
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 12/2015 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 

konaného d ňa 18. 11. 2015 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 

Čas ukon čenia zasadnutia: 17,20 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 16 poslancov 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta B yt ča. 
2/ Plnenie Programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 9. 2015. 
3/ Zmena programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2015 k 30. 11. 2015. 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2015 
o ur čení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy. 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 6/2015, ktorým 
sa mení a dop ĺňa VZN č. 7/2014 o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na r. 2015. 
6/ Ponuka Slovenskej investi čnej a realitnej spolo čnosti, a.s., 
Žilina na odkúpenie akcie spolo čnosti Letisko Žilina, a.s., Dolný 
Hri čov. 
7/ Návrh na finan čnú spoluú časť Mesta na stavebnej rekonštrukcii 
objektu č.s. 152 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
8/ Výzva p. Zuzany Martišíkovej na uzatvorenie nájo mnej zmluvy za 
využívanie časti pozemkov pod ihriskom Hrabové. 
9/ Žiados ť spolo čnosti ASTAR build, s.r.o., Byt ča o opätovné 
prerokovanie odpredaja mestských pozemkov. 
10/ Žiados ť p. Márie Justrovej o odpredaj časti mestského 
pozemku. 
11/ Schva ľovanie prenájmu pozemku v k.ú. Mikšová. 
12/ Schva ľovanie predaja pozemku v k.ú. Hliník nad Váhom. 
13/ Schva ľovanie prenájmu časti pozemku v k.ú. Hliník nad Váhom –  
zvonica. 
14/ Eucal s.r.o., Žilina - návrh zmluvy o budúcej z mluve. 
15/ Žiados ť TEZAR, s.r.o., Byt ča o vydanie súhlasného stanoviska 
Mesta. 
16/ Návrh nájomnej zmluvy na pozemky v k.ú. Pšurnov ice za ú čelom  
vybudovania vodného zdroja pre MŠ Pšurnovice. 
17/ Žiados ť p. Ingrid Personovej,Byt ča o odkúpenie pozemku pod  
svojim rodinným domom. 
18/ Žiados ť HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica o sch vá- 
lenie dodatku č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena. 
19/ Opätovná žiados ť p. Ing. Miroslava Ková ča a manž. Anny, Byt ča  
o schválenie žiadostí SSE a SeVaK Žilina - zriadeni e vecného 
bremena. 
20/ Žiados ť SSE-Distribúcia, a.s., Žilina o uzatvorenie zmluvy   
o zriadení vecného bremena. 
21/ Žiados ť p. Viktora Šichmana, Byt ča o odkúpenie garáže. 
22  Návrh Zmluvy o prevode vlastníckeho  projektove j dokumentácii 
stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie. 
23/ Žiados ť o pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka. 



24/ Žiados ť o vydanie stanoviska Mesta k nas ťahovaniu sa do bytu 
k nájomní čke v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka. 
25/ Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch Ul. 
Treko ňovej č. 814/5, Byt ča. 
26/ Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov Ul. Tresko ňovej 
č. 814/5, Byt ča. 
27/ Správa o činnosti Mestskej polície za obdobie od 1.1.2015 do 
31.8.2015. 
28/ Žiados ť o poskytnutie priestorov pre zdravotne ťažko 
postihnutých ob čanov a zabezpe čenie odborného dozoru. 
29/ Návrh primátora mesta na prehodnotenie poplatko v za prenájom 
Domu kultúry v Byt či za ú čelom organizovania stužkovej slávnosti. 
30/ Návrh na zabezpe čenie možnosti prepravy autobusmi SAD do 
ordinácii lekárov v meste Byt ča. 
31/ Rôzne. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 15 zo 17-
tich poslancov (1 poslanec je ospravedlnený, 1 posl anec príde 
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. Ing. Peter Weber 
a p. Michal Filek.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Jura j 
Babušík ako predseda komisie, p. Ľubomír Hrobárik a p. PhDr. 
Martin Gácik ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanec p. Michal Filek predniesol návrh na doplne nie programu 
v bode rôzne – predloží uznesenie týkajúce sa synag ógy. 

Poslanci doplnený program, overovate ľov zápisnice, návrhovú 
komisiu a zapisovate ľku schválili. 

1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta B yt ča: 
-  správa o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 17. 9. 2015. 

 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 226/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 17. 9. 2015 predloženú 
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 17. 9. 2015 predloženú 
hlavným kontrolórom Mesta Byt ča.  
 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 226/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 17. 9. 2015 predloženú 
hlavným kontrolórom Mesta Byt ča.  
 
Pán primátor požiadal svojho zástupcu p. Babušíka, aby na krátky čas 
viedol zasadnutie, potrebuje súrne odís ť.  
  
2/ Plnenie Programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 9. 2015. 
 
MR vzala na vedomie plnenie Programového rozpo čtu Mesta Byt ča 
k 30. 09. 2015.  
MR vzala na vedomie pripomienku z FK, ktorá v súvislo sti 
s plnením príjmovej časti rozpo čtu k 30.09.2015 konštatuje, že v 
príjmovej časti rozpo čtu absentuje príjem z dividend za lesné 
pozemky (cca 100 ha pozemkov, ktoré sú predmetom sú dneho sporu). 
V súvislosti s uvedeným FK žiada predloži ť na rokovanie MR a MZ 
informácie o tom, či si Mesto Byt ča uplat ňuje nárok na výplatu 
dividend cestou súdu. V prípade ak si nárok na vypl atenie 
dividend Mesto neuplat ňuje, FK považuje takéto konanie za 
nehospodárne nakladanie s majetkom mesta a žiada uv edené 
zdôvodni ť.  
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta – k uv edenému bude 
predložené stanovisko právni čky mesta – vi ď. príloha. 
 
MR vzala na vedomie pripomienku FK, ktorá žiada predl oži ť na 
rokovanie MR a MZ informácie o stave uznesenia MZ č. 140/2015 – 
užívanie priestorov Tribúny mesta Byt ča, tretím subjektom.  
Pokia ľ došlo k porušeniu ustanovení nájomnej zmluvy, zo s trany OZ 
Vzdelávanie, malo dôjs ť k jednostrannému právnemu úkonu zo strany 
Mesta Byt ča – odstúpenie od zmluvy.  
FK, v súvislosti s uvedeným, opätovne odporú ča, aby Mesto Byt ča 
urobilo kroky k skon čeniu nájmu s OZ Vzdelávanie. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že v sú časnom období rokuje 
primátor mesta so zástupcami strednej školy podnika nia za ú čelom 
vypracovania dodatku č. 1 k nájomnej zmluve. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 227/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie Programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 09. 2015.  
 
Zástupca primátora p. Babušík sa ujal vedenia rokov ania.    
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 



Plnenie Programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 09. 2015.  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 227/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie Programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 09. 2015.  
 
3/ Zmena programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2015 k 30. 11. 2015. 
Žiados ť zariadenia Jesienka, ZpSaDS o uvo ľnenie finan čných 
prostriedkov a žiados ť o vykonanie zmeny rozpo čtu. 
Žiados ť CVČ Byt ča o zmenu rozpo čtu. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2015 k 30. 11. 2015. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k možnosti z obratia úveru. 
 
MR vzala na vedomie doplnenú žiados ť zariadenia Jesienka, ZpSaDS do 
zmeny rozpo čtu: 
Bežné výdavky 
Podprogram 15.11: Jesienka ZpSaDS      
632 energie, voda, komunikácie              -6.000, - €              
633 materiál                                +1.500, - € 
634 dopravné                                -  500, - € 
637 služby                                  -1.000, - € 
Bežné výdavky spolu                         -6.000, - € 
Bežné príjmy 
Transfer z MPSVaR Bratislava                +6.000, - € 
Bežný príjem spolu                           6.000, - € 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že na zasadnutí MZ bu de vedúcim 
Organiza čno-správneho oddelenia predložené zdôvodnenie navýš enia 
položky na mestskú knižnicu. 
MR vzala na vedomie informáciu, že v súvislosti s pot rebou 
financovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia  verejného 
osvetlenia“ MsÚ postupuje pri výbere bankovej spolo čnosti  výberovým 
konaním. Výsledok bude predložený na zasadnutí MZ. 
MR odporú ča MZ, po doplnení požadovaných informácii, schváli ť Zmenu 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2015 
k 30. 11. 2015. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 228/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  

1/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene p rogramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2015 k 30. 11. 
2015. 
2/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k možnost i zobratia úveru. 
 
II.Schva ľuje:  



Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2015 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods.  2, písm. a/-
c/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 11. 2015 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 15.11: Jesienka ZpSaDS      
632 energie, voda, komunikácie              -6.000, - €              
633 materiál                                +1.500, - € 
634 dopravné                                -  500, - € 
637 služby                                  -1.000, - € 
Bežné výdavky spolu                         -6.000, - € 
Bežné príjmy 
Transfer z MPSVaR Bratislava                +6.000, - € 
Bežný príjem spolu                           6.000, - € 
 
Hlavný kontrolór konštatoval, že nemá výhrady k zob ratiu úveru. 
Poslanci vzali na vedomie výsledok vyhodnotenia pon úk „krátkodobý 
úver“.  
Vedúca finan čného oddelenia predložila návrhovej komisii doplnen ie 
uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zobratie krátkodobého úveru vo výške 754.780,- € na  pre-
financovanie investi čného projektu „Obnova verejného osvetlenia 
v meste Byt ča“ od najúspešnejšieho uchádza ča VÚB, a.s., Žilina. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  

1/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene p rogramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2015 k 30. 11. 
2015. 
2/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k možnost i zobratia úveru. 
 
II.Schva ľuje:  

1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 4/2015 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, od s. 2, písm. 
a/-c/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 11. 2015 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 15.11: Jesienka ZpSaDS      
632 energie, voda, komunikácie              -6.000, - €              
633 materiál                                +1.500, - € 
634 dopravné                                -  500, - € 
637 služby                                  -1.000, - € 
Bežné výdavky spolu                         -6.000, - € 



Bežné príjmy 
Transfer z MPSVaR Bratislava                +6.000, - € 
Bežný príjem spolu                           6.000, - € 

 
2/ Zobratie krátkodobého úveru vo výške 754.780,- €  na pre-
financovanie investi čného projektu „Obnova verejného osvetlenia 
v meste Byt ča“ od najúspešnejšieho uchádza ča VÚB, a.s., Žilina. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 228/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  

1/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene p rogramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2015 k 30. 11. 
2015. 
2/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k možnost i zobratia úveru. 
 
II.Schva ľuje:  

1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 4/2015 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, od s. 2, písm. 
a/-c/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 11. 2015 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 15.11: Jesienka ZpSaDS      
632 energie, voda, komunikácie              -6.000, - €              
633 materiál                                +1.500, - € 
634 dopravné                                -  500, - € 
637 služby                                  -1.000, - € 
Bežné výdavky spolu                         -6.000, - € 
Bežné príjmy 
Transfer z MPSVaR Bratislava                +6.000, - € 
Bežný príjem spolu                           6.000, - € 

 
2/ Zobratie krátkodobého úveru vo výške 754.780,- €  na pre-
financovanie investi čného projektu „Obnova verejného osvetlenia 
v meste Byt ča“ od najúspešnejšieho uchádza ča VÚB, a.s., Žilina. 
 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2015 
o ur čení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy. 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Byt ča č. 5/2015 o ur čení miesta a času zápisu žiakov do základnej 
školy. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 229/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2015 o ur čení miesta 
a času zápisu žiakov do základnej školy. 



Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2015 o ur čení miesta 
a času zápisu žiakov do základnej školy. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 229/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2015 o ur čení miesta 
a času zápisu žiakov do základnej školy. 
 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 6/2015, ktorým 
sa mení a dop ĺňa VZN č. 7/2014 o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na r. 2015. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Byt ča č. 6/2015, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 7/2014 o ur čení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školský ch zariadení na r. 
2015. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 230/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 6/2015, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 7/2014 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
žiaka škôl a školských zariadení na r. 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 6/2015, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 7/2014 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
žiaka škôl a školských zariadení na r. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 230/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 6/2015, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 7/2014 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
žiaka škôl a školských zariadení na r. 2015. 
 
6/ Ponuka Slovenskej investi čnej a realitnej spolo čnosti, a.s., 
Žilina na odkúpenie akcie spolo čnosti Letisko Žilina, a.s., Dolný 
Hri čov. 
 



MR odporú ča MZ schváli ť neprijatie ponuky Slovenskej investi čnej 
a realitnej spolo čnosti, a.s., Žilina na odkúpenie akcie spolo čnosti 
Letisko Žilina, a.s., Dolný Hri čov. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 231/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky Slovenskej investi čnej a realitnej spolo čnosti, 
a.s., Žilina na odkúpenie akcie spolo čnosti Letisko Žilina, a.s., 
Dolný Hri čov. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky Slovenskej investi čnej a realitnej spolo čnosti, 
a.s., Žilina na odkúpenie akcie spolo čnosti Letisko Žilina, a.s., 
Dolný Hri čov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 231/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky Slovenskej investi čnej a realitnej spolo čnosti, 
a.s., Žilina na odkúpenie akcie spolo čnosti Letisko Žilina, a.s., 
Dolný Hri čov. 
 
7/ Návrh na finan čnú spoluú časť Mesta na stavebnej rekonštrukcii 
objektu č.s. 152 v k.ú. Hliník nad Váhom (Potraviny COOP Jed nota 
Žilina). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti spolo čnosti COOP 
Jednota, spotrebné družstvo, Predmestská 71, Žilina  o finan čnú 
spoluú časť Mesta na stavebnej rekonštrukcii objektu č.s. 152 v k.ú. 
Hliník nad Váhom. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 232/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti spolo čnosti COOP Jednota, spotrebné družstvo, 
Predmestská 71, Žilina o finan čnú spoluú časť Mesta na stavebnej 
rekonštrukcii objektu č.s. 152 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Nevyhovenie žiadosti spolo čnosti COOP Jednota, spotrebné družstvo, 
Predmestská 71, Žilina o finan čnú spoluú časť Mesta na stavebnej 
rekonštrukcii objektu č.s. 152 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 232/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti spolo čnosti COOP Jednota, spotrebné družstvo, 
Predmestská 71, Žilina o finan čnú spoluú časť Mesta na stavebnej 
rekonštrukcii objektu č.s. 152 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
8/ Výzva p. Zuzany Martišíkovej, Hrabové 137, Byt ča na uzatvo- 
renie nájomnej zmluvy za využívanie časti pozemkov pod ihriskom  
Hrabové. 
Žiadate ľka vlastní k týmto parcelám spoluvlastnícky podiel vo 
výške 8/12-tin. V roku 2009  Mesto Byt ča schválilo uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na dotknuté pozemky za cenu vo výške 14.937,26 €.  
Táto kúpna zmluva nebola zo strany všetkých spoluvl astníkov  
pozemkov podpísaná.  
Žiadate ľka predložila k svojej žiadosti znalecký posudok č.  
158/2015 so stanovením všeobecnej hodnoty nájmu obo ch pozemkov  
a to vo výške 2.300,00 €/rok. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Zuzany 
Martišíkovej, Hrabové 137, Byt ča  o uzatvorenie nájomnej zmluvy 
na prenájom pozemkov v k.ú. Hrabové - parc. CKN č. 820/13, 
zastavaná plocha o výmere 62 m 2 a 820/14, ostatná plocha o výmere 
1683 m 2. 
MR vzala na vedomie  odporu čenie PK, ktorá na svoje zasadnutie 
pozve všetkých spoluvlastníkov predmetných pozemkov  za ú čelom 
rokovania o odkúpení alebo prenájme menšej časti týchto pozemkov 
posta čujúcich pre činnos ť FKO Hrabové. 
  
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 233/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Zuzany Martišíkovej, Hrabov é 137, Byt ča  
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov v k.ú. Hrabové 
- parc. CKN č. 820/13, zastavaná plocha o výmere 62 m 2 a 820/14, 
ostatná plocha o výmere 1683 m 2. 
II. Berie na vedomie, že: 
Podnikate ľská komisia pozve na svoje zasadnutie všetkých 
spoluvlastníkov predmetných pozemkov za ú čelom rokovania 
o odkúpení alebo prenájme menšej časti týchto pozemkov 
posta čujúcich pre činnos ť FO Hrabové. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 



I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Zuzany Martišíkovej, Hrabov é 137, Byt ča  
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov v k.ú. Hrabové 
- parc. CKN č. 820/13, zastavaná plocha o výmere 62 m 2 a 820/14, 
ostatná plocha o výmere 1683 m 2. 
II. Berie na vedomie, že: 
Podnikate ľská komisia pozve na svoje zasadnutie všetkých 
spoluvlastníkov predmetných pozemkov za ú čelom rokovania 
o odkúpení alebo prenájme menšej časti týchto pozemkov 
posta čujúcich pre činnos ť FO Hrabové. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 233/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Zuzany Martišíkovej, Hrabov é 137, Byt ča  
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov v k.ú. Hrabové 
- parc. CKN č. 820/13, zastavaná plocha o výmere 62 m 2 a 820/14, 
ostatná plocha o výmere 1683 m 2. 
II. Berie na vedomie, že: 
Podnikate ľská komisia pozve na svoje zasadnutie všetkých 
spoluvlastníkov predmetných pozemkov za ú čelom rokovania 
o odkúpení alebo prenájme menšej časti týchto pozemkov 
posta čujúcich pre činnos ť FO Hrabové. 
 
9/ Žiados ť spolo čnosti ASTAR build, s.r.o., Hlinkova 1220, Byt ča 
o opätovné prerokovanie odpredaja mestských pozemko v parc. CKN č.  
62/1, 64, 65 a 67 v k.ú. V. Byt ča 
 
MR odporú ča MZ zaobera ť sa uvedenou žiados ťou a opätovne 
prerokova ť využitie danej lokality. 
 
POZNÁMKA: Podľa informácie žiadate ľa štúdiu využitia pozemku 
doru čil poslancom v mesiaci september. 
 
Pán primátor sa vrátil a ujal sa vedenia rokovania mestského 
zastupite ľstva. 
 
Poslanci v diskusii konštatovali, že mestská rada n eodporu čila  
znenie uznesenia, nako ľko je vecou poslancov mestského  
zastupite ľstva, či sa budú žiados ťami na využitie danej lokality  
zaobera ť, alebo zostanú pri prijatých uzneseniach. 
 
Poslanci sa v diskusii dohodli, že sa budú žiados ťami (aj  
p. Márie Justrovej) a využitím tejto lokality zaobe ra ť na ďalších  
zasadnutiach orgánov mesta. 
  
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesen ia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Zaobera ť sa žiados ťou spolo čnosti ASTAR build, s.r.o., Hlinkova  



1220, Byt ča a opätovne prerokova ť využitie danej lokality. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Zaobera ť sa žiados ťou spolo čnosti ASTAR build, s.r.o., Hlinkova  
1220, Byt ča a opätovne prerokova ť využitie danej lokality. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 234/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Zaobera ť sa žiados ťou spolo čnosti ASTAR build, s.r.o., Hlinkova  
1220, Byt ča a opätovne prerokova ť využitie danej lokality. 
 
10/ Žiados ť p. Márie Justrovej, Thurzova 963/4, Byt ča o odpredaj  
časti mestského pozemku z parc. CKN č. 62/1, k.ú. V. Byt ča,  
o výmere 75 m 2 za ú čelom zabezpe čenia zásobovania Mestskej  
tržnice Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ zauja ť stanovisko k uvedenej žiadosti po opätovnom 
prerokovaní alternatív využitia danej lokality. 
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Zaobera ť sa žiados ťou p. Márie Justrovej, Thurzova 963/4, Byt ča 
a opätovne prerokova ť využitie danej lokality. 
 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 235/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Zaobera ť sa žiados ťou p. Márie Justrovej, Thurzova 963/4, Byt ča 
a opätovne prerokova ť využitie danej lokality. 
 

11/ Schva ľovanie prenájmu pozemku parc. CKN č. 48, k.ú. Mikšová,  
osobitným zrete ľom – nájomcom: pp. Marián Blažko, Albína Ko čová,  
Ing. Peter Sabo a Ján Sakala. 
Počas zverejnenia zámeru prenájmu uvedeného majetku Me sta Byt ča  
neboli vznesené, resp. podané žiadne námietky od tr etích osôb. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť v súlade s § 9a, ods.9, písm.c.) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 
uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku parc. CKN č. 48, záhrady 
o výmere 353  m 2,v k.ú. Mikšová s nájomcami – Marián Blažko, 
Pšurnovice č. 73, 014 01 Byt ča, Albína Ko čová, Sarajevská 997/29, 
Praha 2, Vinohrady, ČR, Ing. Peter Sabo, Gaštanova č. 1008/31, 
014 01 Byt ča a Ján Sakala,Mikšová č. 65, 014 01 Byt ča, na dobu 
neur čitú, s výškou nájomného 0,1 €/m 2/rok a to ako priameho 



prenájmu – prípadu hodného osobitného zrete ľa. Ú čelom nájmu tohto 
pozemku je jeho po ľnohospodárske využitie – záhrada a to bez 
možnosti umiestnenia stavby.  
Dôvodom schválenia prenájmu uvedeného pozemku ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je nájom tohto pozemku žiadate ľom, ktorí 
vlastnia na pri ľahlom pozemku stavbu bytového domu č. súp.65, 
tvoriacu s prenajímaním pozemkom jeden celok. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 236/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, písm.c.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 uzatvorenie zmluvy o nájme 
pozemku parc. CKN č. 48, záhrady o výmere 353  m 2,v k.ú. Mikšová s 
nájomcami – Marián Blažko, Pšurnovice č. 73, 014 01 Byt ča, Albína 
Kočová, Sarajevská 997/29, Praha 2, Vinohrady, ČR, Ing. Peter 
Sabo, Gaštanova č. 1008/31, 014 01 Byt ča a Ján Sakala,Mikšová č. 
65, 014 01 Byt ča, na dobu neur čitú, s výškou nájomného 0,1 
€/m 2/rok a to ako priameho prenájmu – prípadu hodného o sobitného 
zrete ľa. Ú čelom nájmu tohto pozemku je jeho po ľnohospodárske 
využitie – záhrada a to bez možnosti umiestnenia st avby.  
Dôvodom schválenia prenájmu uvedeného pozemku ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je nájom tohto pozemku žiadate ľom, ktorí 
vlastnia na pri ľahlom pozemku stavbu bytového domu č. súp.65, 
tvoriacu s prenajímaním pozemkom jeden celok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, písm.c.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 uzatvorenie zmluvy o nájme 
pozemku parc. CKN č. 48, záhrady o výmere 353  m 2,v k.ú. Mikšová s 
nájomcami – Marián Blažko, Pšurnovice č. 73, 014 01 Byt ča, Albína 
Kočová, Sarajevská 997/29, Praha 2, Vinohrady, ČR, Ing. Peter 
Sabo, Gaštanova č. 1008/31, 014 01 Byt ča a Ján Sakala,Mikšová č. 
65, 014 01 Byt ča, na dobu neur čitú, s výškou nájomného 0,1 
€/m 2/rok a to ako priameho prenájmu – prípadu hodného o sobitného 
zrete ľa. Ú čelom nájmu tohto pozemku je jeho po ľnohospodárske 
využitie – záhrada a to bez možnosti umiestnenia st avby.  
Dôvodom schválenia prenájmu uvedeného pozemku ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je nájom tohto pozemku žiadate ľom, ktorí 
vlastnia na pri ľahlom pozemku stavbu bytového domu č. súp.65, 
tvoriacu s prenajímaním pozemkom jeden celok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 236/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



V súlade s § 9a, ods.9, písm.c.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 uzatvorenie zmluvy o nájme 
pozemku parc. CKN č. 48, záhrady o výmere 353  m 2,v k.ú. Mikšová s 
nájomcami – Marián Blažko, Pšurnovice č. 73, 014 01 Byt ča, Albína 
Kočová, Sarajevská 997/29, Praha 2, Vinohrady, ČR, Ing. Peter 
Sabo, Gaštanova č. 1008/31, 014 01 Byt ča a Ján Sakala,Mikšová č. 
65, 014 01 Byt ča, na dobu neur čitú, s výškou nájomného 0,1 
€/m 2/rok a to ako priameho prenájmu – prípadu hodného o sobitného 
zrete ľa. Ú čelom nájmu tohto pozemku je jeho po ľnohospodárske 
využitie – záhrada a to bez možnosti umiestnenia st avby.  
Dôvodom schválenia prenájmu uvedeného pozemku ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je nájom tohto pozemku žiadate ľom, ktorí 
vlastnia na pri ľahlom pozemku stavbu bytového domu č. súp.65, 
tvoriacu s prenajímaním pozemkom jeden celok. 
 
12/ Schva ľovanie predaja pozemku, časti parc. CKN č. 243,o výmere  
600 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom, osobitným zrete ľom – kupujúcim:  
Slavomír Koštial a manž. Jarmila, Hliník nad Váhom 51, Byt ča.  
 
Počas zverejnenia zámeru predaja uvedeného majetku Mes ta Byt ča  
neboli vznesené, resp. podané žiadne námietky od tr etích osôb.  
Budúci kupujúci predložil pred schva ľovaním samotného odpredaja  
návrh geometrického plánu so zameraním odkupovanej časti pozemku  
– vytvorenie troch samostatných parciel spolu s vým erou 600 m 2. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť v súlade s § 9a, ods.8, písm.e.) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov vytvor ených 
geometrickým plánom z pozemku parc. CKN č. 243 a to parc. CKN č. 
243/3, zast. plochy a nádvoria o výmere 539 m 2, CKN č. 243/4, 
zast. plochy a nádvoria o výmere 17 m 2 a CKN č. 243/5, zast. 
plochy a nádvoria o výmere 44 m 2 (spolu o výmere 600 m 2)  , v k.ú. 
Hliník nad Váhom, kupujúcim - Slavomír Koštial a ma nž. Jarmila, 
Hliník nad Váhom 51, Byt ča, t.j. priameho predaja pozemkov ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa. Kúpna cena predstavuje sumu 
vo výške 15 €/m 2 t.j. spolu 9 000 €, s tým, že kupujúci uhradí i 
náklady spojené s vyhotovením GP a poplatky spojené  
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
Dôvodom schválenia predaja uvedených pozemkov ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je predaj týchto pozemkov žiadate ľom, 
kupujúcim, ktorí vlastnia na pri ľahlom pozemku stavbu RD č. súp. 
51, pri čom tieto odkupované pozemky tvoria dvor pri ich RD,  sú 
bez samostatného prístupu pre Mesto Byt ča a Mesto Byt ča nemá iné 
možnosti ako tieto pozemky využíva ť.  
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 237/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.8, písm.e.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 uzatvorenie kúpnej zmluvy na 



predaj pozemkov vytvorených geometrickým plánom z p ozemku parc. 
CKN č. 243 a to parc. CKN č. 243/3, zast. plochy a nádvoria 
o výmere 539 m 2, CKN č. 243/4, zast. plochy a nádvoria o výmere 17 
m2 a CKN č. 243/5, zast. plochy a nádvoria o výmere 44 m 2 (spolu 
o výmere 600 m 2)  , v k.ú. Hliník nad Váhom, kupujúcim - Slavomír 
Koštial a manž. Jarmila, Hliník nad Váhom 51, Byt ča, t.j. 
priameho predaja pozemkov ako prípadu hodného osobi tného zrete ľa. 
Kúpna cena predstavuje sumu vo výške 15 €/m 2 t.j. spolu 9 000 €, 
s tým, že kupujúci uhradí i náklady spojené s vyhot ovením GP 
a poplatky spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
Dôvodom schválenia predaja uvedených pozemkov ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je predaj týchto pozemkov žiadate ľom, 
kupujúcim, ktorí vlastnia na pri ľahlom pozemku stavbu RD č. súp. 
51, pri čom tieto odkupované pozemky tvoria dvor pri ich RD,  sú 
bez samostatného prístupu pre Mesto Byt ča a Mesto Byt ča nemá iné 
možnosti ako tieto pozemky využíva ť.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.8, písm.e.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
predaj pozemkov vytvorených geometrickým plánom z p ozemku parc. 
CKN č. 243 a to parc. CKN č. 243/3, zast. plochy a nádvoria 
o výmere 539 m 2, CKN č. 243/4, zast. plochy a nádvoria o výmere 17 
m2 a CKN č. 243/5, zast. plochy a nádvoria o výmere 44 m 2 (spolu 
o výmere 600 m 2)  , v k.ú. Hliník nad Váhom, kupujúcim - Slavomír 
Koštial a manž. Jarmila, Hliník nad Váhom 51, Byt ča, t.j. 
priameho predaja pozemkov ako prípadu hodného osobi tného zrete ľa. 
Kúpna cena predstavuje sumu vo výške 15 €/m 2 t.j. spolu 9 000 €, 
s tým, že kupujúci uhradí i náklady spojené s vyhot ovením GP 
a poplatky spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
Dôvodom schválenia predaja uvedených pozemkov ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je predaj týchto pozemkov žiadate ľom, 
kupujúcim, ktorí vlastnia na pri ľahlom pozemku stavbu RD č. súp. 
51, pri čom tieto odkupované pozemky tvoria dvor pri ich RD,  sú 
bez samostatného prístupu pre Mesto Byt ča a Mesto Byt ča nemá iné 
možnosti ako tieto pozemky využíva ť.  
 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 237/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.8, písm.e.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
predaj pozemkov vytvorených geometrickým plánom z p ozemku parc. 
CKN č. 243 a to parc. CKN č. 243/3, zast. plochy a nádvoria 
o výmere 539 m 2, CKN č. 243/4, zast. plochy a nádvoria o výmere 17 
m2 a CKN č. 243/5, zast. plochy a nádvoria o výmere 44 m 2 (spolu 
o výmere 600 m 2)  , v k.ú. Hliník nad Váhom, kupujúcim - Slavomír 



Koštial a manž. Jarmila, Hliník nad Váhom 51, Byt ča, t.j. 
priameho predaja pozemkov ako prípadu hodného osobi tného zrete ľa. 
Kúpna cena predstavuje sumu vo výške 15 €/m 2 t.j. spolu 9 000 €, 
s tým, že kupujúci uhradí i náklady spojené s vyhot ovením GP 
a poplatky spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
Dôvodom schválenia predaja uvedených pozemkov ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je predaj týchto pozemkov žiadate ľom, 
kupujúcim, ktorí vlastnia na pri ľahlom pozemku stavbu RD č. súp. 
51, pri čom tieto odkupované pozemky tvoria dvor pri ich RD,  sú 
bez samostatného prístupu pre Mesto Byt ča a Mesto Byt ča nemá iné 
možnosti ako tieto pozemky využíva ť.  
 

13/ Schva ľovanie prenájmu časti pozemku z parc. CKN č. 186/1,  
o výmere 12 m 2,v k.ú. Hliník nad Váhom, osobitným zrete ľom –  
nájomcovi: Nadácia CHURA, Hliník nad Váhom 258/2, B yt ča.  
Počas zverejnenia zámeru prenájmu uvedeného majetku me sta Byt ča  
neboli vznesené, resp. podané žiadne námietky od tr etích osôb. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť v súlade s § 9a, ods.9, písm.c.) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010  
uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku z parc. CKN č. 186/1, 
o výmere 12  m 2,v k.ú. Hliník nad Váhom s nájomcom – Nadácia 
CHURA, Hliník nad Váhom 258/2, Byt ča, I ČO : 42 386 110, na dobu 
neur čitú, s výškou nájomného 1 €/rok/predmet nájmu a to ako 
priameho prenájmu – prípadu hodného osobitného zret eľa. Ú čelom 
nájmu je výstavba objektu „zvonica – veža kostola“ na prenajatom 
pozemku. 
Dôvodom schválenia prenájmu uvedeného pozemku ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je nájom tohto pozemku žiadate ľovi, ktorý na 
uvedenom pozemku pre Domom smútku v Hliníku nad Váh om vybuduje na 
vlastné náklady stavbu „zvonica – veža kostola“. 

Návrh uznesenia 
uznesenie č. 238/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, písm.c.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010  uzatvorenie zmluvy o nájme 
časti pozemku z parc. CKN č. 186/1, o výmere 12  m 2,v k.ú. Hliník 
nad Váhom s nájomcom – Nadácia CHURA, Hliník nad Vá hom 258/2, 
Byt ča, I ČO : 42 386 110, na dobu neur čitú, s výškou nájomného 1 
€/rok/predmet nájmu a to ako priameho prenájmu – pr ípadu hodného 
osobitného zrete ľa. Ú čelom nájmu je výstavba objektu „zvonica – 
veža kostola“ na prenajatom pozemku. 
Dôvodom schválenia prenájmu uvedeného pozemku ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je nájom tohto pozemku žiadate ľovi, ktorý na 
uvedenom pozemku pre Domom smútku v Hliníku nad Váh om vybuduje na 
vlastné náklady stavbu „zvonica – veža kostola“. 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, písm.c.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010  uzatvorenie zmluvy o nájme 
časti pozemku z parc. CKN č. 186/1, o výmere 12  m 2,v k.ú. Hliník 
nad Váhom s nájomcom – Nadácia CHURA, Hliník nad Vá hom 258/2, 
Byt ča, I ČO : 42 386 110, na dobu neur čitú, s výškou nájomného 1 
€/rok/predmet nájmu a to ako priameho prenájmu – pr ípadu hodného 
osobitného zrete ľa. Ú čelom nájmu je výstavba objektu „zvonica – 
veža kostola“ na prenajatom pozemku. 
Dôvodom schválenia prenájmu uvedeného pozemku ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je nájom tohto pozemku žiadate ľovi, ktorý na 
uvedenom pozemku pre Domom smútku v Hliníku nad Váh om vybuduje na 
vlastné náklady stavbu „zvonica – veža kostola“. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 238/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, písm.c.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010  uzatvorenie zmluvy o nájme 
časti pozemku z parc. CKN č. 186/1, o výmere 12  m 2,v k.ú. Hliník 
nad Váhom s nájomcom – Nadácia CHURA, Hliník nad Vá hom 258/2, 
Byt ča, I ČO : 42 386 110, na dobu neur čitú, s výškou nájomného 1 
€/rok/predmet nájmu a to ako priameho prenájmu – pr ípadu hodného 
osobitného zrete ľa. Ú čelom nájmu je výstavba objektu „zvonica – 
veža kostola“ na prenajatom pozemku. 
Dôvodom schválenia prenájmu uvedeného pozemku ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je nájom tohto pozemku žiadate ľovi, ktorý na 
uvedenom pozemku pre Domom smútku v Hliníku nad Váh om vybuduje na 
vlastné náklady stavbu „zvonica – veža kostola“. 

14/ Eucal s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45, Žilina - ná vrh zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v rámci  stavby:  
„Optimalizácia výroby tepla v častiach Sídlisko – Centrum Byt ča“.  
 
MR konštatovala, že na predchádzajúcom zasadnutí mests kého 
zastupite ľstva zástupca spolo čnosti TEZAR informoval o znížení  
ceny tepla v meste Byt ča cca o 5% (nevedel ešte uvies ť presné 
vy číslenie úspory) v prípade realizácie investi čnej akcie  
„Optimalizácia výroby tepla v častiach Sídlisko – Centrum Byt ča“. 
MR preto odporu čila rokovanie primátora mesta a poslancov  
s konate ľom spolo čnosti TEZAR o budúcnosti tepelného hospodárstva  
na území mesta. 
 
Pán primátor konštatoval, že návrh uznesenia z mest skej rady nie 
je naformulovaný, nako ľko sa ešte poslanci stretli na rokovaní 
s p. Múdrym. 
  
Poslanec p. Filek konštatoval, že rokovanie s p. Mú drym nebolo 
prínosné, nako ľko p. Múdry deklaruje, že Mesto vlastní len „múry“ 



kotolní, všetko ostatné je jeho, teda takmer celé t epelné 
hospodárstvo je výlu čne v jeho vlastníctve. Ak Mesto vydá kladné  
stanoviská k žiadostiam bude to definitívne, že Mes to nebude ma ť 
žiadny vplyv na cenotvorbu. Predís ť sa tomu dá tak, že Mesto samo 
vykoná rekonštrukciu rozvodov a Mesto tiež požiada o dotáciu,   
nako ľko výzva ešte nebola schválená. Oprávnenými žiadate ľmi budú 
aj mestá a obce.  
Poslanec p. Filek dal návrh na uznesenie:   
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje 
Vypracovanie žiadosti o dotáciu na výstavbu, rekonš trukciu a 
modernizáciu rozvodov tepla z opera čného programu Kvalita 
životného prostredia, opatrenia 4.5.1 Rozvoj ú činnejších systémov 
centralizovaného zásobovania teplom založených na d opyte po 
využite ľnom teple. 
Mestské zastupite ľstvo  
Žiada 
Primátora mesta, aby kontaktoval príslušný riadiaci  orgán so 
žiados ťou o informácie, či je mesto Byt ča oprávnené žiada ť o 
dotáciu na výmenu rozvodov, za akých podmienok a ke dy bude výzva 
vyhlásená. 
 
Poslanec p. Kozák pripomenul, že je nutné ešte o ob idvoch bodoch 
diskutova ť, aby to nebolo „narýchlo“ prijaté uznesenie. Vyjad ril 
presved čenie, že ide o najchúlostivejšiu vec v meste, preds a ide 
o ob čanov. Pýta ť dotáciu Mesto môže, ale je otázne, či ju Mesto 
dostane. Fakt je, že technologické zariadenie je vl astníctvom 
spolo čnosti Tezar, tak ako sa dá robi ť prepoj medzi dvoma 
kotol ňami, ktorých vybavenie nepatrí Mestu. Vyjadril názo r, že 
naozaj on nevie sa teraz rozhodnú ť, je treba o uvedenom ešte 
rokova ť.  
 
Poslanec p. Školek konštatoval, že nerozumie predlo ženým 
uzneseniam, nako ľko je na rokovanie v programe predložená žiados ť 
spolo čnosti Eucal a v ďalšom bode žiados ť spolo čnosti Tezar. 
Poslanci by mali zauja ť stanovisko k týmto žiadostiam, či už 
kladné alebo záporné. Navrhované uznesenie hovorí o  vypracovaní 
a podaní žiadosti Mestom a žiada primátora o zisten ie informácii, 
ale procesne to nesedí, nako ľko je navrhnuté iné uznesenie. Ak 
zastupite ľstvo neschváli vyhovenie žiadosti, potom je možné p odať 
návrh na uznesenie v zmysle rokovacieho poriadku. P oslanec p. 
Školek vyjadril svoj názor, že ak má by ť výsledkom tejto 
investície z eurofondov (Eucal) zníženie ceny tepla , tak pre neho 
aj pre ob čanov je to výhodné. 
  
Poslanec p. Skotnický konštatoval, že návrh uznesen ia predložený 
poslancom p. Filekom nemal pre krátkos ť času kedy posúdi ť, preto 
sa pri hlasovaní o tomto návrhu zdrží. Požiadal tie ž, aby boli 
žiadosti ešte raz prerokované.   
 



Poslanec p. Filek uznal, že zrejme uvedené nebolo p rediskutované 
dostato čne, výzva ešte nebola vyhlásená, preto sa môžu posl anci 
ešte stretnú ť k uvedenému.  
Svoj návrh uznesenia p. Filek stiahol z dnešného  r okovania 
mestského   zastupite ľstva.  
 
Poslanec p. Školek predložil predsedovi návrhovej k omisie návrh 
uznesenia, ktorý bude plati ť aj pre ďalší bod: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Žiados ť spolo čnosti Eucal s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45, Žilina,  
ktorá bude prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí me stského 
zastupite ľstva.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Žiados ť spolo čnosti Eucal s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45, Žilina,  
ktorá bude prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí me stského 
zastupite ľstva.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 239/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Žiados ť spolo čnosti Eucal s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45, Žilina,  
ktorá bude prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí me stského 
zastupite ľstva.  
  
15/ Žiados ť TEZAR, s.r.o., Thurzova 968/17, Byt ča o vydanie  
súhlasného stanoviska Mesta. 
Žiadate ľ v zmysle článku III. ods. j/ nájomnej zmluvy žiada 
o vydanie súhlasného stanoviska Mesta na realizáciu  investície 
„Výmena sekundárnych rozvodov na tepelnom okruhu Úv ažie“. 
Investícia vo výške 155.000,- € bude realizovaná sp olu 
s prepojením tepelných okruhov z Európskych fondov a výzvy, ktorá  
výjde v decembri r. 2015. Na uvedenú investíciu je spracovaná  
projektová dokumentácia. 
   
MR odporú ča MZ zauja ť stanovisko po rokovaní s konate ľom  
spolo čnosti TEZAR. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Žiados ť spolo čnosti  TEZAR, s.r.o., Thurzova 968/17, Byt ča, 
ktorá bude prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí me stského 
zastupite ľstva.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma   u z n e s e n i e     č. 240/2015 



Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Žiados ť spolo čnosti  TEZAR, s.r.o., Thurzova 968/17, Byt ča, 
ktorá bude prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí me stského 
zastupite ľstva.  
 
16/ Návrh nájomnej zmluvy na pozemky, časť parc. CKN č. 21/1, 22  
a 369/2 v k.ú. Pšurnovice, za ú čelom vybudovania vodného zdroja  
pre MŠ Pšurnovice, uloženia vodovodného potrubia. 
Nájomcovia súhlasia s uložením tohto vodovodného po trubia na  
svojich pozemkoch, tento súhlas je však potrebné za bezpe či ť aj  
uzatvorením príslušnej nájomnej zmluvy. Návrh nájom nej zmluvy je 
s rovnakými podmienkami nájmu ako schválilo MZ v no vembri 2014 
pri nájomnej zmluve na samotný vodný zdroj.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov medzi  
Mestom Byt ča – nájomca a prenajímate ľmi v rade I. p. Adriana  
Rumanová, Pšurnovice č. 175, Byt ča, v rade II. p. Veronika  
Víchová, Horní Kalná č. 153, Hostinné, ČR a v rade III. p. Jozef  
Čebek, Pšurnovice č. 251, Byt ča, na prenájom časti pozemkov  
z parc. CKN č.21/1; 369/2 a 22 v k.ú. Pšurnovice, za ú čelom  
uloženia vodovodného potrubia z vodného zdroja pre MŠ Pšurnovice  
a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 30.10.2015. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 241/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov medzi Mestom By t ča – nájomca  
a prenajímate ľmi v rade I. p. Adriana Rumanová, Pšurnovice č.  
175, Byt ča, v rade II. p. Veronika Víchová, Horní Kalná č. 153,  
Hostinné, ČR a v rade III. p. Jozef Čebek, Pšurnovice č. 251,  
Byt ča, na prenájom časti pozemkov z parc. CKN č.21/1; 369/2 a 22 
v k.ú. Pšurnovice, za ú čelom uloženia vodovodného potrubia  
z vodného zdroja pre MŠ Pšurnovice v súlade s návrh om tejto  
zmluvy zo d ňa 30.10.2015. 
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov medzi Mestom By t ča – nájomca  
a prenajímate ľmi v rade I. p. Adriana Rumanová, Pšurnovice č.  
175, Byt ča, v rade II. p. Veronika Víchová, Horní Kalná č. 153,  
Hostinné, ČR a v rade III. p. Jozef Čebek, Pšurnovice č. 251,  
Byt ča, na prenájom časti pozemkov z parc. CKN č.21/1; 369/2 a 22 
v k.ú. Pšurnovice, za ú čelom uloženia vodovodného potrubia  
z vodného zdroja pre MŠ Pšurnovice v súlade s návrh om tejto  
zmluvy zo d ňa 30.10.2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 241/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov medzi Mestom By t ča – nájomca  
a prenajímate ľmi v rade I. p. Adriana Rumanová, Pšurnovice č.  
175, Byt ča, v rade II. p. Veronika Víchová, Horní Kalná č. 153,  
Hostinné, ČR a v rade III. p. Jozef Čebek, Pšurnovice č. 251,  
Byt ča, na prenájom časti pozemkov z parc. CKN č.21/1; 369/2 a 22 
v k.ú. Pšurnovice, za ú čelom uloženia vodovodného potrubia  
z vodného zdroja pre MŠ Pšurnovice v súlade s návrh om tejto  
zmluvy zo d ňa 30.10.2015. 
 

17/ Žiados ť p. Ingrid Personovej, Malá Byt ča 127, Byt ča o odkúpe- 
nie pozemku parc. CKN č. 56 v k.ú. M. Byt ča, v podiele ½.  
Na tomto pozemku sa nachádza rod. dom vo vlastníctv e žiadate ľky,  
ktorá je taktiež podielovou spoluvlastní čkou pozemku vo výške  
podielu ½ . 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vyhlásenie pozemku parc. CKN č. 56, zast.  
plochy a nádvoria o výmere 498 m 2 v k.ú. M.Byt ča, v podiele ½, za  
prebyto čný majetok Mesta Byt ča a taktiež odporú ča MZ schváli ť  
v súlade s § 9a, ods.8, písm. b) zákona č. 138/1991 Z.b.  
a v súlade s VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 schváli ť odpredaj pozemku  
parc. CKN č.56, zastavané plochy a nádvoria o výmere 498 m 2,  
v k.ú. M.Byt ča, v podiele ½, kupujúcemu - Ingrid Personová, nar.   
12.12.1972, Malá Byt ča 127, Byt ča a to za kúpnu cenu vo výške  
10,- €/m 2, s tým, že kupujúca uhradí i náklady spojené 
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 

Návrh uznesenia 
uznesenie č. 242/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhlásenie pozemku parc. CKN č. 56, zast. plochy a nádvoria  
o výmere 498 m 2 v k.ú. M.Byt ča, v podiele ½, za prebyto čný majetok  
Mesta Byt ča a taktiež odporú ča MZ schváli ť v súlade s § 9a,  
ods.8, písm. b) zákona č. 138/1991 Z.b. a v súlade s VZN Mesta  
Byt ča č. 5/2010 schváli ť odpredaj pozemku parc. CKN č.56,  
zastavané plochy a nádvoria o výmere 498 m 2, v k.ú. M.Byt ča, 
v podiele ½, kupujúcemu - Ingrid Personová, nar. 12 .12.1972, Malá  
Byt ča 127, Byt ča a to za kúpnu cenu vo výške 10,- €/m 2, s tým, že  
kupujúca uhradí i náklady spojené s odvkladovaním k úpnej zmluvy. 
 

Pán primátor informoval, že žiadate ľka má pod rodinným domov 
nevysporiadaný pozemok, je tam s časti menšia výmera aj ved ľa 
rodinného domu, preto mestská rada navrhla túto kúp nu cenu. 
 
V diskusii poslanec p. Šušolík poukázal na to, že ž iadate ľovi 
z mestskej časti Hliník nad Váhom bol pozemok odpredaný za cenu  
vo výške 15,- €/m 2. Preto navrhuje, aby aj žiadate ľke z mestskej 



časti Malá Byt ča bol pozemok odpredaný za cenu vo výške 15,- 
€/m2. 
 
Pán primátor dal najskôr hlasova ť za odporu čenie mestskej rady: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhlásenie pozemku parc. CKN č. 56, zast. plochy a nádvoria  
o výmere 498 m 2 v k.ú. M.Byt ča, v podiele ½, za prebyto čný majetok  
Mesta Byt ča a taktiež odporú ča MZ schváli ť v súlade s § 9a,  
ods.8, písm. b) zákona č. 138/1991 Z.b. a v súlade s VZN Mesta  
Byt ča č. 5/2010 schváli ť odpredaj pozemku parc. CKN č.56,  
zastavané plochy a nádvoria o výmere 498 m 2, v k.ú. M.Byt ča, 
v podiele ½, kupujúcemu - Ingrid Personová, nar. 12 .12.1972, Malá  
Byt ča 127, Byt ča a to za kúpnu cenu vo výške 10,- €/m 2, s tým, že  
kupujúca uhradí i náklady spojené s odvkladovaním k úpnej zmluvy. 
 

Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania uznesenie 
nebolo prijaté. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 242/2015 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie pozemku parc. CKN č. 56, zast. plochy a nádvoria  
o výmere 498 m 2 v k.ú. M.Byt ča, v podiele ½, za prebyto čný majetok  
Mesta Byt ča. 
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm. b) zákona č. 138/1991 Z.b.  
a v súlade s VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 schváli ť odpredaj pozemku 
parc. CKN č.56, zastavané plochy a nádvoria o výmere 498 m 2,  
v k.ú.Malá Byt ča, v podiele ½, kupujúcemu - Ingrid Personová,  
nar. 12.12.1972, Malá Byt ča 127, Byt ča a to za kúpnu cenu vo  
výške 15,- €/m 2, s tým, že kupujúca uhradí i náklady spojené  
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 243/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie pozemku parc. CKN č. 56, zast. plochy a nádvoria  
o výmere 498 m 2 v k.ú. M.Byt ča, v podiele ½, za prebyto čný majetok  
Mesta Byt ča. 
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm. b) zákona č. 138/1991 Z.b.  
a v súlade s VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 schváli ť odpredaj pozemku 
parc. CKN č.56, zastavané plochy a nádvoria o výmere 498 m 2,  
v k.ú.Malá Byt ča, v podiele ½, kupujúcemu - Ingrid Personová,  
nar. 12.12.1972, Malá Byt ča 127, Byt ča a to za kúpnu cenu vo  
výške 15,- €/m 2, s tým, že kupujúca uhradí i náklady spojené  
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 
18/ Žiados ť HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica o sch vá- 
lenie dodatku č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena zo d ňa  



6.7.2015 (cez areál TSMB). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve  
o zriadení vecného bremena zo d ňa 6.7.2015, s oprávneným  
z vecného bremena a.s. HANT BA, Hliny 1412, Považsk á Bystrica,  
I ČO: 36 328 375 a to v súlade s návrhom tohto dodatku  č. 1, zo  
dňa 20.10.2015. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 244/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena zo  
dňa 6.7.2015, s oprávneným z vecného bremena a.s. HAN T BA, Hliny  
1412, Považská Bystrica, I ČO: 36 328 375 a to v súlade s návrhom  
tohto dodatku č. 1, zo d ňa 20.10.2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena zo  
dňa 6.7.2015, s oprávneným z vecného bremena a.s. HAN T BA, Hliny  
1412, Považská Bystrica, I ČO: 36 328 375 a to v súlade s návrhom  
tohto dodatku č. 1, zo d ňa 20.10.2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 244/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena zo  
dňa 6.7.2015, s oprávneným z vecného bremena a.s. HAN T BA, Hliny  
1412, Považská Bystrica, I ČO: 36 328 375 a to v súlade s návrhom  
tohto dodatku č. 1, zo d ňa 20.10.2015. 
 
19/ Opätovná žiados ť p. Ing. Miroslava Ková ča a manž. Anny,  
Brezová 1015, Byt ča o schválenie žiadostí SSE a SeVaK Žilina -  
zriadenie vecného bremena v rámci stavby IBV. 
 
MR odporú ča MZ nezaobera ť sa uvedenou žiados ťou, resp. žiados ťami 
SSE a SeVaK Žilina a to až do doby ukon čenia procesu sú časnej 
prípravy a schva ľovania zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča. 

Návrh uznesenia 
uznesenie č. 245/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Nezaobera ť sa žiados ťou p. Ing. Miroslava Ková ča a manž. Anny,  
Brezová 1015, Byt ča o schválenie žiadostí SSE a SeVaK Žilina -  
zriadenie vecného bremena v rámci stavby IBV, až do  doby 
ukon čenia procesu sú časnej prípravy a schva ľovania zmeny  



a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Nezaobera ť sa žiados ťou p. Ing. Miroslava Ková ča a manž. Anny,  
Brezová 1015, Byt ča o schválenie žiadostí SSE a SeVaK Žilina -  
zriadenie vecného bremena v rámci stavby IBV, až do  doby 
ukon čenia procesu sú časnej prípravy a schva ľovania zmeny  
a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča. 
 

Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania uznesenie 
nebolo prijaté. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 245/2015 
 
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia predlož ený úradom, 
o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasného stanoviska Mesta Byt ča k žiadosti SeVaK, 
a.s., Žilina, Bôrická cesta 1960, Žilina a schválen ie zmluvy 
o zriadení vecného bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie 
IBV ul. Okružná, II.etapa. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 246/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasného stanoviska Mesta Byt ča k žiadosti SeVaK, 
a.s., Žilina, Bôrická cesta 1960, Žilina a schválen ie zmluvy 
o zriadení vecného bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie 
IBV ul. Okružná, II.etapa. 
 
20/ Žiados ť SSE-Distribúcia, a.s., Pri Raj čianke 2927/8, Žilina  
o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v r ámci stavby  
IBV, rozšírenie NNK. 
MR odporú ča MZ nezaobera ť sa uvedenou žiados ťou až do doby 
ukon čenia procesu sú časnej prípravy a schva ľovania zmeny 
a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča. 

Návrh uznesenia 
uznesenie č. 247/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Nezaobera ť sa žiados ťou SSE-Distribúcia, a.s., Pri Raj čianke  
2927/8, Žilina o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecn ého bremena  
v rámci stavby IBV, rozšírenie NNK, až do doby ukon čenia procesu 
procesu sú časnej prípravy a schva ľovania zmeny a doplnku č. 5 ÚPN 
SÚ Byt ča. 

Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Nezaobera ť sa žiados ťou SSE-Distribúcia, a.s., Pri Raj čianke  
2927/8, Žilina o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecn ého bremena  
v rámci stavby IBV, rozšírenie NNK, až do doby ukon čenia procesu 
procesu sú časnej prípravy a schva ľovania zmeny a doplnku č. 5 ÚPN 
SÚ Byt ča. 

Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania uznesenie 
nebolo prijaté. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 247/2015 
 
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia predlož ený úradom, 
o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhovenie žiadosti SSE – D, a.s. Žilina, v zastúpen í MIRACI 
elektro plus, s.r.o., Čadca o dodato čné povolenie umiestnenia el. 
rozvádza ča a kábla na pozemok parc. CKN č. 3015/17, k.ú. V.  
Byt ča, ul. Okružná, na stavbu – rozšírenie NNK pre IBV JUDr.  
Gero, v súlade s geodetickým zameraním skuto čného stavu (SLOVGEO,  
s.r.o., Ing. Róbert Pilar čík) a uzatvorenie zmluvy o zriadení  
vecného bremena. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 248/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhovenie žiadosti SSE – D, a.s. Žilina, v zastúpen í MIRACI 
elektro plus, s.r.o., Čadca o dodato čné povolenie umiestnenia el. 
rozvádza ča a kábla na pozemok parc. CKN č. 3015/17, k.ú. V.  
Byt ča, ul. Okružná, na stavbu – rozšírenie NNK pre IBV JUDr.  
Gero, v súlade s geodetickým zameraním skuto čného stavu (SLOVGEO,  
s.r.o., Ing. Róbert Pilar čík) a uzatvorenie zmluvy o zriadení  
vecného bremena. 
 
21/ Žiados ť p. Viktora Šichmana, Na Salaš 1136, Byt ča o odkúpenie  
nehnute ľnosti: garáž č.s. 1713, k.ú. V. Byt ča.  
MsÚ v Byt či zabezpe čil v súlade s predchádzajúcim odporu čením  
podnikate ľskej komisie vypracovanie znaleckého posudku  
na stanovenie všeobecnej hodnoty objektu garáže a t o  
s ocenením stavby vo výške 3.280,00 €. Predmetná ga ráž je  
v sú časnosti nevyužívaná, predchádzajúci nájomný vz ťah s p.  
Šichmanom bol ukon čený dohodou d ňa 31.12.2011. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť neodpredanie objektu garáže č.s. 1713, 
k.ú. V. Byt ča žiadate ľovi ani inej tretej osobe, ale odporú ča 
pripravi ť na nasledujúcom zasadnutí podnikate ľskej komisie 
podmienky pre vyhlásenie sú ťaže na prenájom tohto objektu. 



Návrh uznesenia 
uznesenie č. 249/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o odkúpenie nehnute ľnosti: garáž č.s.  
1713, k.ú. V. Byt ča p. Viktorovi Šichmanovi, Na Salaš 1136,  
Byt ča. 
II.Odporú ča: 
Podnikate ľskej komisii pripravi ť podmienky pre vyhlásenie sú ťaže 
na prenájom garáže č.s. 1713, k.ú. V. Byt ča. 
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o odkúpenie nehnute ľnosti: garáž č.s.  
1713, k.ú. V. Byt ča p. Viktorovi Šichmanovi, Na Salaš 1136,  
Byt ča. 
II.Odporú ča: 
Podnikate ľskej komisii pripravi ť podmienky pre vyhlásenie sú ťaže 
na prenájom garáže č.s. 1713, k.ú. V. Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 249/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o odkúpenie nehnute ľnosti: garáž č.s.  
1713, k.ú. V. Byt ča p. Viktorovi Šichmanovi, Na Salaš 1136,  
Byt ča. 
II.Odporú ča: 
Podnikate ľskej komisii pripravi ť podmienky pre vyhlásenie sú ťaže 
na prenájom garáže č.s. 1713, k.ú. V. Byt ča. 
 
22/ SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina – návrh  Zmluvy o 
prevode vlastníckeho práva k projektovej dokumentác ii stavby 
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie i čistenie odpadových vôd v 
okrese Byt ča, Odkanalizovanie, Byt ča – Družstevná ul. - 
pred ĺženie kanalizácie“. 
     
Podľa vyjadrenia navrhovate ľa, projektová dokumentácia bola 
spracovaná na základe petície ob čanov Družstevnej ul. o 
vybudovanie pred ĺženia kanalizácie. Prevod PD je navrhovaný ako  
bezodplatný. Zmluva zaväzuje preberajúceho na zabez pečenie 
vydania stavebného povolenia vo svojom mene a na sv oj ú čet na 
predmetnú stavbu. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh.    
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 250/2015 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k projektovej d okumentácii 
stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie i čistenie odpadových 
vôd v okrese Byt ča, Odkanalizovanie, Byt ča – Družstevná ul. - 
pred ĺženie kanalizácie“ spolo čnosti SeVaK, a.s., Bôrická cesta 
1960, Žilina.  

 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k projektovej d okumentácii 
stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie i čistenie odpadových 
vôd v okrese Byt ča, Odkanalizovanie, Byt ča – Družstevná ul. - 
pred ĺženie kanalizácie“ spolo čnosti SeVaK, a.s., Bôrická cesta 
1960, Žilina.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 250/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k projektovej d okumentácii 
stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie i čistenie odpadových 
vôd v okrese Byt ča, Odkanalizovanie, Byt ča – Družstevná ul. - 
pred ĺženie kanalizácie“ spolo čnosti SeVaK, a.s., Bôrická cesta 
1960, Žilina.  

 
23/ Žiados ť p. Aleny Hrošovej o pred ĺženie nájomnej zmluvy v byte 
č. 43 v Jesienke. 
KSoc odporú ča pred ĺženie nájomnej zmluvy o ďalší rok. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh KSoc. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 251/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy na dobu ur čitú o 1 rok v byte č. 43 
v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka p. Alene Hrošovej.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy na dobu ur čitú o 1 rok v byte č. 43 
v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka p. Alene Hrošovej.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 251/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Pred ĺženie nájomnej zmluvy na dobu ur čitú o 1 rok v byte č. 43 
v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka p. Alene Hrošovej.  
 
24/ Žiados ť p. Milana Begá ňa o súhlas k nas ťahovaniu sa do bytu 
č. 37 v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 
813/4 k svojej matke Kv ětoslave Begá ňovej. 
 
KSoc neodporú ča žiados ť schváli ť. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh KSoc. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 252/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Milana Begá ňa k jeho nas ťahovaniu sa do 
bytu č. 37 v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Milana Begá ňa k jeho nas ťahovaniu sa do 
bytu č. 37 v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 252/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Milana Begá ňa k jeho nas ťahovaniu sa do 
bytu č. 37 v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka. 
 
25/ Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch Ul. 
Treko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
a) p. Tibor Pánik s rodinou – KSoc odporú ča pred ĺženie nájomnej 
zmluvy so žiadate ľom bývajúcim v byte č. 5 o ďalší rok, 
b) p. Peter Macek - KSoc odporú ča pred ĺženie nájomnej zmluvy so 
žiadate ľom bývajúcim v byte č.9 o ďalší rok, 
c) p. Michaela Búšovská - KSoc odporú ča pred ĺženie nájomnej 
zmluvy so žiadate ľom bývajúcim v byte č. 10 o ďalší rok, 
d)p. Peter Bubla -  KSoc odporú ča pred ĺženie nájomnej zmluvy so 
žiadate ľom bývajúcim v byte č. 20 o ďalší rok, 
e) p. Dušan Kadora a p. Michaela Hozáková - KSoc od porú ča 
pred ĺženie nájomnej zmluvy so žiadate ľom bývajúcim v byte č.23 
o ďalší rok. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh KSoc. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 253/2015 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch Ul. 
Treko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
a) p. Tibor Pánik s rodinou v byte č. 5 o 1 rok, 
b) p. Peter Macek v byte č.9 o 1 rok, 
c) p. Michaela Búšovská v byte č. 10 o 1 rok, 
d) p. Peter Bubla v byte č. 20 o 1 rok, 
e) p. Dušan Kadora a p. Michaela Hozáková v byte č.23 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 nájomných bytoch Ul. 
Treko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
a) p. Tibor Pánik s rodinou v byte č. 5 o 1 rok, 
b) p. Peter Macek v byte č.9 o 1 rok, 
c) p. Michaela Búšovská v byte č. 10 o 1 rok, 
d) p. Peter Bubla v byte č. 20 o 1 rok, 
e) p. Dušan Kadora a p. Michaela Hozáková v byte č.23 o 1 rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 253/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch Ul. 
Treko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
a) p. Tibor Pánik s rodinou v byte č. 5 o 1 rok, 
b) p. Peter Macek v byte č.9 o 1 rok, 
c) p. Michaela Búšovská v byte č. 10 o 1 rok, 
d) p. Peter Bubla v byte č. 20 o 1 rok, 
e) p. Dušan Kadora a p. Michaela Hozáková v byte č.23 o 1 rok. 
 
26/ Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov Ul. Tresko ňovej 
č. 814/5, Byt ča: 
a) garsónka č. 1 – KSoc odporú ča prideli ť žiadate ľke p. Kristíne 
Imríškovej na dobu ur čitú 1 rok, 
b) garsónka č. 19 - KSoc odporú ča prideli ť žiadate ľke p. Ivane 
Kučavíkovej na dobu ur čitú 1 rok, 
c) 1-izbový byt č.6 - KSoc odporú ča prideli ť žiadate ľke p. Jane 
Vrbkovej na dobu ur čitú 1 rok, 
d) garsónka č. 17 - KSoc odporú ča prideli ť žiadate ľke p. Kristíne 
Jurgošovej a p. Danielovi Sú ľovskému na dobu ur čitú 1 rok. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh KSoc. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 254/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 



a) garsónka č. 1 p. Kristíne Imríškovej na dobu ur čitú 1 rok, 
b) garsónka č. 19 p. Ivane Ku čavíkovej na dobu ur čitú 1 rok, 
c) 1-izbový byt č. 6 p. Jane Vrbkovej na dobu ur čitú 1 rok, 
d) garsónka č. 17 p. Kristíne Jurgošovej a p. Danielovi 
Súľovskému na dobu ur čitú 1 rok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
a) garsónka č. 1 p. Kristíne Imríškovej na dobu ur čitú 1 rok, 
b) garsónka č. 19 p. Ivane Ku čavíkovej na dobu ur čitú 1 rok, 
c) 1-izbový byt č. 6 p. Jane Vrbkovej na dobu ur čitú 1 rok, 
d) garsónka č. 17 p. Kristíne Jurgošovej a p. Danielovi 
Súľovskému na dobu ur čitú 1 rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 254/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
a) garsónka č. 1 p. Kristíne Imríškovej na dobu ur čitú 1 rok, 
b) garsónka č. 19 p. Ivane Ku čavíkovej na dobu ur čitú 1 rok, 
c) 1-izbový byt č. 6 p. Jane Vrbkovej na dobu ur čitú 1 rok, 
d) garsónka č. 17 p. Kristíne Jurgošovej a p. Danielovi 
Súľovskému na dobu ur čitú 1 rok. 
 
27/ Správa o činnosti Mestskej polície za obdobie od 1.1.2015 do 
31.8.2015. 
KSoc sa oboznámila s predloženou správou o činnosti MP (vi ď 
príloha), vypracovanú ná čelníkom MP. Podrobne ju preštudovala 
a vyhodnotila. Na základe predloženej správy KSoc o dporú ča 
mestskému zastupite ľstvu prija ť uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo schva ľuje v Programe 5. Bezpe čnos ť právo 
a poriadok, podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezp ečnos ť, 03.1.0 
Policajné služby, celkové výdavky pre Mestskú políc iu na rok 2016 
vo výške 50% z výdavkov rozpo čtovaných v roku 2015. 
 
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, že ná čelník MsP 
predloží na zasadnutie MZ novú správu. 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh KSoc. 
 
Návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V Programe 5. Bezpe čnos ť právo a poriadok, podprogram 5.1. 
Verejný poriadok a bezpe čnos ť, 03.1.0 Policajné služby, celkové 



výdavky pre Mestskú políciu na rok 2016 vo výške 50 % z výdavkov 
rozpo čtovaných v roku 2015. 
Alebo  
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Doplnenú správu o činnosti Mestskej polície, za obdobie od 
1.1.2015 do 31.8.2015, predloženú ná čelníkom MsP Byt ča. 
 
Pán primátor konštatoval, že ná čelník doplnenú správu o činnosti 
MsP predložil. 
 
Predseda komisie p. Skotnický informoval, že uznese nie členovia 
komisie navrhli preto, aby správa o činnosti bola ná čelníkom MsP 
predložená, nako ľko správu o činnosti podávajú kluby, či 
športové, alebo záujmové a čerpajú ove ľa menšie rozpo čtové 
finan čné prostriedky. 
 
Poslanec p. Školek informoval, že za návrh uzneseni a na zasadnutí 
MR hlasoval preto, lebo ná čelník správu o činnosti nepredložil. 
Týmto spôsobom mal by ť motivovaný správu o činnosti predloži ť. 
Upozornil však, že ak by uznesenie na zníženie výda vkov pre 
Mestskú políciu na rok 2016 vo výške 50% bolo prija té, musela by 
byť MsP zrušená. 
 
Poslanec p. Skotnický vyjadril svoj súhlas a navrho l zrušenie 
tohto bodu z dnešného rokovania mestského zastupite ľstva, čím bol 
návrh uznesenia stiahnutý. 
Ďalej informoval, že uvedeným bodom sa bude zastupit eľstvo 
zaobera ť na svojom rokovaní d ňa 16. 12. 2015.  
 
28/ Žiados ť o poskytnutie priestorov pre zdravotne ťažko 
postihnutých ob čanov a zabezpe čenie odborného dozoru. 
KSoc odporú ča realizáciu tohto zámeru. KSoc odporú ča predloži ť na 
ďalšie zasadnutie komisie rozpo čet predpokladaných a nutných 
rekonštruk čných prác v objekte bývalej ZŠ v Hrabovom pre potre by 
prevádzky takéhoto typu sociálneho zariadenia a tie ž odhad 
predpokladaných prevádzkových a mzdových nákladov t ohto 
zariadenia. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zámer vybudovania detašovaného pracoviska 
ZpSaDS Jesienka v m. č. Hrabové. 
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, že ro zpo čet 
predpokladaných a nutných nákladov bude predložený v rámci 
rozpo čtu na r. 2016. Odbornú časť zámeru vybudovania denného 
stacionáru zabezpe čí riadite ľka zariadenia Jesienka. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 255/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Zámer vybudovania detašovaného pracoviska ZpSaDS Je sienka v m. č. 
Hrabové za ú čelom zriadenia denného stacionára pre zdravotne 
ťažko postihnutých ob čanov a zabezpe čenie odborného dozoru. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zámer vybudovania detašovaného pracoviska ZpSaDS Je sienka v m. č. 
Hrabové za ú čelom zriadenia denného stacionára pre zdravotne 
ťažko postihnutých ob čanov a zabezpe čenie odborného dozoru. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 255/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zámer vybudovania detašovaného pracoviska ZpSaDS Je sienka v m. č. 
Hrabové za ú čelom zriadenia denného stacionára pre zdravotne 
ťažko postihnutých ob čanov a zabezpe čenie odborného dozoru. 
 
29/ Návrh primátora mesta na prehodnotenie poplatko v za prenájom 
Domu kultúry v Byt či za ú čelom organizovania stužkovej slávnosti. 
 
Uznesením MZ č. 4/2009 zo d ňa 26. 2. 2009 bol stanovený poplatok 
za prenájom Domu kultúry v Byt či za ú čelom konania stužkovej 
slávnosti vo výške 7,- €/hod. + energie, príprava s ály vo výške 
3,- €/hod. 
Vyúčtovanie dovtedy bolo (náhodne vybrané):   
r. 2013 135,-€  (nájom 101,50  € + energie) 
r. 2011 150,55 (nájom 103, - € + energie) 
r. 2011 154,04 (nájom 103, - € + energie) 
 
Uznesením MZ č. 111/2014 zo d ňa 25. 9. 2014 bol stanovený 
prenájom Domu kultúry v Byt či za ú čelom organizovania stužkovej 
slávnosti na 15,- €/hod. (hlavná sála), príprava sá ly vo výške 
3,- €/hod. 
Vyúčtovanie bolo (náhodne vybrané):   
r. 2014 150,- € (nájom 135, - € + energie) 
r. 2014 211,- € (nájom 135, - € + energie) 
 
MR návrh primátora schválila s návrhom poplatkov za p renájom Domu 
kultúry v Byt či za ú čelom organizovania stužkovej slávnosti vo 
výške 7,- €/hod. + služby - hlavná sála. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 256/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
V bode I. uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 111/2014 
zo d ňa 25. 9. 2015 „stužková“. 
II.Schva ľuje: 



Doplnenie bodu č. 11 uznesenia MZ č. 111/2014 zo d ňa 25. 9. 2015, 
ktorý bude znie ť: 
Stužková slávnos ť škôl na území mesta 7,- €/hod.+ služby - hlavná 
sála. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
V bode I. uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 111/2014 
zo d ňa 25. 9. 2015 „stužková“. 
II.Schva ľuje: 
Doplnenie bodu č. 11 uznesenia MZ č. 111/2014 zo d ňa 25. 9. 2015, 
ktorý bude znie ť: 
Stužková slávnos ť škôl na území mesta 7,- €/hod.+ služby - hlavná 
sála. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 256/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
V bode I. uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 111/2014 
zo d ňa 25. 9. 2015 „stužková“. 
II.Schva ľuje: 
Doplnenie bodu č. 11 uznesenia MZ č. 111/2014 zo d ňa 25. 9. 2015, 
ktorý bude znie ť: 
Stužková slávnos ť škôl na území mesta 7,- €/hod.+ služby - hlavná 
sála. 
 
30/ V zmysle požiadaviek ob čanov na zabezpe čenie možnosti 
prepravy do ordinácii lekárov v meste Byt ča, zástupca primátora 
mesta p. Ing. Juraj Babušík v spolupráci so spolo čnos ťou 
Slovenská autobusová doprava Žilina, preložil kalku láciu prepravy 
– vi ď. príloha. 
 
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta o záuj me starostov 
obcí pripoji ť sa k projektu a finan čne prispie ť na túto službu 
občanom. 
MR odporú ča MZ schváli ť zaradenie nákladov na prepravu, pod ľa 
kalkulácie SAD Žilina, do návrhu rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2016.  
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 257/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie nákladov na prepravu autobusom, pod ľa kalkulácie SAD 
Žilina, do návrhu rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2016.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Zaradenie nákladov na prepravu autobusom, pod ľa kalkulácie SAD 
Žilina, do návrhu rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2016.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 257/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie nákladov na prepravu autobusom, pod ľa kalkulácie SAD 
Žilina, do návrhu rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2016.  
 
 
--------------------------------------------------- -------------- 
Na vedomie: 
 
1/ FK odporú ča opätovne predloži ť na rokovanie komisii zriadených pri 
MZ návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča../2015 
o ostatných miestnych daniach (plnenie uznesenia MZ  č. 141/2015). 
  
MR vzala uvedené na vedomie a konštatovala, že na rok ovanie komisii 
bude návrh VZN predložený. 
 
2/ FK odporú ča opätovne predloži ť na rokovanie komisii zriadených pri 
MZ návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča../2015 Zásady 
hospodárenia s majetkom Mesta Byt ča (plnenie uznesenia MZ č. 
112/2015). 
 
MR vzala uvedené na vedomie a konštatovala, že na rok ovanie komisii 
bude návrh VZN predložený. 
 
3/ FK žiada predloži ť sumárny preh ľad (evidenciu) da ňovníkov dane 
z nehnute ľností (fyzická osoba podnikate ľ a právnická osoba). 
 
Informácia : Pod ľa § 11 ods.4 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(da ňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákon ov ( ďalej len 
zákon) porušením da ňového tajomstva je oznámenie alebo sprístupnenie 
daňového tajomstva osobe, ktorá nemá oprávnenie obozna movať sa  
s da ňovým tajomstvom. Osobou oprávnenou oboznamova ť sa s da ňovým 
tajomstvom je správca dane a subjekty uvedené v ods eku 6.  
Podľa § 11 ods.6 zák. č.563/2009 Z.z. poslanec mestského 
zastupite ľstva nie je osoba, ktorej môže by ť sprístupnené da ňové 
tajomstvo. 
Podľa § 52 ods 2 písm.a/ zák. č.563/2009 Z.z. správca dane, ktorým je 
obec, môže zverejni ť zoznam da ňových dlžníkov pod ľa stavu k 31. 
decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná vý ška da ňových 
nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,- € a u právnickej osoby  
1.600,- €. 
 
4/ FK žiada predloži ť návrh Programového rozpo čtu Mesta Byt ča  
na r . 2016 najneskôr do 23. 11. 2015. 
 



MR vzala na vedomie informáciu od primátora mesta, že  návrh 
programového rozpo čtu bude úradom predložený 27. 11. 2015.  
 
POZNÁMKA: Zasadnutie mestského zastupite ľstva k návrhu rozpo čtu 
Mesta Byt ča na r. 2016 sa bude kona ť d ňa 16. 12. 2015  (streda) 
z dôvodu dodržania termínov zverejnenia návrhu rozp očtu a VZN 
súvisiacich s rozpo čtom mesta.   
 
5/ FK v súvislosti s novým PHSR na r. 2014-2010 odp orú ča komisii  
SČaEZ vypracova ť dotazník a zasla ť ob čanom. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že proces aktualizáci e PHSR je  
o nie čo oneskorený, ale komisia na uvedenom pracuje. 
MR vzala na vedomie informáciu, že uznesením MZ č. 147/2015 zo 
dňa 25. 6. 2015 bolo prijate: 

 
uznesenie č. 147/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pred ĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho  
rozvoja Mesta Byt ča na r. 2007 až 2013 a to do termínu vydania 
nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Byt ča na 
budúce obdobie. 
 
6/ Iniciatívny návrh poslancov: pp. PhDr. Martin Gá cik, Branislav 
Chúpek, Branislav Šušolík, Ing. Peter Weber, na pov erenie 
hlavného kontrolóra vykonaním preverenia skuto čnosti, že na    
území mesta aj na pozemkoch vo vlastníctve Mesta By t ča plechových 
kontajnerov pre zber použitého šatstva a topánok, k toré v ur čitom 
intervale vyprázd ňujú pracovníci do nákladných automobilov, ktoré 
sú imatrikulované v Po ľskej republike, teda majú štátne 
poznávacie zna čky Po ľskej republiky. Na podnet ob čanov 
predkladajú materiál za ú čelom preverenia, kto prevádzkuje tieto 
kontajnery, či má firma, ktorá prevádzkuje kontajnery, povolenie  
od Mesta Byt ča pre túto činnos ť a povolenie od Mesta Byt ča na 
uloženie kontajnerov na pozemkoch Mesta Byt ča. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že zber textilného od padu je 
realizovaný do kovových kontajnerov rozmiestnených v meste Byt ča 
na základe zmluvy s firmou Peter Kuchar čík, Žilina v rámci 
Programu odpadového hospodárstva mesta Byt če na roky 2011 až 
2015. Na území mesta sa iné kontajnery nenachádzajú . 
      
7/ Dota čné formuláre žiadate ľa: Ob čianske združenie GALZA, SNP 
894/1, 014 01 Byt ča,  obsahujúce žiadostí o dotácie na projekty: 
a) osadenia hlavy draka do studne v zámockom parku,  pod ľa nápadu 
záhradného architekta Ing. Jozefa Janiša, ktorý by zrealizoval 
Marek Pružina, umelecký ková č z Prievidze, s termínom    
realizácie: december 2015 až júl 2016, s požadovano u výškou 
dotácie 4 000 € . 



b) reštaurovania a rekonštrukcie kamenného st ľpa a sochy sv. Jána 
Nepomuckého v zámockom parku v Byt či, ktorú by uskuto čnil 
akademický sochár Dušan Hagara, na základe myšlienk y     
záhradného architekta Ing. Jozefa Janiša, s termíno m realizácie 
začiatok: december 2015,  osadenie: december 2016, s p ožadovanou 
výškou dotácie 10 872 € . 
c) vydanie brožúry zo série Poh ľady za ú čelom prezentácie tvorby 
a diel pisate ľky ikon Kataríny  Kasagrandovej a Beáty Niedecker, 
s termínom realizácie: december 2015, s požadovanou  výškou 
dotácie 500 € . 
 
KVaŽP odporú ča prerokovanie predmetných žiadostí o dotácie v 
príslušnej komisií prípadne v príslušných komisiách  zriadených 
pri MZ v Byt či.  
Projekty (zámery), ktoré sa týkajú doplnenia (zmeny ) exteriéru 
nádvoria zámku, ktoré je sú časťou NKP Kaštie ľ s areálom Byt ča, 
KVaŽP odporú ča predkladate ľovi prerokova ť najskôr s príslušným 
orgánom pamiatkovej ochrany a žiadostí doplni ť o vyjadrenie tohto 
orgánu. 
KVaŽP upozor ňuje tiež na platné predpisy verejného obstarávania.  
 
MR uvedené vzala na vedomie. 
 
8/ Ing. Ján Melocík, poslanec MZ a člen komisie, navrhol 
pred ĺženie termínu zberu BIO odpadu na území mesta do po lovice 
novembra, so zabezpe čením 2 zberov a vývozov (1x v týždni). 
Členovia KVaŽP sa s týmto návrhom stotožnili a odpor učili mu 
vyhovie ť. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že zber BIO odpadu bo l navyše 
v mesiaci november jeden krát zrealizovaný, ale nak oľko sú 
finan čné prostriedky na tento ú čel vy čerpané, nie je možné 
vykona ť ďalší zber.   
 
9/ Žiados ť p. Alžbety Mi čušíkovej, Hliník nad Váhom 164 a p. 
Miloša Vanka, Rázusova 751/7, Byt ča o zriadenie vecného bremena – 
práva prechodu peši a osobným motorovým vozidlom ce z pozemok 
parc. CKN č. 589/1, k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
PK odporú ča zvola ť na svoje nasledujúce zasadnutie pracovné 
stretnutie za ú časti žiadate ľov, ako i nájomcu ved ľajšieho 
objektu potravín č.s. 152 – COOP Jednota, spotrebné družstvo 
Žilina.  
 
MR uvedené vzala na vedomie. 
 
10/ Žiados ť p. Miroslava Tichého st., Námestie SR č. 29, Byt ča o 
pridelenie parkovacieho miesta. 
Žiadate ľ žiada v predmetnej žiadosti o pridelenie parkovaci eho 
miesta na Námestí SR, kde už viac ako 20 rokov býva , z dôvodu 
problému s parkovaním v tejto lokalite. 



 
KVaŽP sa s predloženou žiados ťou oboznámila a odporú ča orgánom 
mesta túto žiados ť zobra ť na vedomie a rieši ť v rámci 
predpokladaného regulovaného parkovania v predmetne j lokalite.  
 
MR uvedené vzala na vedomie. 
 
11/ Správa o činnosti rozpo čtovej organizácie Jesienka – 
Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár ku d ňu 30.9.2015. 
 
KSoc sa oboznámila s činnos ťou uvedenej rozpo čtovej organizácie 
a predloženú správu zobrala na vedomie. 
 
MR vzala na vedomie, že správa bude odoslaná všetkým poslancom 
MZ. 
 
12/ Neplnenie uznesení MZ Byt ča. 
KSoc žiada primátora Mesta Byt ča prija ť opatrenia, aby sa 
realizovali doteraz nesplnené uznesenia MZ Byt ča (zabezpe čenie 
bezbariérových chodníkov, výber právnickej kancelár ie na 
posúdenie nájom. zmluvy s Tezarom). 
 
MR vzala na vedomie, že primátor mesta zabezpe čí stretnutie s 
ťažko zdravotne postihnutými ob čanmi. 
 
13/ Nezáväzný zoznam žiadate ľov o nájomný byt: 
 
1.  23.01.2015 – p. Ivana Ku čavíková, Švecova 483 
2.  11.02.2015 – p. Jana Játyová, Na Salaš 1122 
3.  11.03.2015 – p. Štefánia Hude čková, Štiavník 58  
4.  18.03.2015 – p. Božena Šišáková, Hliník n/V 226  
5.  20.03.2015 – p. Viliam Fuljer, Byt ča 0 
6.  24.04.2015 – p. Michaela Vilmonová, Ban. Štiavn ica, p.p.  
                 Bottova 1149/6 
7.  03.06.2015 – p. Jana Vrbková, Bottova 1149/14  
8.  10.07.2015 – p. Simona Burandová, Kotešová 571,  Peter  
                 p. Kianica, V. Rovné, Ráztoky 1271  
9.  20.08.2015 – p. Silvia Koscelanská, Hurbanova 2 52/10 
10. 21.10.2015 – p. Milan Begá ň, Thurzova 968                 
11. 22.10.2015 – p. Juraj Ko čišík, Petrovice 216  
12. 02.11.2015 – p. Kristína Imríšková , Hliník n/V  296 
13. 04.11.2015 – p. Kristína Jurgošová, Rázusova 75 4/10  
                    a p. Daniel Sú ľovský, Predmier 41 
 
--------------------------------------------------- ---------- 
R ô z n e : 
 
1/ Pán primátor konštatoval, že sa s poslancom p. F ilekom dohodli  
na predložení uznesenia týkajúceho sa synagógy, kto ré predniesla 
návrhová komisia v znení: 
Mestské zastupite ľstvo 



I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 196/2015 zo d ňa 17.  
9. 2015, ktoré bolo potvrdené d ňa 16. 11. 2015. 
  
II. Poveruje: 
1/ Komisiu S čaEZ v spolupráci s primátorom mesta a odbornými 
zamestnancami MsÚ prípravou podkladov s informáciam i o 
možnostiach  získania mimorozpo čtových finan čných prostriedkov na 
rekonštrukciu budovy synagógy, odhadované náklady n a jej 
prevádzkovanie a zámer jej využívania. 
2/ Komisiu finan čnú a podnikate ľskú prípravou podkladov na 
vypracovanie zmluvy o budúcej  kúpnej zmluve na poz emok  od p. 
Letka. Sú časťou podkladov bude aj návrh kúpnej ceny. 
3/  Primátora mesta  po registrácii ob čianskeho združenia 
vypracovaním návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok 
nachádzajúci sa pod synagógou, s tým, že Mesto Byt ča uzatvorí s 
p. Letkom riadnu kúpnu zmluvu do 15 dní od vkladu v lastníckeho 
práva k synagóge v prospech ob čianskeho združenia  do katastra 
nehnute ľností.  Sú časťou zmluvy o budúcej zmluve bude odkladacia  
podmienka,  v zmysle ktorej zmluva o budúcej kúpnej  zmluve,  
nadobudne ú činnos ť len v prípade, že registrované ob čianske 
združenie  nadobudne vlastnícke právo k budove syna gógy  do 1 
roka od uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.  
III.Schva ľuje: 
Po nadobudnutí vlastníctva k budove synagógy zaregi strovaným 
občianskym združením  a nadobudnutím vlastníctva k poz emku  
Mestom  Byt ča uzatvorenie  zmluvy o výpoži čke predmetného pozemku 
medzi Mestom Byt ča a zaregistrovaným ob čianskym združením. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 196/2015 zo d ňa 17.  
9. 2015, ktoré bolo potvrdené d ňa 16. 11. 2015. 
  
II. Poveruje: 
1/ Komisiu S čaEZ v spolupráci s primátorom mesta a odbornými 
zamestnancami MsÚ prípravou podkladov s informáciam i o 
možnostiach  získania mimorozpo čtových finan čných prostriedkov na 
rekonštrukciu budovy synagógy, odhadované náklady n a jej 
prevádzkovanie a zámer jej využívania. 
2/ Komisiu finan čnú a podnikate ľskú prípravou podkladov na 
vypracovanie zmluvy o budúcej  kúpnej zmluve na poz emok  od p. 
Letka. Sú časťou podkladov bude aj návrh kúpnej ceny. 
3/  Primátora mesta  po registrácii ob čianskeho združenia 
vypracovaním návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok 
nachádzajúci sa pod synagógou, s tým, že Mesto Byt ča uzatvorí s 
p. Letkom riadnu kúpnu zmluvu do 15 dní od vkladu v lastníckeho 
práva k synagóge v prospech ob čianskeho združenia  do katastra 
nehnute ľností.  Sú časťou zmluvy o budúcej zmluve bude odkladacia  



podmienka,  v zmysle ktorej zmluva o budúcej kúpnej  zmluve,  
nadobudne ú činnos ť len v prípade, že registrované ob čianske 
združenie  nadobudne vlastnícke právo k budove syna gógy  do 1 
roka od uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.  
III.Schva ľuje: 
Po nadobudnutí vlastníctva k budove synagógy zaregi strovaným 
občianskym združením  a nadobudnutím vlastníctva k poz emku  
Mestom  Byt ča uzatvorenie  zmluvy o výpoži čke predmetného pozemku 
medzi Mestom Byt ča a zaregistrovaným ob čianskym združením. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 258/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 196/2015 zo d ňa 17.  
9. 2015, ktoré bolo potvrdené d ňa 16. 11. 2015. 
  
II. Poveruje: 
1/ Komisiu S čaEZ v spolupráci s primátorom mesta a odbornými 
zamestnancami MsÚ prípravou podkladov s informáciam i o 
možnostiach  získania mimorozpo čtových finan čných prostriedkov na 
rekonštrukciu budovy synagógy, odhadované náklady n a jej 
prevádzkovanie a zámer jej využívania. 
2/ Komisiu finan čnú a podnikate ľskú prípravou podkladov na 
vypracovanie zmluvy o budúcej  kúpnej zmluve na poz emok  od p. 
Letka. Sú časťou podkladov bude aj návrh kúpnej ceny. 
3/  Primátora mesta  po registrácii ob čianskeho združenia 
vypracovaním návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok 
nachádzajúci sa pod synagógou, s tým, že Mesto Byt ča uzatvorí s 
p. Letkom riadnu kúpnu zmluvu do 15 dní od vkladu v lastníckeho 
práva k synagóge v prospech ob čianskeho združenia  do katastra 
nehnute ľností.  Sú časťou zmluvy o budúcej zmluve bude odkladacia  
podmienka,  v zmysle ktorej zmluva o budúcej kúpnej  zmluve,  
nadobudne ú činnos ť len v prípade, že registrované ob čianske 
združenie  nadobudne vlastnícke právo k budove syna gógy  do 1 
roka od uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.  
III.Schva ľuje: 
Po nadobudnutí vlastníctva k budove synagógy zaregi strovaným 
občianskym združením  a nadobudnutím vlastníctva k poz emku  
Mestom  Byt ča uzatvorenie  zmluvy o výpoži čke predmetného pozemku 
medzi Mestom Byt ča a zaregistrovaným ob čianskym združením. 
 
2/ Poslanec p. Filek predniesol opätovnú žiados ť spolo čnosti 
Hadess, s.r.o., Hliník nad Váhom č. 250, Byt ča o vydanie 
súhlasného stanoviska k zaradeniu súkromnej matersk ej do siete 
škôl a školských zariadení v termíne od 1. 9. 2016.  
 
Poslanci v diskusii poukázali na to, že sa dá stihn úť len termín 
na r. 2017. 
Poslanci nemali ďalšie 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. 2017. 
  
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 259/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu súkromnej  materskej 
školy „Úsmev“ zriadenú spolo čnos ťou Hadess, s.r.o., Hliník nad 
Váhom č. 250, Byt ča, do siete škôl a školských zariadení 
v termíne od 1. 9. 2017. 
 
3/ Zástupky ňa spolo čnosti Trafin oil Byt ča p. Katarína Gärtnerová 
predstavila poslancom ich spolo čnos ť a možnosti zberu a likvidá-
cie použitého rastlinného oleja z domácnosti so zap ojením žiakov 
základných škôl na území mesta. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 12/2015 
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 
 
 
          
Ing. Peter Weber                    Michal Filek  
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
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