Hliník – rozšírenie vodovodu“, 
s budúcim oprávneným z vecného bremena: SeVaK a.s.,  Bôrická cesta 
1960, Žilina a to v súlade s návrhom tejto zmluvy z o d ňa 
15.6.2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy č. 484/2015 o uzavretí budúcej zmluvy, medzi 
Mestom Byt ča a SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, o zriad ení 
vecného bremena pre stavbu „Byt ča – Hliník – rozšírenie vodovodu“, 
s budúcim oprávneným z vecného bremena: SeVaK a.s.,  Bôrická cesta 
1960, Žilina a to v súlade s návrhom tejto zmluvy z o d ňa 
15.6.2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 200/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy č. 484/2015 o uzavretí budúcej zmluvy, medzi 
Mestom Byt ča a SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, o zriad ení 
vecného bremena pre stavbu „Byt ča – Hliník – rozšírenie vodovodu“, 
s budúcim oprávneným z vecného bremena: SeVaK a.s.,  Bôrická cesta 
1960, Žilina a to v súlade s návrhom tejto zmluvy z o d ňa 
15.6.2015. 
 
23/ Žiados ť SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, Bratislava o vydani e  
súhlasu mesta Byt ča na umiestnenie optického kábla na pozemku 
mesta parc. CKN č. 1327/1, k.ú. V. Byt ča. 
 
Žiadate ľovi bolo d ňa 28.11.2014 vydané na predmetnú stavbu  
územné rozhodnutie č. VaŽP/379/2014/Há. 
 
MR uvedené vzala na vedomie. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 201/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Žiados ť SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, Bratislava o vydani e  
súhlasu mesta Byt ča na umiestnenie optického kábla na pozemku 
mesta parc. CKN č. 1327/1, k.ú. V. Byt ča. 



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Žiados ť SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, Bratislava o vydani e  
súhlasu mesta Byt ča na umiestnenie optického kábla na pozemku 
mesta parc. CKN č. 1327/1, k.ú. V. Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 201/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Žiados ť SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, Bratislava o vydani e  
súhlasu mesta Byt ča na umiestnenie optického kábla na pozemku 
mesta parc. CKN č. 1327/1, k.ú. V. Byt ča. 
 
24/  Žiados ť p. Ing. Norberta Ková čika, PhD., Dukelská 271/10,  
Byt ča o vydanie povolenia na umiestnenia telefónneho ve denia do  
chodníka na Švecovej ul. v Byt či z dôvodu pripojenia  
novostavby RD. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vydanie kladného stanoviska Mesta  
k žiadosti. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 202/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta k umiestneniu tel efónneho 
vedenia do chodníka na Ul. Švecovej v Byt či, do časti pozemku 
parc. CKN č. 141/54, k.ú. V. Byt ča, v súlade so zakreslením  
v žiadosti zo d ňa 22.6.2015 p. Ing. Norbertovi Ková čikovi,  
PhD., Dukelská č. 271/10, Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta k umiestneniu tel efónneho 
vedenia do chodníka na Ul. Švecovej v Byt či, do časti pozemku 
parc. CKN č. 141/54, k.ú. V. Byt ča, v súlade so zakreslením  
v žiadosti zo d ňa 22.6.2015 p. Ing. Norbertovi Ková čikovi,  
PhD., Dukelská č. 271/10, Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 202/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta k umiestneniu tel efónneho 
vedenia do chodníka na Ul. Švecovej v Byt či, do časti pozemku 
parc. CKN č. 141/54, k.ú. V. Byt ča, v súlade so zakreslením  



v žiadosti zo d ňa 22.6.2015 p. Ing. Norbertovi Ková čikovi,  
PhD., Dukelská č. 271/10, Byt ča. 
 
25/  Žiados ť p. Alžbety Mi čušíkovej, Hliník nad Váhom 174, Byt ča 
a p.  Miloša Vanka, Rázusova 751/7, Byt ča o zriadenie vecného 
bremena prechodu peši a autom cez pozemok mesta par c. CKN č. 591, 
k.ú. Hliník nad Váhom, v prospech vlastníkov pozemk ov parc. CKN  
č. 592, 594 a 598, k.ú. Hliník nad Váhom. 
Podľa vyjadrenie zástupcov DHZ Hliník nad Váhom chcú tí to 
v dotknutej časti mestského pozemku vybudova ť garáž, resp. 
prístrešok pre požiarne vozidlo. 
 
MR odporú ča MZ neschváli ť žiados ť. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 203/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Alžbete Mi čušíkovej, Hliník nad Váhom 174,  
Byt ča a p.  Milošovi Vankovi, Rázusova 751/7, Byt ča o zriadenie 
Vecného bremena prechodu peši a autom cez pozemok m esta parc. CKN 
č. 591, k.ú. Hliník nad Váhom, v prospech vlastníkov  pozemkov 
parc. CKN č. 592, 594 a 598, k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Alžbete Mi čušíkovej, Hliník nad Váhom 174,  
Byt ča a p.  Milošovi Vankovi, Rázusova 751/7, Byt ča o zriadenie 
Vecného bremena prechodu peši a autom cez pozemok m esta parc. CKN 
č. 591, k.ú. Hliník nad Váhom, v prospech vlastníkov  pozemkov 
parc. CKN č. 592, 594 a 598, k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 203/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Alžbete Mi čušíkovej, Hliník nad Váhom 174,  
Byt ča a p.  Milošovi Vankovi, Rázusova 751/7, Byt ča o zriadenie 
Vecného bremena prechodu peši a autom cez pozemok m esta parc. CKN 
č. 591, k.ú. Hliník nad Váhom, v prospech vlastníkov  pozemkov 
parc. CKN č. 592, 594 a 598, k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
26/  Žiados ť p. Martina Igondu, Lú čna 1014/1, Byt ča o pridelenie, 
alebo prenájom stavebného pozemku za ú čelom výstavby  
bezbariérového montovaného domu. 
 
MR z dôvodu nedostatku vhodných stavebných pozemkov v o vlastníctve  
Mesta neodporú ča schváli ť žiadate ľovi pridelenie, resp. prenájom 
stavebného pozemku na ú čel výstavby bezbariérového montovaného 



domu. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 204/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie Žiadosti p. Martinovi Igondovi, Lú čna 1014/1, Byt ča 
o pridelenie, resp. prenájom stavebného pozemku za účelom výstavby 
bezbariérového montovaného domu, z dôvodu nedostatk u vhodných 
stavebných pozemkov vo vlastníctve Mesta. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie Žiadosti p. Martinovi Igondovi, Lú čna 1014/1, Byt ča 
o pridelenie, resp. prenájom stavebného pozemku za účelom výstavby 
bezbariérového montovaného domu, z dôvodu nedostatk u vhodných 
stavebných pozemkov vo vlastníctve Mesta. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 204/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie Žiadosti p. Martinovi Igondovi, Lú čna 1014/1, Byt ča 
o pridelenie, resp. prenájom stavebného pozemku za účelom výstavby 
bezbariérového montovaného domu, z dôvodu nedostatk u vhodných 
stavebných pozemkov vo vlastníctve Mesta. 
 
27 / Žiados ť Rímskokatolíckého farského úradu Petrovice o inšta - 
láciu kúrenia do kostola v Pšurnoviciach. 
V uvedenom objekte dochádza v poslednom období k pr udkému nárastu  
spotreby el. energie. 
 
MR odporú ča, aby bola predmetná žiados ť dopracovaná 
i v spolupráci s MsÚ v Byt či o navrhnutie druhu kúrenia,  
vy číslenia nákladov na jeho vybudovanie a vy číslenie nákladov na  
spotrebu elektrickej energie za posledných 5 rokov.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 205/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Doplnenie žiadosti Rímskokatolíckého farského úradu  Petrovice  
o inštaláciu kúrenia do kostola v Pšurnoviciach o v yčíslenie  
nákladov na jeho vybudovanie kúrenia a vy číslenie nákladov na  
spotrebu elektrickej energie za posledných 5 rokov.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 



Odporú ča: 
Doplnenie žiadosti Rímskokatolíckého farského úradu  Petrovice  
o inštaláciu kúrenia do kostola v Pšurnoviciach o v yčíslenie  
nákladov na jeho vybudovanie kúrenia a vy číslenie nákladov na  
spotrebu elektrickej energie za posledných 5 rokov.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 205/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Doplnenie žiadosti Rímskokatolíckého farského úradu  Petrovice  
o inštaláciu kúrenia do kostola v Pšurnoviciach o v yčíslenie  
nákladov na jeho vybudovanie kúrenia a vy číslenie nákladov na  
spotrebu elektrickej energie za posledných 5 rokov.  
 
28/  Žiados ť pp. Mariána Blažka, Albíny Ko čovej, Jána Sakalu   
a Petra Saba, Mikšová 65, Byt ča o prenájom  pozemku parc. CKN č.  
48, záhrady o výmere 353 m 2, k.ú. Mikšová. 
Žiadatelia sú vlastníci pri ľahlého bytového domu č.s. 65  
a požadovaný pozemok chcú užíva ť ako záhradu (užívajú ho  
i doposia ľ, bez právneho titulu). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 206/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča, pozemku parc. CKN  
č. 48, záhrady o výmere 353 m 2, k.ú. Mikšová za prebyto čný majetok  
Mesta Byt ča a taktiež odporú ča MZ schváli ť zverejnenie zámeru  
priameho prenájmu pozemku parc. CKN č. 48, záhrady o výmere 353 m 2,  
k.ú. Mikšová (web mesta, úradná tabu ľa mesta), formou priameho  
prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí, ako prípadu prenájmu hodného osobit ného zrete ľa  
a to nájomcom – p. Marián Blaško, Pšurnovice 73, By t ča; p. Albína 
Kočová, Sarajevská 997/29, Praha 2, Vinohrady; p. Ján Sakala, 
Mikšová 65, Byt ča a Ing. Peter Sabo,  Gaštanová 1008/31, Byt ča 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 

-  výška nájmu 0,1 €/m 2/rok 
-  nájomná zmluva na dobu neur čitú 
-  s ú čelom nájmu na po ľnohospodárske využitie, záhrada (bez 

umiestnenia stavby) 
 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je nájom pozemku nájomcom, ktorí vlastnia na pri ľahlom 
pozemku stavbu bytového domu tvoriacu s prenajímaný m pozemkom 
jeden celok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča, pozemku parc. CKN  
č. 48, záhrady o výmere 353 m 2, k.ú. Mikšová za prebyto čný majetok  
Mesta Byt ča a taktiež odporú ča MZ schváli ť zverejnenie zámeru  
priameho prenájmu pozemku parc. CKN č. 48, záhrady o výmere 353 m 2,  
k.ú. Mikšová (web mesta, úradná tabu ľa mesta), formou priameho  
prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí, ako prípadu prenájmu hodného osobit ného zrete ľa  
a to nájomcom – p. Marián Blaško, Pšurnovice 73, By t ča; p. Albína 
Kočová, Sarajevská 997/29, Praha 2, Vinohrady; p. Ján Sakala, 
Mikšová 65, Byt ča a Ing. Peter Sabo,  Gaštanová 1008/31, Byt ča 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 

-  výška nájmu 0,1 €/m 2/rok 
-  nájomná zmluva na dobu neur čitú 
-  s ú čelom nájmu na po ľnohospodárske využitie, záhrada (bez 

umiestnenia stavby) 
 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je nájom pozemku nájomcom, ktorí vlastnia na pri ľahlom 
pozemku stavbu bytového domu tvoriacu s prenajímaný m pozemkom 
jeden celok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 206/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča, pozemku parc. CKN  
č. 48, záhrady o výmere 353 m 2, k.ú. Mikšová za prebyto čný majetok  
Mesta Byt ča a taktiež odporú ča MZ schváli ť zverejnenie zámeru  
priameho prenájmu pozemku parc. CKN č. 48, záhrady o výmere 353 m 2,  
k.ú. Mikšová (web mesta, úradná tabu ľa mesta), formou priameho  
prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí, ako prípadu prenájmu hodného osobit ného zrete ľa  
a to nájomcom – p. Marián Blaško, Pšurnovice 73, By t ča; p. Albína 
Kočová, Sarajevská 997/29, Praha 2, Vinohrady; p. Ján Sakala, 
Mikšová 65, Byt ča a Ing. Peter Sabo,  Gaštanová 1008/31, Byt ča 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 

-  výška nájmu 0,1 €/m 2/rok 
-  nájomná zmluva na dobu neur čitú 
-  s ú čelom nájmu na po ľnohospodárske využitie, záhrada (bez 

umiestnenia stavby) 
 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je nájom pozemku nájomcom, ktorí vlastnia na pri ľahlom 
pozemku stavbu bytového domu tvoriacu s prenajímaný m pozemkom 
jeden celok. 
 
29/  Žiados ť p. Tomáša Bíróa, Mikšová 64, Byt ča o prenájom časti KD  
Mikšová, za ú čelom prevádzkovania hudobnej činnosti.  
Žiadate ľ žiada prenaja ť 1 miestnos ť v suteréne KD Mikšová, iba pre 



svoju osobu (hra na bicie nástroje). 
 
MR odporú ča MZ neschváli ť žiadate ľovi požadovaný prenájom. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 207/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o prenájom časti KD Mikšová p. Tomášovi 
Bíróovi.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o prenájom časti KD Mikšová p. Tomášovi 
Bíróovi.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 207/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o prenájom časti KD Mikšová p. Tomášovi 
Bíróovi.  
 
30/  Žiados ť p. Dominika Par čiša a manž. Márie, Be ňov 21, Byt ča 
o povolenie napojenia sa na verejnú kanalizáciu cez  pozemok vo  
vlastníctve Mesta, parc. CKN č. 58/1, k.ú. Mikšová, s doplnením  
geom. plánu a stanoviska SeVaK, a.s., Žilina. 
Ide o opätovné prerokovanie tejto žiadosti, kde žia date ľ v súlade  
s uznesením MZ v Byt či č. 50/2015 doru čil stanovisko SeVaK-u 
Žilina a geometrický plán so zameraním budúcej tras y kanaliza čnej  
prípojky. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 208/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zria dení vecného 
bremena medzi Mesto Byt ča (budúci povinný z vecného bremena) 
a Dominik Par čiš a manž. Mária, Be ňov 21, Byt ča (budúci oprávnený 
z vecného bremena) na vybudovanie verejnej kanalizá cie cez pozemok 
parc. CKN č. 58/1, TTP o výmere 913 m 2, k.ú. Mikšová, v súlade s GP 
č. 13/2015 zo d ňa 25.5.2015, Ing. Albín Kolek, Žilina. Zriadenie 
tohto vecného bremena bude odplatné vo výške 3,00 € /bm 
kanaliza čného potrubia s tým, že budúci oprávnený z vecného 
bremena je povinný predloži ť mestu Byt ča po ukon čení výstavby 
kanalizácie geometrický plán skuto čného zamerania a d ĺžky trasy 
kanalizácie. 



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zria dení vecného 
bremena medzi Mesto Byt ča (budúci povinný z vecného bremena) 
a Dominik Par čiš a manž. Mária, Be ňov 21, Byt ča (budúci oprávnený 
z vecného bremena) na vybudovanie verejnej kanalizá cie cez pozemok 
parc. CKN č. 58/1, TTP o výmere 913 m 2, k.ú. Mikšová, v súlade s GP 
č. 13/2015 zo d ňa 25.5.2015, Ing. Albín Kolek, Žilina. Zriadenie 
tohto vecného bremena bude odplatné vo výške 3,00 € /bm 
kanaliza čného potrubia s tým, že budúci oprávnený z vecného 
bremena je povinný predloži ť mestu Byt ča po ukon čení výstavby 
kanalizácie geometrický plán skuto čného zamerania a d ĺžky trasy 
kanalizácie. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 208/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zria dení vecného 
bremena medzi Mesto Byt ča (budúci povinný z vecného bremena) 
a Dominik Par čiš a manž. Mária, Be ňov 21, Byt ča (budúci oprávnený 
z vecného bremena) na vybudovanie verejnej kanalizá cie cez pozemok 
parc. CKN č. 58/1, TTP o výmere 913 m 2, k.ú. Mikšová, v súlade s GP 
č. 13/2015 zo d ňa 25.5.2015, Ing. Albín Kolek, Žilina. Zriadenie 
tohto vecného bremena bude odplatné vo výške 3,00 € /bm 
kanaliza čného potrubia s tým, že budúci oprávnený z vecného 
bremena je povinný predloži ť mestu Byt ča po ukon čení výstavby 
kanalizácie geometrický plán skuto čného zamerania a d ĺžky trasy 
kanalizácie. 
 
31/  Žiados ť p. Bc. Petra Ivanku, Javorová 1003/7, Byt ča 
o prenájom garáže v areáli bývalej ZŠ v Hliníku nad  Váhom. 
 
MR neodporú ča MZ v sú časnosti schváli ť vyhlásenie sú ťaže na 
prenájom garáže v školskom areáli bývalej ZŠ Hliník  n/Váhom, ale 
odporú ča ponechanie uvedeného areálu na ďalej v užívaní Mesta Byt ča 
až do doby rozhodnutia Mesta o jeho ďalšom, komplexnom nakladaní.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 209/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o prenájom garáže v areáli býv alej ZŠ  
v Hliníku nad Váhom, t.z. Mesto Byt ča v sú časnosti nevyhlási  
súťaž na prenájom tejto garáže. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o prenájom garáže v areáli býv alej ZŠ  
v Hliníku nad Váhom, t.z. Mesto Byt ča v sú časnosti nevyhlási  
súťaž na prenájom tejto garáže. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 209/2015 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o prenájom garáže v areáli býv alej ZŠ  
v Hliníku nad Váhom, t.z. Mesto Byt ča v sú časnosti nevyhlási  
súťaž na prenájom tejto garáže. 
 
32/  Schva ľovanie prenájmu nebytových priestorov o výmere 19 m 2, ako  
prípadu hodného osobitného zrete ľa, nájomcovi Ivan Pavlík,  
Štúrova 335/22, Byt ča, prenajímate ľ – TSMB. Ide o pokra čovanie  
plnenia uznesenia MZ v Byt či č. 165/2015. Vo či zverejnenému zámeru  
prenájmu týchto nebytových priestorov priamo nájomc ovi – Ivan  
Pavlík, Štúrova 335/22, Byt ča, nebola doru čená žiadna námietka od 
tretích osôb. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť prenájom nebytových priestorov o výmere 19 
m2 v administratívnej budove TSMB, Hlinícka 403, Byt ča, 
prenajímate ľ – TSMB, formou priameho prenájmu nájomcovi – p. Iv an 
Pavlík, Štúrova 335/22, Byt ča a to pod ľa § 9a, ods.9, písm.c), 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prenájmu z dôvodu  hodného 
osobitného zrete ľa. Podmienky nájmu sú nasledovné: 

-  výška nájmu je 13,27 €/mesiac paušálne, vrátane spo treby 
energií 

-  nájomný vz ťah na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 
lehotou 

-  s ú čelom nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny. 
 

Dôvodom schválenia tohto prenájmu ako prípadu hodné ho osobitného 
zrete ľa je nájom predmetných nebytových priestorov za ú čelom 
podpory športových, kultúrnych a vo ľnočasových aktivít ob čanov 
mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 210/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom nebytových priestorov o výmere 19 m 2 v administratívnej 
budove TSMB, Hlinícka 403, Byt ča, prenajímate ľ – TSMB, formou 
priameho prenájmu nájomcovi – p. Ivan Pavlík, Štúro va 335/22, 
Byt ča a to pod ľa § 9a, ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí ako prenájmu z dôvodu hodného osobit ného zrete ľa. 
Podmienky nájmu sú nasledovné: 

-  výška nájmu je 13,27 €/mesiac paušálne, vrátane spo treby 
energií 

-  nájomný vz ťah na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 
lehotou 



-  s ú čelom nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny. 
 

Dôvodom schválenia tohto prenájmu ako prípadu hodné ho osobitného 
zrete ľa je nájom predmetných nebytových priestorov za ú čelom 
podpory športových, kultúrnych a vo ľnočasových aktivít ob čanov 
mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom nebytových priestorov o výmere 19 m 2 v administratívnej 
budove TSMB, Hlinícka 403, Byt ča, prenajímate ľ – TSMB, formou 
priameho prenájmu nájomcovi – p. Ivan Pavlík, Štúro va 335/22, 
Byt ča a to pod ľa § 9a, ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí ako prenájmu z dôvodu hodného osobit ného zrete ľa. 
Podmienky nájmu sú nasledovné: 

-  výška nájmu je 13,27 €/mesiac paušálne, vrátane spo treby 
energií 

-  nájomný vz ťah na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 
lehotou 

-  s ú čelom nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny. 
 

Dôvodom schválenia tohto prenájmu ako prípadu hodné ho osobitného 
zrete ľa je nájom predmetných nebytových priestorov za ú čelom 
podpory športových, kultúrnych a vo ľnočasových aktivít ob čanov 
mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 210/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom nebytových priestorov o výmere 19 m 2 v administratívnej 
budove TSMB, Hlinícka 403, Byt ča, prenajímate ľ – TSMB, formou 
priameho prenájmu nájomcovi – p. Ivan Pavlík, Štúro va 335/22, 
Byt ča a to pod ľa § 9a, ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí ako prenájmu z dôvodu hodného osobit ného zrete ľa. 
Podmienky nájmu sú nasledovné: 

-  výška nájmu je 13,27 €/mesiac paušálne, vrátane spo treby 
energií 

-  nájomný vz ťah na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 
lehotou 

-  s ú čelom nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny. 
 

Dôvodom schválenia tohto prenájmu ako prípadu hodné ho osobitného 
zrete ľa je nájom predmetných nebytových priestorov za ú čelom 
podpory športových, kultúrnych a vo ľnočasových aktivít ob čanov 
mesta Byt ča. 
 
33/  Vyhodnotenie sú ťaže TSMB na prenájom nebytových priestorov  
o výmere 436 m 2 v objekte č.s. 403 na Hliníckej ul. v Byt či,  



predkladá TSMB, Daniel Cigánik, vedúci organizácie.  Ide o plnenie 
uznesenia MZ v Byt či č. 165/2015. V rámci vyhlásenej sú ťaže bola  
doru čená len jedna cenová ponuka od žiadate ľa – Pavol Plá ňavský,  
Štiavnik 1074, ktorá bola otvorená priamo na zasadn utí PK. 
Žiadate ľ prejavil záujem o prenájom časti nebytových priestorov 
objektu č.s. 403 a to konkrétne o prenájom kancelárskych 
priestorov o výmere 16 m 2 a skladových priestorov o výmere 25 m 2.  
Za kancelárske priestory ponúkol nájomné vo výške 1 3,10 €/m 2/rok  
a za skladové priestory nájomné vo výške 10,10 €/m 2/rok, čím splnil  
podmienku minimálnej výšky nájomného ur čenú v uznesení MZ v Byt či  
č. 165/2015. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť prenájom časti nebytových priestorov 
objektu č.s. 403, Hlinícka ul. v Byt či nájomcovi - Pavol 
Plá ňavský, Štiavnik 1074, 013 55 Štiavnik, I ČO: 47 979 623, 
prenajímate ľ – TSMB, nájomnou zmluvou na dobu neur čitú s 3-
mesačnou výpovednou lehotou a s nasledovnými podmienkami  nájmu: 

-  výška nájomného za nebytové priestory o výmere 16 m 2, na 
kancelárske ú čely: 13,10 €/m 2/rok 

-  výška nájomného za nebytové priestory o výmere 25 m 2, na 
skladové ú čely: 10,10 €/m 2/rok 

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 211/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom časti nebytových priestorov objektu č.s. 403, Hlinícka 
ul. v Byt či nájomcovi - Pavol Plá ňavský, Štiavnik 1074, 013 55 
Štiavnik, I ČO: 47 979 623, prenajímate ľ – TSMB, nájomnou zmluvou 
na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou lehotou a s nasledovnými 
podmienkami nájmu: 

-  výška nájomného za nebytové priestory o výmere 16 m 2, na 
kancelárske ú čely: 13,10 €/m 2/rok 

-  výška nájomného za nebytové priestory o výmere 25 m 2, na 
skladové ú čely: 10,10 €/m 2/rok 

 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom časti nebytových priestorov objektu č.s. 403, Hlinícka 
ul. v Byt či nájomcovi - Pavol Plá ňavský, Štiavnik 1074, 013 55 
Štiavnik, I ČO: 47 979 623, prenajímate ľ – TSMB, nájomnou zmluvou 
na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou lehotou a s nasledovnými 
podmienkami nájmu: 

-  výška nájomného za nebytové priestory o výmere 16 m 2, na 
kancelárske ú čely: 13,10 €/m 2/rok 

-  výška nájomného za nebytové priestory o výmere 25 m 2, na 
skladové ú čely: 10,10 €/m 2/rok 

 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 211/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom časti nebytových priestorov objektu č.s. 403, Hlinícka 
ul. v Byt či nájomcovi - Pavol Plá ňavský, Štiavnik 1074, 013 55 
Štiavnik, I ČO: 47 979 623, prenajímate ľ – TSMB, nájomnou zmluvou 
na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou lehotou a s nasledovnými 
podmienkami nájmu: 

-  výška nájomného za nebytové priestory o výmere 16 m 2, na 
kancelárske ú čely: 13,10 €/m 2/rok 

-  výška nájomného za nebytové priestory o výmere 25 m 2, na 
skladové ú čely: 10,10 €/m 2/rok 

 
34/  Žiados ť SSE, Distribúcia, a.s., Pri Raj čianke 2927/8, Žilina 
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení ve cného bremena  
pre stavbu: „Byt ča, ul. Družstevná, rozšírenie NNK 10 b.j., 
Tabaček“. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena pre stavbu „Byt ča, ul. Družstevná, 
rozšírenie NNK 10 b.j., Taba ček“, s budúcim oprávneným z vecného 
bremena: SSE, Distribúcia a.s., Pri Raj čianke 2927/8, 010 47 
Žilina, I ČO: 36 442 151, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 
24.8.2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 212/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena pre 
stavbu „Byt ča, ul. Družstevná, rozšírenie NNK 10 b.j., Taba ček“, 
s budúcim oprávneným z vecného bremena: SSE, Distri búcia a.s., Pri 
Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina, I ČO: 36 442 151, v súlade 
s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 24.8.2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena pre 
stavbu „Byt ča, ul. Družstevná, rozšírenie NNK 10 b.j., Taba ček“, 
s budúcim oprávneným z vecného bremena: SSE, Distri búcia a.s., Pri 
Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina, I ČO: 36 442 151, v súlade 
s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 24.8.2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 212/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena pre 
stavbu „Byt ča, ul. Družstevná, rozšírenie NNK 10 b.j., Taba ček“, 



s budúcim oprávneným z vecného bremena: SSE, Distri búcia a.s., Pri 
Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina, I ČO: 36 442 151, v súlade 
s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 24.8.2015. 
 
35/ Žiados ť Nadácia CHURA, Hliník nad Váhom 258/2, Byt ča  
o dlhodobý prenájom časti pozemku z parc. CKN č. 186/1, o výmere  
12 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom, za ú čelom výstavby „Zvonice-veža  
kostola“. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta 
Byt ča, časti pozemku parc. CKN č. 186/1, o výmere 12 m 2, k.ú. 
Hliník nad Váhom za prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
MR odporú ča MZ schváli ť zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti 
pozemku parc. CKN č. 186/1, o výmere 12 m 2, k.ú. Hliník n/Váhom 
(web mesta, úradná tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu § 9a, 
ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu 
prenájmu hodného osobitného zrete ľa a to nájomcovi – Nadácia 
CHURA, Hliník nad Váhom 258/2, Byt ča, I ČO: 42 386 110, 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 

-  výška nájmu 1,0 €/rok/predmet nájmu 
-  nájomná zmluva na dobu neur čitú 
-  s ú čelom nájmu výstavba „Zvonice-veža kostola“. 
 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je nájom pozemku nájomcovi, ktorý na tomto pozemk u (pred 
Domom smútku Hliník n/Váhom) vybuduje „Zvonicu-veža  kostola“. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 213/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, časti pozemku 
parc. CKN č. 186/1, o výmere 12 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom za 
prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
2/ Zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku parc. CKN č. 
186/1, o výmere 12 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom (web mesta, úradná 
tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu § 9a, ods.9, pís m.c), zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu hodného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi – Nadácia CHURA, Hliník nad 
Váhom 258/2, Byt ča, I ČO: 42 386 110, s nasledovnými podmienkami 
nájmu: 

-  výška nájmu 1,0 €/rok/predmet nájmu 
-  nájomná zmluva na dobu neur čitú 
-  s ú čelom nájmu výstavba „Zvonice-veža kostola“. 
 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je nájom pozemku nájomcovi, ktorý na tomto pozemk u (pred 
Domom smútku Hliník n/Váhom) vybuduje „Zvonicu-veža  kostola“. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, časti pozemku 
parc. CKN č. 186/1, o výmere 12 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom za 
prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
2/ Zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku parc. CKN č. 
186/1, o výmere 12 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom (web mesta, úradná 
tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu § 9a, ods.9, pís m.c), zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu hodného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi – Nadácia CHURA, Hliník nad 
Váhom 258/2, Byt ča, I ČO: 42 386 110, s nasledovnými podmienkami 
nájmu: 

-  výška nájmu 1,0 €/rok/predmet nájmu 
-  nájomná zmluva na dobu neur čitú 
-  s ú čelom nájmu výstavba „Zvonice-veža kostola“. 
 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je nájom pozemku nájomcovi, ktorý na tomto pozemk u (pred 
Domom smútku Hliník n/Váhom) vybuduje „Zvonicu-veža  kostola“. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 213/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, časti pozemku 
parc. CKN č. 186/1, o výmere 12 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom za 
prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
2/ Zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku parc. CKN č. 
186/1, o výmere 12 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom (web mesta, úradná 
tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu § 9a, ods.9, pís m.c), zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu hodného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi – Nadácia CHURA, Hliník nad 
Váhom 258/2, Byt ča, I ČO: 42 386 110, s nasledovnými podmienkami 
nájmu: 

-  výška nájmu 1,0 €/rok/predmet nájmu 
-  nájomná zmluva na dobu neur čitú 
-  s ú čelom nájmu výstavba „Zvonice-veža kostola“. 
 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je nájom pozemku nájomcovi, ktorý na tomto pozemk u (pred 
Domom smútku Hliník n/Váhom) vybuduje „Zvonicu-veža  kostola“. 
 
36/  Žiados ť p. Miroslava Bachoríka, PRIM, Hlinkova 739/79, Byt ča 
o zámenu 3 pozemkov pod radovými garážami v lokalit e „Pri TRW  
Byt ča“. 
Žiadate ľ vlastní pozemky pod tromi garážami vo vlastníctve  
súkromných osôb a to parc. CKN č. 1659/79, 83 a 84 a žiada ich  
zameni ť za 3 pozemky Mesta parc. CKN č. 1659/87, 91 a 92, ktoré sa  
nachádzajú pod 3 garážami v jeho vlastníctve. Znale cká cena  
zamie ňaných pozemkov je rovnaká – vi ď. Znalecký posudok č.  
183/2015, Ing. Ján Eliáš, Kotešová.  



Mesto Byt ča už žiadate ľovi v minulosti, v roku 2013 (uznesenie MZ  
v Byt či č. 108/2013), obdobným spôsobom zamenilo 4 pozemky p od  
garážami v tejto lokalite. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta 
Byt ča, pozemkov parc. CKN č. 1659/87, 91 a 92, zastavané plochy a 
nádvoria, každý o výmere 19 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, za prebyto čný 
majetok Mesta Byt ča. 
MR odporú ča MZ schváli ť zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Byt ča 
– parc. CKN č. 1659/87, 91 a 92, zastavané plochy a nádvoria, 
každý o výmere 19 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, za pozemky vo vlastníctve 
p. Miroslava Bachoríka, nar. 23.7.1972, Hlinkova 73 9/79, Byt ča 
a to parc. CKN č. 1659/79, 83 a 84, zastavané plochy a nádvoria, 
každý o výmere 19 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča s tým, že žiadate ľ uhradí 
i náklady spojené s odvkladovaním zámennej zmluvy a  s vyhotovením 
znaleckého posudku. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 214/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča, pozemkov parc. CKN 
č. 1659/87, 91 a 92, zastavané plochy a nádvoria, ka ždý o výmere 
19 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, za prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
2/ Zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Byt ča – parc. CKN č. 
1659/87, 91 a 92, zastavané plochy a nádvoria, každ ý o výmere 19 
m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, za pozemky vo vlastníctve p. Miroslava 
Bachoríka, nar. 23.7.1972, Hlinkova 739/79, Byt ča a to parc. CKN 
č. 1659/79, 83 a 84, zastavané plochy a nádvoria, ka ždý o výmere 
19 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča s tým, že žiadate ľ uhradí i náklady spojené 
s odvkladovaním zámennej zmluvy a s vyhotovením zna leckého 
posudku. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča, pozemkov parc. CKN 
č. 1659/87, 91 a 92, zastavané plochy a nádvoria, ka ždý o výmere 
19 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, za prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
2/ Zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Byt ča – parc. CKN č. 
1659/87, 91 a 92, zastavané plochy a nádvoria, každ ý o výmere 19 
m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, za pozemky vo vlastníctve p. Miroslava 
Bachoríka, nar. 23.7.1972, Hlinkova 739/79, Byt ča a to parc. CKN 
č. 1659/79, 83 a 84, zastavané plochy a nádvoria, ka ždý o výmere 
19 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča s tým, že žiadate ľ uhradí i náklady spojené 
s odvkladovaním zámennej zmluvy a s vyhotovením zna leckého 
posudku. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 214/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča, pozemkov parc. CKN 
č. 1659/87, 91 a 92, zastavané plochy a nádvoria, ka ždý o výmere 
19 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, za prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
2/ Zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Byt ča – parc. CKN č. 
1659/87, 91 a 92, zastavané plochy a nádvoria, každ ý o výmere 19 
m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, za pozemky vo vlastníctve p. Miroslava 
Bachoríka, nar. 23.7.1972, Hlinkova 739/79, Byt ča a to parc. CKN 
č. 1659/79, 83 a 84, zastavané plochy a nádvoria, ka ždý o výmere 
19 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča s tým, že žiadate ľ uhradí i náklady spojené 
s odvkladovaním zámennej zmluvy a s vyhotovením zna leckého 
posudku. 
 
37/  Žiados ť p. Slavomíra Koštiala s manž. Jarmilou, Hliník nad   
Váhom 51, Byt ča o odpredaj časti pozemku mesta z parc. CKN č. 243,  
o výmere 600 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom. 
Žiadate ľ požaduje iba tú časť pozemku, ktorá tvorí dvor pri  
jeho rodinnom dome a je zastavaná príslušenstvom RD . Tento  
pozemok je za RD žiadate ľa, bez samostatného prístupu, nie je  
ho možné pre potreby Mesta použi ť alebo inak zhodnoti ť a jeho  
predaj žiadate ľovi je tak jeho vhodným nakladaním. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta 
Byt ča, pozemku parc. CKN č. 243, orná pôda o výmere 1.164 m 2, k.ú. 
Hliník nad Váhom za prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
MR odporú ča MZ schváli ť zverejnenie zámeru priameho predaja časti 
pozemku parc. CKN č. 243, orná pôda  o výmere 600 m 2, k.ú. Hliník 
nad Váhom (web mesta, úradná tabu ľa mesta), formou priameho 
predaja § 9a, ods.8, písm.e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
ako prípadu predaja hodného osobitného zrete ľa a to kupujúcim – 
Slavomír Koštial a manž. Jarmila, Hliník n/Váhom 51 , Byt ča, 
s nasledovnými podmienkami predaja: 

-  kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2 
-  kupujúci na vlastné náklady vyhotoví geometrický pl án 
-  kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené  

s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 

Dôvodom zriadenia tohto predaja ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je predaj pozemku kupujúcim, ktorí na pri ľahlom pozemku 
vlastnia rodinný dom, odkupovaný pozemok dlhodobo u žívajú, 
odkupovaný pozemok tvorí dvor pri ich rodinnom dome , je bez 
samostatného prístupu a mesto ako jeho vlastník nem á možnosti 
tento pozemok využíva ť.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 215/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča, pozemku parc. CKN 
č. 243, orná pôda o výmere 1.164 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom za 
prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja časti pozemku parc. CKN č. 
243, orná pôda  o výmere 600 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom (web mesta, 
úradná tabu ľa mesta), formou priameho predaja § 9a, ods.8, 
písm.e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu predaja 
hodného osobitného zrete ľa a to kupujúcim – Slavomír Koštial 
a manž. Jarmila, Hliník n/Váhom 51, Byt ča, s nasledovnými 
podmienkami predaja: 

-  kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2 
-  kupujúci na vlastné náklady vyhotoví geometrický pl án 
-  kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené  

s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 

Dôvodom zriadenia tohto predaja ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je predaj pozemku kupujúcim, ktorí na pri ľahlom pozemku 
vlastnia rodinný dom, odkupovaný pozemok dlhodobo u žívajú, 
odkupovaný pozemok tvorí dvor pri ich rodinnom dome , je bez 
samostatného prístupu a mesto ako jeho vlastník nem á možnosti 
tento pozemok využíva ť.  
 
Poslanky ňa p. Gajdošíková poukázala na skuto čnosti, že na 
odpredávaný pozemok je prístup len z pozemku vo vla stníctve 
žiadate ľa, nedá sa inak využi ť, preto požiadala o zníženie kúpnej 
ceny na výšku 10,- €/m 2. 
 
Poslanci vzh ľadom aj na ceny odpredávaných pozemkov v minulosti 
v meste aj ostatných mestských častiach a po dôkladnom zvážení, 
navrhli prípustné zníženie ceny odpredaja pozemku n a 15,- €/m 2.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča, pozemku parc. CKN 
č. 243, orná pôda o výmere 1.164 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom za 
prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja časti pozemku parc. CKN č. 
243, orná pôda  o výmere 600 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom (web mesta, 
úradná tabu ľa mesta), formou priameho predaja § 9a, ods.8, 
písm.e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu predaja 
hodného osobitného zrete ľa a to kupujúcim – Slavomír Koštial 
a manž. Jarmila, Hliník n/Váhom 51, Byt ča, s nasledovnými 
podmienkami predaja: 

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

s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 

Dôvodom zriadenia tohto predaja ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je predaj pozemku kupujúcim, ktorí na pri ľahlom pozemku 



vlastnia rodinný dom, odkupovaný pozemok dlhodobo u žívajú, 
odkupovaný pozemok tvorí dvor pri ich rodinnom dome , je bez 
samostatného prístupu a mesto ako jeho vlastník nem á možnosti 
tento pozemok využíva ť.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 215/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča, pozemku parc. CKN 
č. 243, orná pôda o výmere 1.164 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom za 
prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja časti pozemku parc. CKN č. 
243, orná pôda  o výmere 600 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom (web mesta, 
úradná tabu ľa mesta), formou priameho predaja § 9a, ods.8, 
písm.e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu predaja 
hodného osobitného zrete ľa a to kupujúcim – Slavomír Koštial 
a manž. Jarmila, Hliník n/Váhom 51, Byt ča, s nasledovnými 
podmienkami predaja: 

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

s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 

Dôvodom zriadenia tohto predaja ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je predaj pozemku kupujúcim, ktorí na pri ľahlom pozemku 
vlastnia rodinný dom, odkupovaný pozemok dlhodobo u žívajú, 
odkupovaný pozemok tvorí dvor pri ich rodinnom dome , je bez 
samostatného prístupu a mesto ako jeho vlastník nem á možnosti 
tento pozemok využíva ť.  
 
38/  KVaŽP na návrh jej predsedu, odporú ča poslancom Mestského 
zastupite ľstva v Byt či uskuto čni ť do 17.09.2015 zasadnutie za 
účelom prerokovania a vyhodnotenia žiadosti, návrhov,  podnetov 
predložených v rámci obstarávania Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ 
Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ ur či ť termín konania zasadnutia Mestského 
zastupite ľstva v Byt či d ňa 8. 10. 2015 o 14,00  hodine v Dome 
kultúry s navrhovaným bodom programu s tým, že zasa dnutie bude bez 
nároku na odmenu poslancov.   
 
Informácia - termín plánovaného zasadnutia MZ d ňa 19. 11. 2015 je 
nutné preloži ť na d ňa 18. 11. 2015  (streda), nako ľko v tomto čase 
je Dom kultúry prenajatý za ú čelom konania stužkových slávností. 
 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 216/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 



Termín konania zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či d ňa 8. 
10. 2015 o 14,00 hodine, ktorého programom bude vyh odnotenie 
žiadosti, návrhov, podnetov predložených v rámci ob starávania 
Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča s tým, že zasadnutie bude bez 
nároku na odmenu poslancov. 
II.Berie na vedomie: 
Zmenu termínu plánovaného zasadnutia MZ na d ňa 18. 11. 2015  
(streda). 
 
Poslanci sa po diskusii zhodli, že d ňa 23. 9. 2015 o 15,00 hodine 
sa na MsÚ zídu členovia všetkých komisii, ale len poslanci 
a prerokujú žiadosti do územného plánu. Následne d ňa 30. 9. 2015 
o 14,00 hodine bude zvolané zasadnutie MZ, ktorého programom bude 
vyhodnotenie žiadosti, návrhov, podnetov predložený ch v rámci 
obstarávania Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča s tým, že 
zasadnutie bude bez nároku na odmenu poslancov. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Termín konania zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či d ňa 30. 
9. 2015 o 14,00 hodine, ktorého programom bude vyho dnotenie 
žiadosti, návrhov, podnetov predložených v rámci ob starávania 
Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča s tým, že zasadnutie bude bez 
nároku na odmenu poslancov. 
II.Berie na vedomie: 
Zmenu termínu plánovaného zasadnutia MZ na d ňa 18. 11. 2015  
(streda). 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 216/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Termín konania zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či d ňa 30. 
9. 2015 o 14,00 hodine, ktorého programom bude vyho dnotenie 
žiadosti, návrhov, podnetov predložených v rámci ob starávania 
Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča s tým, že zasadnutie bude bez 
nároku na odmenu poslancov. 
II.Berie na vedomie: 
Zmenu termínu plánovaného zasadnutia MZ na d ňa 18. 11. 2015  
(streda). 
 
39/  Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
a) p. Ing. Ladislav Urban – KSoc odporú ča pred ĺženie nájmu v byte 
č. 66 o 1 rok, 
b) p. Mária Mikulíková – KSoc odporú ča pred ĺženie nájmu v byte č. 
29 o 1 rok. 
  
MR odporú ča MZ schváli ť návrh KSoc. 
 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 217/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
a) p. Ing. Ladislav Urban pred ĺženie nájmu v byte č. 66 o 1 rok, 
b) p. Mária Mikulíková pred ĺženie nájmu v byte č. 29 o 1 rok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
a) p. Ing. Ladislav Urban pred ĺženie nájmu v byte č. 66 o 1 rok, 
b) p. Mária Mikulíková pred ĺženie nájmu v byte č. 29 o 1 rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 217/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
a) p. Ing. Ladislav Urban pred ĺženie nájmu v byte č. 66 o 1 rok, 
b) p. Mária Mikulíková pred ĺženie nájmu v byte č. 29 o 1 rok. 
 
 
40/  Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch Ul. 
Tresko ňova 814/5, Byt ča: 
a) p. Anna Kancný řová – KSoc odporú ča pred ĺženie nájmu v byte č. 
16 o 1 rok, 
b) p. Peter Pivoda – KSoc odporú ča pred ĺženie nájmu v byte č. 19 o 
1 rok, 
c) p. Michaela Pla čková – nepredložila žiados ť o pred ĺženie nájmu, 
má podlžnos ť na nájomnom a TKO 1046,15 €. KSoc požaduje od 
pracovníkov MsÚ okamžité ukon čenie nájmu, uvo ľnenie bytu  
a vymáhanie poh ľadávok. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh KSoc. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 218/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch Ul. 
Tresko ňova 814/5, Byt ča: 
a) p. Anna Kancný řová, pred ĺženie nájmu v byte č. 16 o 1 rok, 
b) p. Peter Pivoda, pred ĺženie nájmu v byte č. 19 o 1 rok, 



2/ Okamžité ukon čenie nájmu p. Michaely Pla čkovej v nájomných 
bytoch Ul. Tresko ňova 814/5, Byt ča, nako ľko má podlžnosti vo či 
Mestu Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch Ul. 
Tresko ňova 814/5, Byt ča: 
a) p. Anna Kancný řová, pred ĺženie nájmu v byte č. 16 o 1 rok, 
b) p. Peter Pivoda, pred ĺženie nájmu v byte č. 19 o 1 rok, 
2/ Okamžité ukon čenie nájmu p. Michaely Pla čkovej v nájomných 
bytoch Ul. Tresko ňova 814/5, Byt ča, nako ľko má podlžnosti vo či 
Mestu Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 218/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch Ul. 
Tresko ňova 814/5, Byt ča: 
a) p. Anna Kancný řová, pred ĺženie nájmu v byte č. 16 o 1 rok, 
b) p. Peter Pivoda, pred ĺženie nájmu v byte č. 19 o 1 rok, 
2/ Okamžité ukon čenie nájmu p. Michaely Pla čkovej v nájomných 
bytoch Ul. Tresko ňova 814/5, Byt ča, nako ľko má podlžnosti vo či 
Mestu Byt ča. 
 
41/ Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. 
Tresko ňovej 814/5, Byt ča. Vo ľné byty: 
a/ Garsónka č. 21 – KSoc odporú ča prideli ť žiadate ľovi  
p. Danielovi Bílekovi na dobu 1 rok, 
b/ Garsónka č. 1 – KSoc odporú ča prideli ť žiadate ľke p. Márii 
Chachulovej na dobu 1 rok, 
c) Garsónka č. 12 – KSoc odporú ča prideli ť žiadate ľom p. Petrovi 
Bystrianskému a p. Michaele Gálovej na dobu 1 rok. 
  
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh KSoc. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 219/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 
814/5, Byt ča: 
a/ p. Daniel Bílek, byt č. 21, na dobu ur čitú 1 rok, 
b/ p. Mária Chachulová, byt č. 1, na dobu ur čitú 1 rok, 
c) p. Peter Bystrianský a p. Michaela Gálová,. Byt č. 12 na dobu 
ur čitú 1 rok. 
 



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 
814/5, Byt ča: 
a/ p. Daniel Bílek, byt č. 21, na dobu ur čitú 1 rok, 
b/ p. Mária Chachulová, byt č. 1, na dobu ur čitú 1 rok, 
c) p. Peter Bystrianský a p. Michaela Gálová,. Byt č. 12 na dobu 
ur čitú 1 rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 219/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 
814/5, Byt ča: 
a/ p. Daniel Bílek, byt č. 21, na dobu ur čitú 1 rok, 
b/ p. Mária Chachulová, byt č. 1, na dobu ur čitú 1 rok, 
c) p. Peter Bystrianský a p. Michaela Gálová,. Byt č. 12 na dobu 
ur čitú 1 rok. 
  
42/ Žiados ť Hadess, s.r.o. o vydanie súhlasného stanoviska k 
zaradeniu súkromnej materskej školy na ul. E. Lányh o 255/3 v 
Byt či, ktorej sú časťou je aj výdaj ňa stravy do siete škôl a 
školských zariadení. 
Komisia odporú ča žiadosti vyhovie ť a vyda ť súhlasné stanovisko.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 220/2015 
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 nemali pripomienky. 
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. 
 
Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 220/2015 
 
43/ Návrh pridelenia finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2015. 



Návrh uznesenia:  
                      uznesenie č. 221/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 221/2015 
 
44/ Žiados ť Okresného súdu Žilina o udelenie súhlasu odporcu 
k žiadosti navrhovate ľa 1a/ Ladislav Gulaša a spol. proti 
odporcovi Mesto Byt ča – nenaria ďova ť pojednávanie a preruši ť 
pojednávanie z dôvodu mimosúdneho rokovania – Spor vedený na 
Okresnom súde v Žilina pod sp.zn.12C/454/2000. 
 
Návrh uznesenia:  
                    uznesenie č. 222/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
(Ne)udelenie súhlasu odporcu k žiadosti navrhovate ľa 1a/ Ladislav 
Gulaša a spol. proti odporcovi Mesto Byt ča – nenaria ďova ť 
pojednávanie a preruši ť pojednávanie z dôvodu mimosúdneho 
rokovania – Spor vedený na Okresnom súde v Žilina p od 
sp.zn.12C/454/2000. 
 
Pán primátor informoval prítomných, že prišla žiado sť z Okresného 
súdu v Žiline, preto bola promptne predložená na ro kovanie 
zastupite ľstva, aby poslanci zaujali stanovisko. 
  
Poslanci v diskusii zvážili, že je možné rokova ť s Urbárskym 
spolumajite ľstvom bez toho, aby bolo prerušené pojednávanie na 
súde a odporu čili neudelenie súhlasu. 
  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neudelenie súhlasu odporcu k žiadosti navrhovate ľa 1a/ Ladislav 
Gulaša a spol. proti odporcovi Mesto Byt ča – nenaria ďova ť 
pojednávanie a preruši ť pojednávanie z dôvodu mimosúdneho 
rokovania – Spor vedený na Okresnom súde v Žilina p od 
sp.zn.12C/454/2000. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 222/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neudelenie súhlasu odporcu k žiadosti navrhovate ľa 1a/ Ladislav 
Gulaša a spol. proti odporcovi Mesto Byt ča – nenaria ďova ť 
pojednávanie a preruši ť pojednávanie z dôvodu mimosúdneho 
rokovania – Spor vedený na Okresnom súde v Žilina p od 
sp.zn.12C/454/2000. 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
Na vedomie: 
 
1/ MR vzala na vedomie odporu čenie FK, aby hlavný kontrolór mesta 
predložil správu o tom, aké kroky mesto Byt ča urobilo v súvislosti 
s dodržiavaním nájomnej zmluvy medzi Mestom Byt ča a nájomcom 
priestorov Tribúny mesta Byt ča (OZ Vzdelávanie, S. Sakalovej č. 
1300, Byt ča) na základe podnetov mestského zastupite ľstva. FK 
zárove ň odporu čila, aby mesto Byt ča urobilo kroky k skon čeniu 
nájmu s OZ Vzdelávanie. 
 
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, že OZ  Vzdelávanie 
predložilo návrh Dodatku k nájomnej zmluve. Mesto p redložený 
dodatok pripomienkovalo a zaslalo OZ Vzdelávanie. 
 
2/  MR vzala na vedomie požiadavku FK o predloženie stanoviska 
mesta, pre čo došlo k podpísaniu zmluvy s firmou T+T, a. s., A.  
Kmeťa 18, Žilina,  na vývoz odpadu, vzh ľadom k schválenému zákonu 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení nie ktorých 
zákonov. 
 
MR vzala na vedomie, že na zasadnutie MZ bude predlož ená  
informácia. 
 
3/  MR vzala na vedomie požiadavku FK na hlavného kontrolóra, aby 
vykonal kontrolu hospodárenia a nakladania mesta By t ča s majetkom 
mesta - cca 100 ha lesa, v súlade s uznesením MZ č. 152/2015, zo 
dňa 25. 06. 2015. Zárove ň žiada zdôvodni ť, pre čo si mesto Byt ča 
neuplat ňuje každoro čne nárok na vyplatenie dividend. 
 
MR konštatovala, že v r. 2015 sa uznesenie č. 152/2015, v ktorom  
bolo uložené primátorovi mesta, aby zabezpe čil vypracovanie  
znaleckého posudku na ocenenie parciel č. 1980 a č. 1992 vrátane  
porastov na nich sa nedá zrealizova ť pre nedostatok finan čných 
prostriedkov.  
MR odporú ča MZ schváli ť tento výdavok do rozpo čtu mesta na r. 2016. 
 
4/  FK žiada o predloženie organiza čného a pracovného poriadku 
Mestského úradu v Byt či. 
 
5/ V zmysle zápisu komisie zo d ňa 14. 4. 2015 KSoc žiada ná čelníka 
mestskej polície o predloženie správy o činnosti MP za obdobie od 



1.1. 2015 do 31. 8. 2015, nako ľko uvedená správa mala by ť 
prerokovaná na zasadnutí komisie d ňa 3. 9. 2015.  
 
6/  Žiados ť spolo čnosti Lado, s.r.o., Energetikov 7/10, Prievidza  
o schválenie predajného času v prevádzke: Activ Club, Ul. Malo-
byt čianska 1490/5, Byt ča. 
Ide o nasledovný čas predaja: PO-ŠTV: od. 07,00 hod. do 22,00  
hod., PIA-SO: od 07,00 hod. do 24,00 hod. a NE: od 07,00 hod.  
do 22,00 hod.. Komisia bola oboznámená taktiež o ži adosti p.  
Martina Holáka s manž. a p. Martiny Burandovej s ro dinou,  
Malobyt čianska 78, Byt ča, zo d ňa 2.9.2015, v ktorej žiadajú  
o prešetrenie otváracej doby Activ clubu a zjednani e nápravy  
prevádzkového času, predovšetkým cez víkend, kedy pod ľa nich  
dochádza k rušeniu no čného pokoja činnos ťou tohto klubu. 
 
PK odporú ča MR, schváli ť žiadate ľovi navrhnutý čas predaja. Tento 
predajný čas v zmysle VZN mesta Byt če č. 4/2005, odporú ča schváli ť 
na dobu ur čitú 2 mesiace s tým, že po jej uplynutí v prípade 
bezproblémového chodu prevádzky sa povolenie zmení na dobu 
neur čitú. Zárove ň odporú ča, aby Mestská polícia v Byt či 
monitorovala dodržiavanie tohto prevádzkového času a prípadné 
rušenie no čného pokoja v bezprostrednom okolí prevádzky. 
 
MR odporu čenie PK schválila. 
 
7/ Žiados ť DVHZ Byt ča o znovuosadenie pamätnej tabule DVHZ. 
Nakoľko pamätná tabu ľa je špecifická v tom, že je na nej text „V 
tomto dome žil zakladate ľ zboru Ladislav Tombor“, KSoc neodporú ča 
jej osadenie oproti domu na námestí SR, ktorý je v súčasnosti vo 
vlastníctve p. Miroslava Rakúsa. 
 
KSoc navrhuje odstráni ť uvedenú časť textu z pamätnej tabule  
a pamätnú tabu ľu potom osadi ť na budovu hasi čskej zbrojnice.  
 
MR konštatovala, že je nutné preveri ť, či je možné do pôvodnej 
pamätnej tabule robi ť takého zásahy. 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
R ô z n e : 
 
V bode rôzne vystúpil poslanec p. Kozák, ktorý v zm ysle 
predloženej štúdie informoval prítomných o možnosti ach využitia 
pozemkov v lokalite za sadom na IBV a HBV. Stava ť je možné ihne ď. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 9/2015 
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 
 
    
          
Július Kozák                        Július Lovás  
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 


