
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 2/2017 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného     

dňa 23. 2. 2017 o 14,00 hodine v Dome kultúry Byt ča 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 19,00 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 17 poslancov 
Program: 
1/ Materiály preložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
2/ Zmena rozpo čtu RO č. 1/2016/S a RO č. 2/2016/S k 31. 12. 2016 v 
zmysle Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR a 
prostriedkov z EÚ do rozpo čtu Mesta. 
3/ Schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody v erejným 
vodovodom v mestskej časti Hrabové. 
4/ BENET Lawn-Tennis Club Byt ča – žiados ť o zvýšenie dotácie. 
5/ OZ GALZA, Byt ča – žiadosti o poskytnutie dotácie. 
6/ Žiados ť DVHZ Hrabové o pridelenie finan čných prostriedkov na 
oslavy 90. výro čia založenia DVHZ Hrabové. 
7/ Žiados ť Mestského klubu HRABOVANKA o zvýšenie rozpo čtu na r. 
2017.  
8/ Žiados ť OZ Filmový klub Byt ča, Hlinkova 673, Byt ča o 
zabezpe čenie prevádzky kina zamestnaním premieta ča, pokladníka, a 
pracovníkov zabezpe čujúcich výrobu tla čovín a zostavením  programu 
z radov členov OZ Filmový klub. 
9/ DVHZ Mikšová – žiados ť o zakúpenie hasi čskej strieka čky a opravu 
motorového vozidla AVIA. 
10 / MY Žilinské noviny – ponuka na uverej ňovanie mestských novín. 
11 / Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča RO č. 2/2017 k 28. 02. 2017. 
12 / Žiados ť OZ Mestský hádzanársky klub Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia dotácie. 
13 / Žiados ť OZ Mestský futbalový klub Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia dotácie. 
14 / Žiados ť OZ BENET Lawn-Tennis Club Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia dotácie. 
15 / Žiados ť TJ Tatran Hrabové o rozšírenie ú čelu použitia dotácie. 
16 / Žiados ť Stolnotenisového oddielu TZO Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia dotácie. 
17 / Žiados ť TJ Pšurnovice o rozšírenie ú čelu použitia dotácie. 
18 / Žiados ť OZ Futbalový klub Hliník nad Váhom o rozšírenie ú čelu 
použitia dotácie. 
19 / Žiados ť Šachového oddielu TZO Byt ča o rozšírenie ú čelu použitia 
dotácie. 
20 / Žiados ť p. Pavla Plá ňavského o preplatenie nákladov spojených s 
opravou kancelárskych priestorov v Technických služ bách Mesta 
Byt ča. 
21 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 2/2017, 
ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o ur čení miesta a času zápisu žiakov 
do základnej školy. 
22 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 3/2017 o 
zriadení mestskej polície. 
23 / Návrh na odpísanie nezaradených, nedokon čených investícii z 
účtovného stavu mesta. 



24 / Hospodárenie škôl a školských zariadení v originá lnej 
pôsobnosti Mesta Byt ča. 
25 / Žiados ť p. Miroslava Bachoríka o odpredaj novovytvorených 
mestských pozemkov. 
26 / Žiados ť Spolo čnosti pre zachovanie tradícií o vyjadrenie  
k možnému odpredaju nehnute ľností v k.ú. V. Byt ča. 
27 / Žiados ť p. Ing. Ľudovíta Martinického o odpredaj časti pozemku  
v k.ú. Hliník nad Váhom. 
28 / Žiados ť p. Stanislava Ga ňu o odkúpenie mestských pozemkov v 
k.ú. Hrabové. 
29 / Žiados ť AL, s.r.o., Hlinícka cesta č.s. 1319, Byt ča o prenájom  
časti mestského pozemku. 
30 / Nakladanie s prebyto čným majetkom mesta Byt ča, opätovný  
odpredaj dvoch pozemkov bývalého záhradníctva TSMB.  
31 / Žiados ť Žilinského samosprávneho kraja o zriadenie vecného  
bremena, práva prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami cez 
pozemky mesta. 
32 / Návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Mestom Byt ča  
a Žilinským samosprávnym krajom - údržba okolia Sob ášneho paláca  
v Byt či. 
33 / Žiados ť K&L TRADE s.r.o., Gorkého 10, Bratislava o prenájo m  
časti pozemku mesta v k.ú. V. Byt ča. 
34 / Žiados ť ZŠ E. Lániho v Byt či o vydanie súhlasu s prenájmom  
Telocvi čne. 
35 / Žiados ť p. Filipa Harvánka o zmenu osoby nájomcu v zmluve  
o nájme nebytových priestorov. 
36 / Žiados ť OTNS, a.s., Vajnorská 137,  Bratislava o vyjadreni e  
k možnosti prenájmu pozemku pod telekomunika čný stožiar. 
37 / Návrh na doplnenie uznesenia MZ v Byt či č. 25/2016 k zriadeniu 
vecného bremena. 
38 / Žiados ť Z Ś Ul.Mieru 1235 v Byt či o povolenie uzatvori ť zmluvy  
o prenájme nebytových priestorov školy. 
39 / Žiados ť p. Ľubice Frolovej o zaradenie parciel do územného 
plánu mesta Byt ča. 
40 / Žiados ť p. Milana Koštiala o zaradenie parciel do územného  
plánu mesta Byt ča. 
41 / Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov Ul. Tresko ňovej 
814/5, Byt ča. 
42 / Žiadosti o pridelenie vo ľného 2-izb. bytu č. 58 v bytovom  
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
43 / Zmena termínu zasadnutia MZ, ktoré sa bude kona ť v utorok  
25. 4. 2017 o 14,00 hod. 
44 / Podania projektu na Slovenský zväz ľadového hokeja, ktorého 
zámerom je vybudovanie športovej haly s ihriskom. 
45 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2017. 
46 / informácia o výsledku Obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017.  
47 / Rôzne. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. Bc. 
Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 16 zo 17 



poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Pán primátor 
oboznámil prítomných s doplnením programu. Bod 41/ Žiadosti o 
pridelenie vo ľných nájomných bytov Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča 
rozšíril  o prerokovanie žiadosti p. Jána Skotnického s manže lkou, 
ktorí sa obrátili na Mesto s prosbou o pomoc pri ri ešení ich 
životnej situácie, ke ď im zhorel rodinný dom. Pán primátor doplnil 
bod programu pred bodom rôzne, v ktorom bude podaná  informácia 
o výsledku Obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017 (predaj káblovky). 
V bode rôzne bude podaná informácia o výsledku  obs tarávania 
dodávate ľa výstavby 5. bytovej jednotky v m. č. Pšurnovice. Pán 
primátor ďalej informoval, že bod č. 3/ Schválenie ceny za výrobu  
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v mestskej  časti Hrabové, 
bude stiahnutý z rokovania. Vedúca FO podá informác iu. 
    
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Pavol Hrabovský 
a p. Ľubomír Hrobárik. 
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. PhDr. Mar tin 
Gácik ako predseda komisie, p. Pavol Hrabovský a p.  Ľubomír 
Hrobárik ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili.  
 
Pred za čatím rokovania mestského zastupite ľstva pán primátor 
predstavil prítomným nového zamestnanca MsÚ, právni ka mesta p. Mgr. 
Ing. Miroslava Babe ľu. 
 
1/ Materiály preložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča: 
-Správa o plnení uznesení prijatých MZ d ňa 23. 11. 2016 a 15. 12. 
2016, 
-Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za r. 
2016. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 4/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-Správu o plnení uznesení prijatých MZ d ňa 23. 11. 2016 a 15. 12. 
2016, 
-Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za r. 
2016 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 prijatých MZ d ňa 23. 11. 2016 a 15. 12. 
2016, 
-Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za r. 
2016 predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 4/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-Správu o plnení uznesení prijatých MZ d ňa 23. 11. 2016 a 15. 12. 
2016, 
-Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za r. 
2016 predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
2/ Zmena rozpo čtu RO č. 1/2016/S a RO č. 2/2016/S k 31. 12. 2016  
v zmysle Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR  
a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu Mesta – na vedomie. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie Zmenu rozpo čtu RO č. 1/2016/S a č. 
3/2016/S k 31. 12. 2016, v zmysle Smernice o postup e a zara ďovaní 
prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu Mesta. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 5/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča RO č. 1/2016/S a č. 2/2016/S k 31. 12. 
2016, v zmysle Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR  
a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu Mesta. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča RO č. 1/2016/S a č. 2/2016/S k 31. 12. 
2016, v zmysle Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR  
a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu Mesta. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 5/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča RO č. 1/2016/S a č. 2/2016/S k 31. 12. 
2016, v zmysle Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR  
a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu Mesta. 
 
3/ Schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody v erejným 
vodovodom v mestskej časti Hrabové. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť  cenu za dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom v mestskej časti Hrabové vo výške  9,- €/rok fixná zložka 
a 0,5 €/m 3 variabilná zložka. 
 
Vedúca finan čného oddelenia prítomných oboznámila, že pod ľa podanej 
informácie z Úradu pre reguláciu sie ťových odvetví, bude úrad 



opätovne prepo čítava ť cenu vody pod ľa aktuálnych výdavkov na vodu 
s tým, že bude MsÚ zaslaný nový cenový výmer. 
 
Z týchto dôvodov pán primátor navrhol stiahnutie bo du z rokovania. 
Poslanci návrh schválili.  
 
4/ BENET Lawn-Tennis Club Byt ča – žiados ť o zvýšenie dotácie. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti  o zvýšenie dotácie 
pre BENET Lawn-Tennis Club Byt ča 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 vo ľné finan čné prostriedky v bežnom 
rozpo čte, na požadované zvýšenie.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 6/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o zvýšenie dotácie BENET Lawn- Tennis Club 
Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o zvýšenie dotácie BENET Lawn- Tennis Club 
Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 6/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o zvýšenie dotácie BENET Lawn- Tennis Club 
Byt ča. 
 
5/ OZ GALZA, Byt ča – žiadosti o poskytnutie dotácie. 
 
MR konštatovala, že predložené projekty boli v rozpo čtovom roku 
2016 podporené a finan čné prostriedky na ich realizáciu boli 
schválené. Predkladate ľ informoval MZ, že dodávatelia nestihnú 
všetky práce zrealizova ť a vyfakturova ť do konca roka 2016. Bolo mu 
pris ľúbené, že v roku 2017 budú dotácie na projekty schv álené. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie dotácie pre OZ GALZA Byt ča na 
projekty „Výroba a osadenie pamätnej dosky Ladislav ovi Tomborovi“ 
vo výške 210,- € a  „Výroba a osadenie pamätnej dos ky Františkovi 
Švecovi“ vo výške 378,- € v zmene rozpo čtu RO č. 2/2017 k 28. 2. 
2017.  
 



MR odporú ča MZ schváli ť prerokovanie poskytnutia dotácie na 
projekty „Reštaurovanie kamenného st ĺpa a sochy sv. Jána 
Nepomuckého“ a „Zhotovenie a osadenie hlavy draka d o studne 
zámockého parku v Byt či“ pri prerokovaní závere čného ú čtu Mesta 
Byt ča (zasadnutie MZ v mesiaci apríl). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 7/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Poskytnutie dotácie pre OZ GALZA Byt ča na projekty „Výroba a 
osadenie pamätnej dosky Ladislavovi Tomborovi“ vo v ýške 210,- € a  
„Výroba a osadenie pamätnej dosky Františkovi Šveco vi“ vo výške 
378,- € v zmene rozpo čtu RO č. 2/2017 k 28. 2. 2017.  
2/ Prerokovanie poskytnutia dotácie na projekty „Re štaurovanie 
kamenného st ĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého“ a „Zhotovenie a 
osadenie hlavy draka do studne zámockého parku v By t či“ pri 
prerokovaní závere čného ú čtu Mesta Byt ča (zasadnutie MZ v mesiaci 
apríl). 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že pri tomto roz počtovom 
opatrení sú finan čné prostriedky z položky grantov presunuté na 
podporu akcii, ktoré grantový systém podporuje. Pri  ďalšom 
rozpo čtovom opatrení bude rozpo čtová položka grantového systému 
doplnená z príjmov daní zo štátu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Poskytnutie dotácie pre OZ GALZA Byt ča na projekty „Výroba a 
osadenie pamätnej dosky Ladislavovi Tomborovi“ vo v ýške 210,- € a  
„Výroba a osadenie pamätnej dosky Františkovi Šveco vi“ vo výške 
378,- € v zmene rozpo čtu RO č. 2/2017 k 28. 2. 2017.  
2/ Prerokovanie poskytnutia dotácie na projekty „Re štaurovanie 
kamenného st ĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého“ a „Zhotovenie a 
osadenie hlavy draka do studne zámockého parku v By t či“ pri 
prerokovaní závere čného ú čtu Mesta Byt ča (zasadnutie MZ v mesiaci 
apríl). 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 7/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Poskytnutie dotácie pre OZ GALZA Byt ča na projekty „Výroba a 
osadenie pamätnej dosky Ladislavovi Tomborovi“ vo v ýške 210,- € a  
„Výroba a osadenie pamätnej dosky Františkovi Šveco vi“ vo výške 
378,- € v zmene rozpo čtu RO č. 2/2017 k 28. 2. 2017.  
2/ Prerokovanie poskytnutia dotácie na projekty „Re štaurovanie 
kamenného st ĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého“ a „Zhotovenie a 
osadenie hlavy draka do studne zámockého parku v By t či“ pri 



prerokovaní závere čného ú čtu Mesta Byt ča (zasadnutie MZ v mesiaci 
apríl). 
 
6/ Žiados ť DVHZ Hrabové o pridelenie finan čných prostriedkov vo 
výške 600,- € na oslavy 90. výro čia založenia DVHZ Hrabové 
(zabezpe čenie pozvánok, pamätných medailí, bulletín). 
 
MR  odporú ča MZ schváli ť pridelenie finan čných prostriedkov DVHZ 
Hrabové vo výške 600,- € na oslavy 90. výro čia založenia DV HZ 
Hrabové, na zabezpe čenie pozvánok, pamätných medailí, bulletínu, 
v zmene rozpo čtu RO č. 2/2017 k 28. 2. 2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 8/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov DVHZ Hrabové vo výške 600,- € na 
oslavy 90. výro čia založenia DV HZ Hrabové, na zabezpe čenie 
pozvánok, pamätných medailí, bulletínu v zmene rozp očtu RO č. 
2/2017 k 28. 2. 2017. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že aj v tomto pr ípade ide 
o akciu ob čanov mesta, ktoré grantový systém podporuje.  
 
Poslanec p. Filek konštatoval, že na zasadnutí MR o dporu čili, aby 
boli finan čné prostriedky dobrovo ľným hasi čom poskytnuté s tým, že 
úrad navrhne z akej položky. Zárove ň konštatoval, že nie celkom sa 
stotož ňuje, že z položky grantov, ale nemá problém takéto riešenie 
podpori ť. 
 
Poslanky ňa p. Gajdošíková, predsední čka komisie na pride ľovanie 
grantov, konštatovala, že nemá s návrhom problém, a k bude finan čné 
prostriedky do položky grantov doplnené. 
 
Poslanec p. Kozák pripomienkoval, že by žiadosti ma li ís ť cez 
grantový systém s tým, že by si hasi či h ľadali niekoho s I ČO. 
 
Poslanec p. Melocík dal návrh na ukon čenie diskusie. Nako ľko bol 
poslanec p. Kozák posledný diskutujúci, nebolo nutn é dáva ť hlasova ť 
o ukon čení diskusie. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie:    
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov DVHZ Hrabové vo výške 600,- € na 
oslavy 90. výro čia založenia DV HZ Hrabové, na zabezpe čenie 
pozvánok, pamätných medailí, bulletinu v zmene rozp očtu RO č. 
2/2017 k 28. 2. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 8/2017 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov DVHZ Hrabové vo výške 600,- € na 
oslavy 90. výro čia založenia DV HZ Hrabové, na zabezpe čenie 
pozvánok, pamätných medailí, bulletinu v zmene rozp očtu RO č. 
2/2017 k 28. 2. 2017. 
 
7/ Žiados ť Mestského klubu HRABOVANKA o zvýšenie rozpo čtu na r. 
2017 o 1.700,- €, kedy si pripomenú 70. výro čie založenia dychovej 
hudby.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť zvýšenie rozpo čtu Mestskému klubu 
HRABOVANKA na r. 2017 o 1.700,- €, na propagáciu kl ubu pri 
príležitosti založenia dychovej hudby a zakúpenie r ovnošiat v zmene 
rozpo čtu RO č. 2/2017 k 28. 2. 2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 9/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie rozpo čtu Mestskému klubu HRABOVANKA na r. 2017 o 1.700,- 
€, na propagáciu klubu pri príležitosti založenia d ychovej hudby a 
zakúpenie rovnošiat v zmene rozpo čtu RO č. 2/2017 k 28. 2. 2017. 
 
Poslanci v svojich príspevkoch konštatovali, že v k omisiách bol 
názor, aby nebola schválená celá suma, nako ľko mestský klub 
Hrabovanka má v rozpo čte mesta rozpo čtované prostriedky. 
 
Poslanec p. Školek vyjadril svoj názor, že dychová hudba Hrabovanka 
je jediné hudobné teleso v meste a mestských častiach, je za ich 
podporu. Rovnošaty potrebujú, toto je príspevok na rovnošatu pre 
každého člena a požadovaná suma nie je pod ľa neho vysoká.    
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie rozpo čtu Mestskému klubu HRABOVANKA na r. 2017 o 1.700,- 
€, na propagáciu klubu pri príležitosti založenia d ychovej hudby a 
zakúpenie rovnošiat v zmene rozpo čtu RO č. 2/2017 k 28. 2. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 9/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie rozpo čtu Mestskému klubu HRABOVANKA na r. 2017 o 1.700,- 
€, na propagáciu klubu pri príležitosti založenia d ychovej hudby a 
zakúpenie rovnošiat v zmene rozpo čtu RO č. 2/2017 k 28. 2. 2017. 
  
8/ Žiados ť OZ Filmový klub Byt ča, Hlinkova 673, Byt ča o 
zabezpe čenie prevádzky kina zamestnaním premieta ča, pokladníka, a 



pracovníkov zabezpe čujúcich výrobu tla čovín a zostavením  programu 
z radov členov OZ Filmový klub. 
Finan čné prostriedky potrebné na zabezpe čenie žiadosti predstavujú 
náklady vo výške 2.820,-€ na rok. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že v zmysle uzatvoren ej zmluvy o 
spolupráci pri realizácii projektu „Technologická i novácia 
audiovizuálnej projek čnej technológie“, medzi Mestom Byt ča a OZ 
Filmový klub Byt ča, zo d ňa 7. 10. 2014, čl. IV. písm. B. zmluvy,  
sa OZ Filmový klub zaväzuje: 
h/ zabezpe čova ť personálnu oblas ť prevádzky kina na vlastné náklady 
(premieta č, pokladník, uvádza č), 
i/ zabezpe čova ť shipping filmových kópii, 
j/ zabezpe čova ť propagáciu filmových predstavení. 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú na dobu 5 kalendárnych rokov 
nasledujúcich po roku, v ktorom bola digitalizácia podľa tejto 
zmluvy úplne uskuto čnená. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 10/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ Filmový klub Byt ča na zabezpe čenie 
prevádzky kina zamestnaním premieta ča, pokladníka, a pracovníkov 
zabezpe čujúcich výrobu tla čovín a zostavením  programu z radov 
členov OZ Filmový klub, nako ľko v zmysle uzatvorenej zmluvy o 
spolupráci pri realizácii projektu „Technologická i novácia 
audiovizuálnej projek čnej technológie“, medzi Mestom Byt ča a OZ 
Filmový klub Byt ča, zo d ňa 7. 10. 2014,  sa OZ Filmový klub o.i. 
zaväzuje zabezpe čova ť personálnu oblas ť prevádzky kina na vlastné 
náklady. 
 
Poslanci sa informovali, pre čo zmluva nebola predložená na 
rokovanie do komisii. 
 
Pani prednostka sa za uvedené ospravedlnila.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ Filmový klub Byt ča na zabezpe čenie 
prevádzky kina zamestnaním premieta ča, pokladníka, a pracovníkov 
zabezpe čujúcich výrobu tla čovín a zostavením  programu z radov 
členov OZ Filmový klub, nako ľko v zmysle uzatvorenej zmluvy o 
spolupráci pri realizácii projektu „Technologická i novácia 
audiovizuálnej projek čnej technológie“, medzi Mestom Byt ča a OZ 
Filmový klub Byt ča, zo d ňa 7. 10. 2014,  sa OZ Filmový klub o.i. 
zaväzuje zabezpe čova ť personálnu oblas ť prevádzky kina na vlastné 
náklady. 
 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 10/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ Filmový klub Byt ča na zabezpe čenie 
prevádzky kina zamestnaním premieta ča, pokladníka, a pracovníkov 
zabezpe čujúcich výrobu tla čovín a zostavením  programu z radov 
členov OZ Filmový klub, nako ľko v zmysle uzatvorenej zmluvy o 
spolupráci pri realizácii projektu „Technologická i novácia 
audiovizuálnej projek čnej technológie“, medzi Mestom Byt ča a OZ 
Filmový klub Byt ča, zo d ňa 7. 10. 2014,  sa OZ Filmový klub o.i. 
zaväzuje zabezpe čova ť personálnu oblas ť prevádzky kina na vlastné 
náklady. 
 
Pán primátor konštatoval, že prišiel poslanec p. Ch úpek. 
 
9/ DVHZ Mikšová – žiados ť o zakúpenie hasi čskej strieka čky vo výške 
6.000,- € a opravu motorového vozidla AVIA vo výške  1.000,- €. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zakúpenie hasi čskej strieka čky vo výške 
6.000,- € DVHZ Mikšová z finan čných prostriedkov rezervného fondu, 
v zmene rozpo čtu RO č. 2/2017 k 28. 2. 2017. 
MR odporú ča MZ schváli ť opravu motorového vozidla AVIA vo výške 
1.000,- € z finan čných prostriedkov schválených pre DV HZ na r. 
2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 11/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zakúpenie hasi čskej strieka čky vo výške 6.000,- € DVHZ Mikšová z 
finan čných prostriedkov rezervného fondu, v zmene rozpo čtu RO č. 
2/2017 k 28. 2. 2017. 
2/ Opravu motorového vozidla AVIA vo výške 1.000,- € z finan čných 
prostriedkov schválených pre DV HZ na r. 2017. 
 
Poslanec p. Kozák pripomenul, že žiadnemu hasi čskému zboru Mesto 
neuhradilo celú sumu hasi čskej strieka čky, len spolufinancovanie. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zakúpenie hasi čskej strieka čky vo výške 6.000,- € DVHZ Mikšová z 
finan čných prostriedkov rezervného fondu, v zmene rozpo čtu RO č. 
2/2017 k 28. 2. 2017. 
2/ Opravu motorového vozidla AVIA vo výške 1.000,- € z finan čných 
prostriedkov schválených pre DV HZ na r. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 11/2017 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zakúpenie hasi čskej strieka čky vo výške 6.000,- € DVHZ Mikšová z 
finan čných prostriedkov rezervného fondu, v zmene rozpo čtu RO č. 
2/2017 k 28. 2. 2017. 
2/ Opravu motorového vozidla AVIA vo výške 1.000,- € z finan čných 
prostriedkov schválených pre DV HZ na r. 2017. 
 
10 / MY Žilinské noviny – ponuka na uverej ňovanie mestských novín. 
  
MR odporú ča MZ schváli ť neprijatie ponuky spolo čnosti Petit Press 
a. s. na uverej ňovanie mestských novín v rámci publicity mesta 
Byt ča a pravidelného informovania obyvate ľov mesta a mestských 
častí v rámci titulu ECHO. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 12/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky spolo čnosti Petit Press a. s. na uverej ňovanie 
mestských novín v rámci publicity mesta Byt ča a pravidelného 
informovania obyvate ľov mesta a mestských častí v rámci titulu 
ECHO. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky spolo čnosti Petit Press a. s. na uverej ňovanie 
mestských novín v rámci publicity mesta Byt ča a pravidelného 
informovania obyvate ľov mesta a mestských častí v rámci titulu 
ECHO. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 12/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky spolo čnosti Petit Press a. s. na uverej ňovanie 
mestských novín v rámci publicity mesta Byt ča a pravidelného 
informovania obyvate ľov mesta a mestských častí v rámci titulu 
ECHO. 
 
11 / Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča RO č. 2/2017 k 28. 02. 2017. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2017 k 28. 02. 
2017. 
 
MR vzala na vedomie pripomienky komisii a odporú ča ponechanie 
rozpo čtovanej položky Ul. Moyzesova – rekonštrukcia MK s tým, že na 
rokovanie MZ sa poslanci rozhodnú o technickom rieš ení opravy 
komunikácie. 



MR odporú ča MZ schváli ť Zmenu rozpo čtu RO č. 2/2017 k 28. 02. 2017 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
OZ GALZA Byt ča – dotácia (pamätná doska L. Tomborovi)    +210,- € 
OZ GALZA Byt ča – dotácia (pamätná doska F. Švecovi  )    +380,- € 
DVHZ Hrabové–90. výro čie)                                +600,- € 
Mestský klub HRABOVANKA – príspevok                    +1 700,- € 
DVHZ Mikšová – hasi čská strieka čka                     +6 000,- € 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 13/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2017 k 28. 02. 
2017. 
 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
2/2017, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - d) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 28. 02. 2017 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
OZ GALZA Byt ča – dotácia (pamätná doska L. Tomborovi)    +210,- € 
OZ GALZA Byt ča – dotácia (pamätná doska F. Švecovi  )    +380,- € 
 
Podprogram 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
Konkurzy a sú ťaže – akcie mesta (DHZ Hrabové–90. výro čie)+600,- € 
Mestský klub HRABOVANKA – príspevok                    +1 700,- € 
Grantový systém                                        -2 890,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi 
DHZ Mikšová – hasi čská strieka čka                      +6 000,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)            +6.000,- € 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2017 k 28. 02. 
2017. 
 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
2/2017, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - d) 



zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 28. 02. 2017  
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
OZ GALZA Byt ča – dotácia (pamätná doska L. Tomborovi)    +210,- € 
OZ GALZA Byt ča – dotácia (pamätná doska F. Švecovi  )    +380,- € 
 
Podprogram 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
Konkurzy a sú ťaže – akcie mesta (DHZ Hrabové–90. výro čie)+600,- € 
Mestský klub HRABOVANKA – príspevok                    +1 700,- € 
Grantový systém                                        -2 890,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi 
DHZ Mikšová – hasi čská strieka čka                      +6 000,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)            +6.000,- € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 13/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2017 k 28. 02. 
2017. 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
2/2017, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - d) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 28. 02. 2017  
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
OZ GALZA Byt ča – dotácia (pamätná doska L. Tomborovi)    +210,- € 
OZ GALZA Byt ča – dotácia (pamätná doska F. Švecovi  )    +380,- € 
 
Podprogram 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
Konkurzy a sú ťaže – akcie mesta (DHZ Hrabové–90. výro čie)+600,- € 
Mestský klub HRABOVANKA – príspevok                    +1 700,- € 
Grantový systém                                        -2 890,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi 
DHZ Mikšová – hasi čská strieka čka                      +6 000,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)            +6.000,- € 



12 / Žiados ť OZ Mestský hádzanársky klub Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia dotácie. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť o rozšírenie ú čelu použitia 
poskytnutej dotácie na: 
-prenájom športovej haly, 
-vklady do sú ťaží, turnajov a ubytovanie hrá čok a trénerov, 
-poplatky za rozhodcov hradené SZH. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 14/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ Mestský 
hádzanársky klub Byt ča: 
-prenájom športovej haly, 
-vklady do sú ťaží, turnajov a ubytovanie hrá čok a trénerov, 
-poplatky za rozhodcov hradené SZH. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ Mestský 
hádzanársky klub Byt ča: 
-prenájom športovej haly, 
-vklady do sú ťaží, turnajov a ubytovanie hrá čok a trénerov, 
-poplatky za rozhodcov hradené SZH. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 14/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ Mestský 
hádzanársky klub Byt ča: 
-prenájom športovej haly, 
-vklady do sú ťaží, turnajov a ubytovanie hrá čok a trénerov, 
-poplatky za rozhodcov hradené SZH. 
 
13 / Žiados ť OZ Mestský futbalový klub Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia dotácie. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť o rozšírenie ú čelu použitia 
poskytnutej dotácie na: 
-vklady do sú ťaží SFZ Bratislava (registra čné preukazy, členské 
poplatky, vklady do sú ťaže), 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby, latex). 
 
Návrh uznesenia: 



                       uznesenie č. 15/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ Mestský futbalo vý 
klub Byt ča na: 
-vklady do sú ťaží SFZ Bratislava (registra čné preukazy, členské 
poplatky, vklady do sú ťaže), 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby, latex). 
 
Poslanci sa v diskusii vyjadrili k chodu klubu a nu tnosti 
zabezpe čenia finan čných prostriedkov aj od iných sponzorov.  
  
Pán primátor konštatoval, že Mesto čo môže, v zmysle zákona, aj 
v zmysle odporu čenia najvyššieho kontrolného úradu, to do ú čelu 
použitia poskytnutej dotácie zahrnulo.  
 
Predseda klubu p. Mužík požiadal o doplnenie o polo žku – regene-
rácia a zabezpe čenie zdravotnej starostlivosti na futbalových 
stretnutiach.  
    
Pán primátor vysvetlil, že náklady na regeneráciu n ie je možné, 
podľa NKÚ uhrádza ť.  
 
Hlavný kontrolór vysvetlil, že áno vychádza to aj s o záverov 
kontroly NKÚ. Mesto je v tejto oblasti (poskytovani e dotácii) 
ústretové. 
 
Poslanci teda predložili predsedovi návrhovej komis ie doplnenie 
uznesenia o použitie dotácie na náklady na zabezpe čenie zdravotnej 
starostlivosti na futbalových stretnutiach.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za doplnené uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ Mestský futbalo vý 
klub Byt ča na: 
-vklady do sú ťaží SFZ Bratislava (registra čné preukazy, členské 
poplatky, vklady do sú ťaže), 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby, latex). 
-náklady na zabezpe čenie zdravotnej starostlivosti na futbalových 
stretnutiach.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 15/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ Mestský futbalo vý 
klub Byt ča na: 
-vklady do sú ťaží SFZ Bratislava (registra čné preukazy, členské 
poplatky, vklady do sú ťaže), 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby, latex). 
-náklady na zabezpe čenie zdravotnej starostlivosti na futbalových 
stretnutiach.  
 
14 / Žiados ť OZ BENET Lawn-Tennis Club Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia dotácie. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť rozšírenie ú čelu použitia dotácie OZ BENET 
Lawn-Tennis Club Byt ča na: 
-prenájom telocvi čne, 
-vklady a poplatky na Slovenský a Stredoslovenský t enisový zväz. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 16/2017  
Mestské zastupite ľstvo: 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie OZ BENET Lawn-Tennis Club Byt ča  
na: 
-prenájom telocvi čne, 
-vklady a poplatky na Slovenský a Stredoslovenský t enisový zväz. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo: 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie OZ BENET Lawn-Tennis Club Byt ča  
na: 
-prenájom telocvi čne, 
-vklady a poplatky na Slovenský a Stredoslovenský t enisový zväz. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 16/2017 
Mestské zastupite ľstvo: 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie OZ BENET Lawn-Tennis Club Byt ča  
na: 
-prenájom telocvi čne, 
-vklady a poplatky na Slovenský a Stredoslovenský t enisový zväz. 
 
15 / Žiados ť TJ Tatran Hrabové o rozšírenie ú čelu použitia dotácie. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť o rozšírenie ú čelu použitia 
poskytnutej dotácie na: 
-vklady do sú ťaží SFZ Bratislava (registra čné preukazy, členské 
poplatky, vklady do sú ťaže), 



-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby, latex). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 17/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie TJ Tatran Hrabové na: 
-vklady do sú ťaží SFZ Bratislava (registra čné preukazy, členské 
poplatky, vklady do sú ťaže), 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby, latex). 
 
Poslanec p. Hrobárik požiadal predsedu návrhovej ko misie o opravu 
v návrhu uznesenia vklady nie do SFZ Bratislava, al e vklady do 
súťaží OBZF Žilina (registra čné preukazy, členské poplatky, vklady 
do sú ťaže). 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie TJ Tatran Hrabové na: 
-vklady do sú ťaží OBZF Žilina (registra čné preukazy, členské 
poplatky, vklady do sú ťaže), 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby, latex). 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 17/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie TJ Tatran Hrabové na: 
-vklady do sú ťaží OBZF Žilina (registra čné preukazy, členské 
poplatky, vklady do sú ťaže), 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby, latex). 
 
16 / Žiados ť Stolnotenisového oddielu TZO Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia dotácie. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť o rozšírenie ú čelu použitia 
poskytnutej dotácie na: 
-vklady do sú ťaží, poplatky za turnaje, 
-registra čné a členské poplatky pre SSTZ, 
-poplatky za licencie rozhodcov a trénerov. 
 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 18/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie Stolnotenisového oddielu TZO 
Byt ča na: 
-vklady do sú ťaží, poplatky za turnaje, 
-registra čné a členské poplatky pre SSTZ, 
-poplatky za licencie rozhodcov a trénerov. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie Stolnotenisového oddielu TZO 
Byt ča na: 
-vklady do sú ťaží, poplatky za turnaje, 
-registra čné a členské poplatky pre SSTZ, 
-poplatky za licencie rozhodcov a trénerov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 18/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie Stolnotenisového oddielu TZO 
Byt ča na: 
-vklady do sú ťaží, poplatky za turnaje, 
-registra čné a členské poplatky pre SSTZ, 
-poplatky za licencie rozhodcov a trénerov. 
 
17 / Žiados ť TJ Pšurnovice o rozšírenie ú čelu použitia dotácie. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť o rozšírenie ú čelu použitia 
poskytnutej dotácie na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 
- členský poplatok OBZF Žilina, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie, 
-poštové poplatky. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 19/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie TJ Pšurnovice na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 
- členský poplatok OBZF Žilina, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie, 
-poštové poplatky. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie TJ Pšurnovice na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 
- členský poplatok OBZF Žilina, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie, 
-poštové poplatky. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 19/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie TJ Pšurnovice na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 
- členský poplatok OBZF Žilina, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie, 
-poštové poplatky. 
 
18 / Žiados ť OZ Futbalový klub Hliník nad Váhom o rozšírenie ú čelu 
použitia dotácie. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť o rozšírenie ú čelu použitia 
poskytnutej dotácie na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, valcovanie). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 20/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie OZ Futbalový klub Hliník nad 
Váhom na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, valcovanie). 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie OZ Futbalový klub Hliník nad 
Váhom na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, valcovanie). 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 20/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie OZ Futbalový klub Hliník nad 
Váhom na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 



-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, valcovanie). 
 
19 / Žiados ť Šachového oddielu TZO Byt ča o rozšírenie ú čelu použitia 
dotácie. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť o rozšírenie ú čelu použitia 
poskytnutej dotácie na: 
-vklady do pravidelných sú ťaží a šachových turnajov, 
-licen čné a registra čné poplatky pre šachový oddiel na r. 2017, 
-poštové poplatky. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 21/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie Šachového oddielu TZO Byt ča na: 
-vklady do pravidelných sú ťaží a šachových turnajov, 
-licen čné a registra čné poplatky pre šachový oddiel na r. 2017, 
-poštové poplatky. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie Šachového oddielu TZO Byt ča na: 
-vklady do pravidelných sú ťaží a šachových turnajov, 
-licen čné a registra čné poplatky pre šachový oddiel na r. 2017, 
-poštové poplatky. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 21/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie Šachového oddielu TZO Byt ča na: 
-vklady do pravidelných sú ťaží a šachových turnajov, 
-licen čné a registra čné poplatky pre šachový oddiel na r. 2017, 
-poštové poplatky. 
 
20 / Žiados ť p. Pavla Plá ňavského, Štiavnik 1074 o preplatenie 
nákladov spojených s opravou kancelárskych priestor ov v Technických 
službách Mesta Byt ča, resp. ich  zapo čítanie s nájmom. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Pavla Plá ňavského  
o preplatenie nákladov spojených s opravou kancelár skych priestorov 
v Technických službách Mesta Byt ča, resp. ich  zapo čítanie s 
nájmom. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 22/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Nevyhovenie žiadosti p. Pavla Plá ňavského o preplatenie nákladov 
spojených s opravou kancelárskych priestorov v Tech nických službách 
Mesta Byt ča, resp. ich  zapo čítanie s nájmom. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Pavla Plá ňavského o preplatenie nákladov 
spojených s opravou kancelárskych priestorov v Tech nických službách 
Mesta Byt ča, resp. ich  zapo čítanie s nájmom. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 22/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Pavla Plá ňavského o preplatenie nákladov 
spojených s opravou kancelárskych priestorov v Tech nických službách 
Mesta Byt ča, resp. ich  zapo čítanie s nájmom. 
 
21 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 2/2017, 
ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o ur čení miesta a času zápisu žiakov 
do základnej školy. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
2/2017, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o ur čení miesta a času zápisu 
žiakov do základnej školy. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 23/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2017, ktorým sa mení 
VZN č. 5/2015 o ur čení miesta a času zápisu žiakov do základnej 
školy. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2017, ktorým sa mení 
VZN 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. 23/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2017, ktorým sa mení 
VZN č. 5/2015 o ur čení miesta a času zápisu žiakov do základnej 
školy. 



 
22 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 3/2017 o 
zriadení mestskej polície. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
č.3/2017 o zriadení mestskej polície. 
MR vzala na vedomie informáciu, že bude zistená možno sť vybavenia 
vozidla MsP kamerou (ak to zákon umož ňuje). V prípade, že uvedené 
je možné, MR odporú ča MZ schváli ť zapracovanie tohto do VZN. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 24/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2017 o zriadení 
mestskej polície. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2017 o zriadení 
mestskej polície. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 24/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2017 o zriadení 
mestskej polície. 
 
23 / Návrh na odpísanie nezaradených, nedokon čených investícii z 
účtovného stavu mesta v celkovej hodnote 62.644,16 €:  
 
Štúdia odpadového hospodárstva (z rokov 2008-2010)  58.951,49 € 
Projekt Čistiaca technika                            2.023,0 0 € 
Projekt Digitálne mesto                              1.659,67 €. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť odpísanie nedokon čených, nezaradených 
investícií z majetku mesta v celkovej hodnote 62.64 4,16 €. 
 
Návrh uznesenia: 
                      uznesenie č. 25/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpísanie nezaradených, nedokon čených investícii z ú čtovného stavu 
mesta v celkovej hodnote 62.644,16 €: 
 
Štúdia odpadového hospodárstva (z rokov 2008-2010)  58.961,49 € 
Projekt Čistiaca technika                            2.023,0 0 € 
Projekt Digitálne mesto                              1.659,67 €. 



 
Vedúca FO p. Kramarová informovala, že ide o odpísa nie z ú čtovného 
stavu mesta, s projektmi je možné ďalej naklada ť. 
    
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpísanie nezaradených, nedokon čených investícii z ú čtovného stavu 
mesta v celkovej hodnote 62.644,16 €: 
Štúdia odpadového hospodárstva (z rokov 2008-2010)  58.961,49 € 
Projekt Čistiaca technika                            2.023,0 0 € 
Projekt Digitálne mesto                              1.659,67 €. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 25/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpísanie nezaradených, nedokon čených investícii z ú čtovného stavu 
mesta v celkovej hodnote 62.644,16 €: 
Štúdia odpadového hospodárstva (z rokov 2008-2010)  58.961,49 € 
Projekt Čistiaca technika                            2.023,0 0 € 
Projekt Digitálne mesto                              1.659,67 €. 
 
24 / Hospodárenie škôl a školských zariadení v originá lnej 
pôsobnosti Mesta Byt ča. 
 
MR vzala na vedomie odporu čenie komisii - prerokova ť na zasadnutí 
MZ schválenie zriadenia jedného právneho subjektu p redškolského 
zariadenia, vyradenie materských škôl a výdajní ŠJ zo siete škôl a 
školských zariadení a následné zaradenie elokovanýc h pracovísk.  
 
Pán primátor konštatoval, že z komisii nevzišiel ži adny návrh,  
mestská rada nebola uznášaniaschopná, preto nie je žiadny 
odporú čací návrh pre mestské zastupite ľstvo. 
 
Poslanec p. Skotnický ozrejmil, čo viedlo poslancov k tomu, aby 
iniciovali zriadenia jedného právneho subjektu pred školského 
zariadenia v meste. Viedol ich k tomu neustále nara stúci rozpo čet 
škôl a školských zariadení. Nako ľko stretnutia s pani riadite ľkami 
boli neúspešné a zákonne nevykonate ľné, zamýš ľali sa členovia 
komisie ako ďalej. KSOc hlasovala za návrh právnej subjektivity.  
Vyjadril svoj názor, že to neprejde, ale chce to ne jako uzatvori ť. 
Oslovil dve mestá Senicu a Košice - mestskú časť, kde to funguje 
a ide to zdarne. V Senici to prinieslo zjednotenie dotácie na 
žiaka, zjednotenie pomôcok, vyriešenie zastupite ľnosti, zlú čenie 
tried, časom zna čne úspory, hlavne zrušením nerentabilných škôlok. 
Lebo škôlka pod 20 detí je jednoducho nonsens to dr žať. Ak by 
chceli poslanci ís ť do právnej subjektivity v budúcom školskom 
roku, musela by by ť žiados ť podaná do 31. 3. 2017. V závere 
diskusie podotkol, že všetky podklady, vy číslenie nákladov, po čty 



detí boli predložené. On osobne by za právnu subjek tivitu bol,  
nako ľko nemusíme by ť sociálnejší ako sociálny. 
 
Pán primátor vysvetlil na objasnenie, že Mesto nemu sí zria ďova ť  
právnu subjektivitu, Mesto má jednu škôlku s právno u subjektivitou. 
Jedná sa o procesnú vec, že by neboli riadite ľky MŠ, ale detašované 
pracoviská. Ide len o povinnos ť toto oznámi ť príslušným inšti-
túciam. S kolegami na úrade hovorili o tom, ako to je s financo-
vaním originálnych kompetencii, z tohto dôvodu si d ali vypracova ť 
prognózy. Pán primátor konštatoval, že je to len ad ministratívny 
akt. Mesto by ušetrilo finan čné prostriedky len vtedy ak by zrušilo 
niektoré škôlky v mestských častiach a on ur čite s tým nebude 
súhlasi ť. Aj ke ď to nie je rentabilné, ale je to udržate ľné.  
Organiza čné zabezpe čenie, čo je prezentované, napr. v meste Senica 
je u nás zabezpe čované. Riadite ľky MŠ musia by ť pedagogi čky a 
vedúci oddelenia a referentka školstva plne zabezpe čujú manažment 
škôlok.  Otázka je len či máme ís ť do toho len z administratívnych 
vecí. Model aký je v meste Byt ča funguje, právny subjekt sme museli 
vytvori ť, aby sme udržali MŠ v Malej Byt či. Ob čania mestských častí 
majú tiež ma ť základnú vybavenos ť ako ob čania v meste. Pán primátor 
konštatoval, že finan čné prostriedky na školstvo by mali by ť od 
štátu viazané. Na záver konštatoval, že nie je preu kázané šetrenie 
finan čných prostriedkov touto administratívnou zmenou, pr eto 
navrhuje, aby sme zostali pri doterajšom modeli.   
 
Poslanec p. Kozák nemôžeme vedie ť či ušetríme, ke ď to nerobíme. 
V Malej Byt či nie je riadite ľka a nikomu to nevadí. Konštatoval, že 
nikto nechcel siaha ť na platy riaditeliek. Ide o to, aby mali 
škôlky rovnaké pomôcky, rovnaké podmienky. Mali by sme hovori ť aj 
o zefektívnení. 
 
Poslanky ňa p. Gajdošíková poopravila predsedu komisie, ke ď povedal, 
že na komisii sme boli všetci za, nie je to tak, tr aja sme boli 
proti a ona bola jednou z nich. Konštatovala, že si  vypo čula 
argumenty, že efektívne by bolo zrušenie MŠ v mests kej časti 
Pšurnovice a Malá Byt ča, kde je menej detí. Ona na rozdiel od 
predsedu komisie bude sociálnejšia, ako budem sociá lna. V žiadnom 
prípade nechce, aby bola zrušená škôlka v ktorejko ľvek mestskej 
časti. Uviedla príklady z praxe matiek, ktoré vodia deti do škôlky. 
V nijakom prípade nebude za návrh jedného právneho subjektu, ona 
doposia ľ nemala žiadny dôkaz šetrenia. 
 
Poslanec p. Filek konštatoval, že rozpo čet mesta bol napätý 
a reálne hrozí, že nebude ma ť Mesto v septembri na to, aby 
zaplatilo zvýšené platy u čiteliek. Preto sa poslanci touto 
problematikou zaoberali. On sa od za čiatku nepriklá ňal 
k alternatíve jedného právneho subjektu. Je presved čený, že aj ke ď 
bolo stretnutie s riadite ľkami MŠ a ZŠ, nebolo to dobre odkomu- 
nikované. Na stretnutiach pani riadite ľky len po čúvali a nepovedali 
svoje názory. Berie to tak, že je to úvodné zahájen ie procesu 
a ve ľa práce je treba ešte urobi ť, hlavne v komunikácii poslancov 



s riadite ľkami. Dnes, ak by bol predložený návrh na schváleni e 
jedného právneho subjektu, on by nehlasoval za návr h.  
  
Pán primátor oboznámil, že stav v materských škôl b ol v predchádza-
júcom zastupite ľstve podrobne prerokovaný, pri podniknutí krokov na  
udržanie MŠ v Malej Byt či. Zopakoval, že Mesto by ušetrilo finan čné 
prostriedky len vtedy ak by zrušilo niektoré škôlky  v mestských 
častiach a on, nako ľko je to síce nerentabilné, ale udržate ľné, 
s týmto nebude súhlasi ť. Ob čania mestských časti majú tiež nárok 
mať mestom zabezpe čenú túto službu. 
 
Poslanec Lovás vysvetlil, že v m. č. Pšurnovice je MŠ potrebná, 
v budúcnosti budú ma ť tiež dostatok detí, len teraz boli 
skolaudované tri rodinného domy mladým rodinám a ďalších desa ť 
domov mladí ľudia v Pšurnoviach stavajú. Poslanec p. Lovás 
konštatoval, že robí sa všetko preto, aby škôlka fu ngovala, 
v budúcom roku bude v škôlke 17 detí. 
    
Poslanec p. Skotnický podotkol, že demografický výv oj ide dole, pri 
15-tich de ťoch je to nerentabilné, preto ako správny hospodár to 
považuje za neefektívne. V závere diskusie dal návr h na ukon čenie 
diskusie. 
 
V závere diskusie k tomuto bodu programu pán primát or konštatoval, 
že nebol predložený návrh uznesenia MR, ani návrhov á komisia žiadny 
nepredložila a ukon čil rokovanie k tomuto bodu.  
  
25 / Žiados ť p. Miroslava Bachoríka, PRIM, Hlinkova 739/79, Byt ča 
o odpredaj novovytvorených mestských pozemkov parc.  CKN č. 1659/254 
a 1659/255 v k.ú. V. Byt ča (radové garáže pri TRW Byt ča).  
Žiadate ľ pri geometrickom zameraní svojej rozostavanej stav by 
Predajne inštala čného materiálu zistil, že časť tejto stavby  
zasahuje aj na pozemok mesta, na ktorom pôvodne stá la garáž vo  
vlastníctve žiadate ľa a ktorú zbúral na základe právoplatného  
povolenia. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vyhlásenie majetku Mesta Byt ča - pozemky: 
parc. CKN č. 1659/254, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 a 
parc. CKN č. 1659/255, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2,  
k.ú. V. Byt ča, za prebyto čný majetok Mesta Byt če. 
MR odporú ča MZ schváli ť priamy predaj pozemkov parc. CKN č. 
1659/254, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2  a parc. CKN č. 
1659/255, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 ,  k.ú. V. 
Byt ča, vytvorených geometrickým plánom č. 184/2016, zo d ňa 
06.11.2016 (Tibor Meliš) kupujúcemu: Miroslav Bacho rík – PRIM, 
Hlinkova 739/79, Byt ča, I ČO: 369 593 59 za kúpnu cenu 33,00 €/m2 s 
tým, že kupujúci uhradí i náklady spojené s odvklad ovaním kúpnej 
zmluvy. Tento predaj sa schva ľuje  v súlade s §9a, ods.8, písm.b), 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov. 
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 26/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča - pozemky: parc. CKN č. 1659/254, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 a parc. C KN č. 1659/255, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2,  k.ú. V.  Byt ča, za 
prebyto čný majetok Mesta Byt če. 
2/ Priamy predaj pozemkov parc. CKN č. 1659/254, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 6 m2 a parc. CKN č. 1659/255, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 9 m2,  k.ú. V. Byt ča, vytvorených geometrickým 
plánom č. 184/2016, zo d ňa 06.11.2016 (Tibor Meliš) kupujúcemu: 
Miroslav Bachorík – PRIM, Hlinkova 739/79, Byt ča, I ČO: 369 593 59 
za kúpnu cenu 33,00 €/m2 s tým, že kupujúci uhradí i náklady 
spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Tento predaj  sa schva ľuje  v 
súlade s §9a, ods.8, písm.b), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča - pozemky: parc. CKN č. 1659/254, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 a parc. C KN č. 1659/255, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2,  k.ú. V.  Byt ča, za 
prebyto čný majetok Mesta Byt če. 
2/ Priamy predaj pozemkov parc. CKN č. 1659/254, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 6 m2 a parc. CKN č. 1659/255, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 9 m2,  k.ú. V. Byt ča, vytvorených geometrickým 
plánom č. 184/2016, zo d ňa 06.11.2016 (Tibor Meliš) kupujúcemu: 
Miroslav Bachorík – PRIM, Hlinkova 739/79, Byt ča, I ČO: 369 593 59 
za kúpnu cenu 33,00 €/m2 s tým, že kupujúci uhradí i náklady 
spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Tento predaj  sa schva ľuje  v 
súlade s §9a, ods.8, písm.b), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 26/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča - pozemky: parc. CKN č. 1659/254, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 a parc. C KN č. 1659/255, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2,  k.ú. V.  Byt ča, za 
prebyto čný majetok Mesta Byt če. 
2/ Priamy predaj pozemkov parc. CKN č. 1659/254, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 6 m2 a parc. CKN č. 1659/255, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 9 m2,  k.ú. V. Byt ča, vytvorených geometrickým 
plánom č. 184/2016, zo d ňa 06.11.2016 (Tibor Meliš) kupujúcemu: 
Miroslav Bachorík – PRIM, Hlinkova 739/79, Byt ča, I ČO: 369 593 59 
za kúpnu cenu 33,00 €/m2 s tým, že kupujúci uhradí i náklady 
spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Tento predaj  sa schva ľuje  v 



súlade s §9a, ods.8, písm.b), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov. 
 
26 / Žiados ť Spolo čnosti pre zachovanie tradícií, Vran čovi čova 44,   
Bratislava o vyjadrenie k možnému odpredaju nehnute ľností v k.ú. V. 
Byt ča, č.s. 35 a pozemku parc. CKN č. 854/1, v podiele ½ (rodný dom 
Dr. Jozefa Tisu). 
Spolo čnos ť pre zachovanie tradícií je spoluvlastník uvedených  
nehnute ľností taktiež v podiele 1/2. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti o odpredaj 
nehnute ľností - domu č.s. 35 a pozemku parc. CKN č. 854/1, 
zastavané plochy o výmere 330 m2, v spoluvlastnícko m podiele ½, 
k.ú. V. Byt ča, druhému spoluvlastníkovi týchto nehnute ľností - 
Spolo čnosti pre zachovanie tradícií, Vran čovi čova 44, Bratislava, 
ani žiadnej inej tretej osobe. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 27/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o odpredaj nehnute ľností - domu č.s. 35 a 
pozemku parc. CKN č. 854/1, zastavané plochy o výmere 330 m2, v 
spoluvlastníckom podiele ½, k.ú. V. Byt ča, druhému spoluvlastníkovi 
týchto nehnute ľností - Spolo čnosti pre zachovanie tradícií, 
Vran čovi čova 44, Bratislava, ani žiadnej inej tretej osobe. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o odpredaj nehnute ľností - domu č.s. 35 a 
pozemku parc. CKN č. 854/1, zastavané plochy o výmere 330 m2, v 
spoluvlastníckom podiele ½, k.ú. V. Byt ča, druhému spoluvlastníkovi 
týchto nehnute ľností - Spolo čnosti pre zachovanie tradícií, 
Vran čovi čova 44, Bratislava, ani žiadnej inej tretej osobe. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 27/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o odpredaj nehnute ľností - domu č.s. 35 a 
pozemku parc. CKN č. 854/1, zastavané plochy o výmere 330 m2, v 
spoluvlastníckom podiele ½, k.ú. V. Byt ča, druhému spoluvlastníkovi 
týchto nehnute ľností - Spolo čnosti pre zachovanie tradícií, 
Vran čovi čova 44, Bratislava, ani žiadnej inej tretej osobe. 
 
27 / Žiados ť p. Ing. Ľudovíta Martinického, Hliník nad Váhom 272, 
Byt ča o odpredaj časti pozemku z parc. EKN č. 925 v k.ú. Hliník nad 
Váhom, cesta pri rodinnom dome žiadate ľa. 



Žiadate ľ žiada odpreda ť z predmetnej cesty pás pozemku o šírke 1,1 
m a d ĺžke 20 m, pri čom v tejto časti pozemku sa nachádza i verejne 
prístupná rozvodová skri ňa na zemný plyn, slúžiaca pre obyvate ľov 
okolitých nehnute ľností. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti o odpredaj časti 
pozemku z parc. EKN č. 925, k.ú. Hliník nad Váhom (pás pozemku o 
šírke 1,1 m a d ĺžke 20 m, pri RD č.s. 272) žiadate ľovi p. Ing. 
Ľudovítovi Martinickému, Hliník nad Váhom 272, Byt ča, ani žiadnej 
inej tretej osobe. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 28/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o odpredaj časti pozemku z parc. EKN č. 925, 
k.ú. Hliník nad Váhom (pás pozemku o šírke 1,1 m a dĺžke 20 m, pri 
RD č.s. 272) žiadate ľovi p. Ing. Ľudovítovi Martinickému, Hliník 
nad Váhom 272, Byt ča, ani žiadnej inej tretej osobe. 
 
Pán primátor konštatoval, že žiadate ľ chce odkúpi ť časť pozemku 
z h ľadiska ochrany svojho rodinného domu. 
 
Poslanky ňa za m. č. Hliník nad Váhom p. Gajdošíková konštatovala, že  
pri dome je múrik, ktorý bol urobený, nako ľko je tam rozvod ňa na 
plyn, teda z bezpe čnostného h ľadiska. Je to časť priestranstva, 
ktorá neslúži nikomu a prístup k rozvodni by zostal , požiadala 
kolegov poslancov, aby hlasovali za vyhovenie žiado sti.  
  
Pán primátor upozornil, že z mestskej rady vyšlo od poru čenie 
nevyhovie ť žiadosti a ak by bola vô ľa poslancov vyhovie ť žiadosti, 
musia by ť vykonané ďalšie kroky, t.z. vyhlásenie tejto časti 
priestranstva za prebyto čný majetok Mesta, at ď. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o odpredaj časti pozemku z parc. EKN č. 925, 
k.ú. Hliník nad Váhom (pás pozemku o šírke 1,1 m a dĺžke 20 m, pri 
RD č.s. 272) žiadate ľovi p. Ing. Ľudovítovi Martinickému, Hliník 
nad Váhom 272, Byt ča, ani žiadnej inej tretej osobe. 
  
Pán primátor konštatoval, že uznesenie nebolo prija té a žiados ť 
bude opätovne prerokovaná v komisii. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 28/2017 
 
28 / Žiados ť p. Stanislava Ga ňu s manž. Annou, Hrabové 47, Byt ča  
o odkúpenie mestských pozemkov v k.ú. Hrabové a to parc. CKN č.  
670/13, 670/14, 668/5 v podiele 1/20 a parc. CKN č. 668/6  
v podiele 1/1, pod a pri RD žiadate ľa. 



Druhým spoluvlastníkom pozemkov parc. CKN č. 670/13, 670/14, 668/5  
je SR – Slovenský pozemkový fond, Bratislava a to v  podiele 19/20.  
 
MR vzh ľadom na skuto čnos ť, že Mesto Byt ča je iba spoluvlastník 
troch dotknutých pozemkov, na ktoré sa pod ľa §140 Ob čianskeho 
zákonníka vz ťahuje zákonné predkupné právo pre ostatných 
spoluvlastníkov, v prípade ak by Mesto tento svoj s poluvlastnícky 
podiel chcelo odpreda ť inej tretej osobe (inej ako blízkej osobe), 
odporú ča MZ schváli ť zaslanie ponuky na odpredanie 
spoluvlastníckeho podielu Mesta vo výške 1/20 na po zemkoch parc. 
CKN č. 670/13, TTP o výmere 31 m2, 670/14, TTP o výmere 5 m2 a 
668/5, lesné pozemky o výmere 87 m2, v k.ú. Hrabové , druhému 
spoluvlastníkovi týchto nehnute ľností: SR - Slovenský pozemkový 
fond, Búdkova 36, Bratislava, za kúpnu cenu 20,00 € /m2. 
V prípade, ak druhý spoluvlastník pozemkov odmietne  kúpu 
spoluvlastníckeho podielu Mesta Byt ča za navrhnutú kúpnu cenu, bude 
sa PK žiados ťou žiadate ľa opätovne zaobera ť. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 29/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaslanie ponuky na odpredanie spoluvlastníckeho pod ielu Mesta Byt ča 
vo výške 1/20 na pozemkoch parc. CKN č. 670/13, TTP o výmere 31 
m2,670/14, TTP o výmere 5 m2 a 668/5, lesné pozemky  o výmere 87 m2, 
v k.ú. Hrabové, druhému spoluvlastníkovi týchto neh nute ľností: SR –
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, z a kúpnu cenu 
20,00 €/m2. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaslanie ponuky na odpredanie spoluvlastníckeho pod ielu Mesta Byt ča 
vo výške 1/20 na pozemkoch parc. CKN č. 670/13, TTP o výmere 31 
m2,670/14, TTP o výmere 5 m2 a 668/5, lesné pozemky  o výmere 87 m2, 
v k.ú. Hrabové, druhému spoluvlastníkovi týchto neh nute ľností: SR –
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, z a kúpnu cenu 
20,00 €/m2. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 29/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaslanie ponuky na odpredanie spoluvlastníckeho pod ielu Mesta Byt ča 
vo výške 1/20 na pozemkoch parc. CKN č. 670/13, TTP o výmere 31 
m2,670/14, TTP o výmere 5 m2 a 668/5, lesné pozemky  o výmere 87 m2, 
v k.ú. Hrabové, druhému spoluvlastníkovi týchto neh nute ľností: SR –
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, z a kúpnu cenu 
20,00 €/m2. 
 



29 / Žiados ť AL, s.r.o., Hlinícka cesta č.s. 1319, Byt ča o prenájom  
časti mestského pozemku z parc. EKN č. 3509 v k.ú. V. Byt ča, pri 
vstupnej ceste do TSMB, za ú čelom umiestnenia reklamného  
zariadenia. 
Žiadate ľ má záujem prenaja ť si časť mestského pozemku o výmere 2 m 2 
a žiada výšku nájmu 15,00 €/m2/rok a prenajatie poz emku na dobu  
neur čitú. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vyhovenie žiadosti o prenájom časti 
mestského pozemku z parc. EKN č. 3509 v k.ú. V. Byt ča za ú čelom 
umiestnenia reklamného zariadenia žiadate ľovi AL, s.r.o., Hlinícka 
cesta  1319, Byt ča s minimálnym nájmom vo výške 100,- /m2. 
MR odporú ča, v prípade vyhovenia žiadosti, aby žiadate ľ odstránil  
súčasný púta č. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 30/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a,ods.9, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia a 
nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie 
zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča tretej osobe a to 
časti pozemku o výmere 2 m2 z parc. EKN č. 3509 v k.ú. V.Byt ča / 
pri vstupe na príjazdovú komunikáciu do areálu TSMB  /, na ú čel 
umiestnenia, resp. výstavby reklamného zariadenia /  totemu /, s 
minimálnou cenou prenájmu vo výške 100,- €/m2/rok a  s nájomnou 
zmluvou uzavretou na dobu ur čitú.......rokov/ neur čitú. Zámer 
priameho prenájmu predmetného pozemku sa zverejní n a úradnej tabuli 
mesta Byt ča, na web stránke mesta Byt ča a v regionálnej tla či a to 
s minimálnou 15- d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 
Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na zasadnutí MZ v Byt či 
 
Poslanci vzali na vedomie informáciu od ved. odd. R r p. Kote-
šovského, že ak sú poslanci stotožnení prenaja ť časť pozemku a ak 
na dobu ur čitú, potom aspo ň na 5 rokov. 
  
Poslanci vzali na vedomie informáciu od ved. odd. V aŽP p. Oszczedu, 
že z h ľadiska stavebného zákona by bolo lepšie pre žiadate ľa 
prenaja ť pozemok na dobu neur čitú, lebo v prípade doby ur čitej by 
bolo aj stavebné povolenie viazané len na túto dobu . 
 
Poslanci v diskusii navrhli prenájom pozemku na dob u neur čitú. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a,ods.9, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia a 
nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie 
zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča tretej osobe a to 



časti pozemku o výmere 2 m2 z parc. EKN č. 3509 v k.ú. V.Byt ča / 
pri vstupe na príjazdovú komunikáciu do areálu TSMB  /, na ú čel 
umiestnenia, resp. výstavby reklamného zariadenia /  totemu /, s 
minimálnou cenou prenájmu vo výške 100,- €/m2/rok a  s nájomnou 
zmluvou uzavretou na dobu neur čitú. Zámer priameho prenájmu 
predmetného pozemku sa zverejní na úradnej tabuli m esta Byt ča, na 
web stránke mesta Byt ča a v regionálnej tla či a to s minimálnou 15- 
dňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. Vyhodnotenie sú ťaže 
bude vykonané na zasadnutí MZ v Byt či. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 30/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a,ods.9, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia a 
nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie 
zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča tretej osobe a to 
časti pozemku o výmere 2 m2 z parc. EKN č. 3509 v k.ú. V.Byt ča / 
pri vstupe na príjazdovú komunikáciu do areálu TSMB  /, na ú čel 
umiestnenia, resp. výstavby reklamného zariadenia /  totemu /, s 
minimálnou cenou prenájmu vo výške 100,- €/m2/rok a  s nájomnou 
zmluvou uzavretou na dobu neur čitú. Zámer priameho prenájmu 
predmetného pozemku sa zverejní na úradnej tabuli m esta Byt ča, na 
web stránke mesta Byt ča a v regionálnej tla či a to s minimálnou 15- 
dňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. Vyhodnotenie sú ťaže 
bude vykonané na zasadnutí MZ v Byt či. 
 
30 / Nakladanie s prebyto čným majetkom mesta Byt ča, opätovný  
odpredaj dvoch pozemkov bývalého záhradníctva TSMB,  návrh záväzných 
súťažných podmienok OVS č. 2/2017. 
Návrh OVS č. 2/2017 bol vypracovaný na základe uznesenia MZ v Byt či 
č. 163/2016, zo d ňa 23.11.2016.  
 
MR odporú ča MZ prija ť uznesenie: 

uznesenie č. 31/2017 
Mestské zastupite ľstvo: 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča a to pozemkov: 
parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m2 a parc.   CKN č. 
824/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2,  k.ú. Ve ľká 
Byt ča, parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m2 a  parc. CKN č. 
824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2,  k.ú. Ve ľká 
Byt ča, za prebyto čný majetok Mesta Byt če. 
 
2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods.2 zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta  
Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku mes ta  
Byt ča a to : 



- pozemok č.3 - parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m2 a 
parc. CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m 2, 
k.ú. Ve ľká Byt ča, 
- pozemok č.4 - parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m2 a 
parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m 2, 
k.ú. Ve ľká Byt ča, 
tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a to za ú čelom zabezpe čenia bývania – výstavba RD. Zámer preda ť 
tento majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke 
mesta a v regionálnej tla či. 
 
3/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2017 zo d ňa  
24.01.2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto  
uznesenia.  
 
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej  
verejnej sú ťaže č. 2/2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného  
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, resp. tret ím osobám, na  
vyššie uvedený ú čel a to v zložení:..... 
 
5/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2017 – p. Ing. Antona  
Kotešovského. 
 
II.Poveruje:       
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú sú ťaž 
č. 2/2017 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami.                                                                                
 
Poslanci v diskusii navrhli členov komisie na otváranie a vyhod- 
notenie sú ťažných návrhov OVS: 
pp. Ing. Juraj Putirka, Branislav Šušolík, Ing. Jur aj Babušík, 
PhDr. Martin Gácik, Branislav Chúpek. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo: 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča a to pozemkov: 
parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m2 a parc.   CKN č. 
824/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2,  k.ú. Ve ľká 
Byt ča, parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m2 a  parc. CKN č. 
824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2,  k.ú. Ve ľká 
Byt ča, za prebyto čný majetok Mesta Byt če. 
 
2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods.2 zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta  
Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku mes ta  
Byt ča a to : 



- pozemok č.3 - parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m2 a 
parc. CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m 2, 
k.ú. Ve ľká Byt ča, 
- pozemok č.4 - parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m2 a 
parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m 2, 
k.ú. Ve ľká Byt ča, 
tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a to za ú čelom zabezpe čenia bývania – výstavba RD. Zámer preda ť 
tento majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke 
mesta a v regionálnej tla či. 
 
3/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2017 zo d ňa  
24.01.2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto  
uznesenia.  
 
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej  
verejnej sú ťaže č. 2/2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného  
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, resp. tret ím osobám, na  
vyššie uvedený ú čel v zložení pp. Ing. Juraj Putirka, Branislav 
Šušolík, Ing. Juraj Babušík, PhDr. Martin Gácik, Br anislav Chúpek. 
 
5/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2017 – p. Ing. Antona  
Kotešovského. 
 
II.Poveruje:       
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú sú ťaž 
č. 2/2017 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami.                                                                                                                                       
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 31/2017 
Mestské zastupite ľstvo: 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča a to pozemkov: 
parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m2 a parc.   CKN č. 
824/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2,  k.ú. Ve ľká 
Byt ča, parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m2 a  parc. CKN č. 
824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2,  k.ú. Ve ľká 
Byt ča, za prebyto čný majetok Mesta Byt če. 
 
2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods.2 zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta  
Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku mes ta  
Byt ča a to : 
 
- pozemok č.3 - parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m2 a 
parc. CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m 2, 
k.ú. Ve ľká Byt ča, 



- pozemok č.4 - parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m2 a 
parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m 2, 
k.ú. Ve ľká Byt ča, 
tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a to za ú čelom zabezpe čenia bývania – výstavba RD. Zámer preda ť 
tento majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke 
mesta a v regionálnej tla či. 
 
3/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2017 zo d ňa  
24.01.2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto  
uznesenia.  
 
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej  
verejnej sú ťaže č. 2/2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného  
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, resp. tret ím osobám, na  
vyššie uvedený ú čel v zložení pp. Ing. Juraj Putirka, Branislav 
Šušolík, Ing. Juraj Babušík, PhDr. Martin Gácik, Br anislav Chúpek. 
 
5/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2017 – p. Ing. Antona  
Kotešovského. 
 
II.Poveruje:       
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú sú ťaž 
č. 2/2017 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami.                                                                                               
 
31 / Žiados ť Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48,  Ži lina 
o zriadenie vecného bremena, práva prechodu pešo a prejazdu  
motorovými vozidlami cez pozemky mesta parc. CKN č. 909/3, 909/6  
s 909/7 v k.ú. V. Byt ča (areál Sobášneho paláca v Byt či). 
Žiadate ľ požaduje zriadenie bezodplatného vecného bremena a  to na  
dobu neur čitú. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Zmluvy o zriadení bezodplatného 
vecného bremena, na dobu neur čitú, na za ťažených pozemkoch parc. 
CKN č. 909/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.390  m2, parc. 
CKN č. 909/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 416 m 2, parc. 
CKN č. 909/7, ostatné plochy o výmere 281 m2, zapísané n a LV č. 
2403, v k.ú. V. Byt ča, obec Byt ča, okres Byt ča pre vlastníka Mesto 
Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, v prospech oprávneného z 
vecného bremena - Žilinský samosprávny kraj, Komens kého 48, 011 09  
Žilina, I ČO: 378 084 27 a každého ďalšieho vlastníka nehnute ľností: 
stavby – Sobášny palác v Byt či č.s. 107 na pozemku parc. CKN č. 906 
a pozemku – parc. CKN č. 906, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
585 m2, zapísaných na LV č. 2067, k.ú. V. Byt ča (aktuálnym 
vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj, Komenského  48, 011 09  
Žilina, I ČO: 378 084 27 v správe správcu – Považské múzeum v 
Žiline, Budatínsky zámok, Topo ľova 1, 010 03  Žilina. 
Vecné bremeno spo číva v povinnosti každodobého vlastníka pozemkov 
parc. CKN č. 909/3, 909/6 a 909/7, k.ú. V. Byt ča, ako povinného z 



vecného bremena, strpie ť na za ťažených pozemkoch v prospech 
oprávneného z vecného bremena – právo vstupova ť na pozemky pešo, 
autom, technickými zariadeniami za ú čelom prevádzky, kontroly, 
opravy, údržby, odstra ňovania porúch a havárií na stavbe č.s. 107, 
postavenej na pozemku parc. CKN č. 906 vo vlastníctve ŽSK. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 32/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena, na 
dobu neur čitú, na za ťažených pozemkoch parc. CKN č. 909/3, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.390 m2, parc . CKN č. 909/6, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 416 m2, parc. CKN č. 909/7, 
ostatné plochy o výmere 281 m2, zapísané na LV č. 2403, v k.ú. V. 
Byt ča, obec Byt ča, okres Byt ča pre vlastníka Mesto Byt ča, Námestie 
SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, v prospech oprávneného z vecného bremena 
- Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina, I ČO: 
378 084 27 a každého ďalšieho vlastníka nehnute ľností: 
stavby – Sobášny palác v Byt či č.s. 107 na pozemku parc. CKN č. 906 
a pozemku – parc. CKN č. 906, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
585 m2, zapísaných na LV č. 2067, k.ú. V. Byt ča (aktuálnym 
vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj, Komenského  48, 011 09  
Žilina, I ČO: 378 084 27 v správe správcu – Považské múzeum v 
Žiline, Budatínsky zámok, Topo ľova 1, 010 03  Žilina. 
Vecné bremeno spo číva v povinnosti každodobého vlastníka pozemkov 
parc. CKN č. 909/3, 909/6 a 909/7, k.ú. V. Byt ča, ako povinného z 
vecného bremena, strpie ť na za ťažených pozemkoch v prospech 
oprávneného z vecného bremena – právo vstupova ť na pozemky pešo, 
autom, technickými zariadeniami za ú čelom prevádzky, kontroly, 
opravy, údržby, odstra ňovania porúch a havárií na stavbe č.s. 107, 
postavenej na pozemku parc. CKN č. 906 vo vlastníctve ŽSK. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena, na 
dobu neur čitú, na za ťažených pozemkoch parc. CKN č. 909/3, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.390 m2, parc . CKN č. 909/6, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 416 m2, parc. CKN č. 909/7, 
ostatné plochy o výmere 281 m2, zapísané na LV č. 2403, v k.ú. V. 
Byt ča, obec Byt ča, okres Byt ča pre vlastníka Mesto Byt ča, Námestie 
SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, v prospech oprávneného z vecného bremena 
- Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina, I ČO: 
378 084 27 a každého ďalšieho vlastníka nehnute ľností: 
stavby – Sobášny palác v Byt či č.s. 107 na pozemku parc. CKN č. 906 
a pozemku – parc. CKN č. 906, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
585 m2, zapísaných na LV č. 2067, k.ú. V. Byt ča (aktuálnym 
vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj, Komenského  48, 011 09  



Žilina, I ČO: 378 084 27 v správe správcu – Považské múzeum v 
Žiline, Budatínsky zámok, Topo ľova 1, 010 03  Žilina. 
Vecné bremeno spo číva v povinnosti každodobého vlastníka pozemkov 
parc. CKN č. 909/3, 909/6 a 909/7, k.ú. V. Byt ča, ako povinného z 
vecného bremena, strpie ť na za ťažených pozemkoch v prospech 
oprávneného z vecného bremena – právo vstupova ť na pozemky pešo, 
autom, technickými zariadeniami za ú čelom prevádzky, kontroly, 
opravy, údržby, odstra ňovania porúch a havárií na stavbe č.s. 107, 
postavenej na pozemku parc. CKN č. 906 vo vlastníctve ŽSK. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 32/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena, na 
dobu neur čitú, na za ťažených pozemkoch parc. CKN č. 909/3, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.390 m2, parc . CKN č. 909/6, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 416 m2, parc. CKN č. 909/7, 
ostatné plochy o výmere 281 m2, zapísané na LV č. 2403, v k.ú. V. 
Byt ča, obec Byt ča, okres Byt ča pre vlastníka Mesto Byt ča, Námestie 
SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, v prospech oprávneného z vecného bremena 
- Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina, I ČO: 
378 084 27 a každého ďalšieho vlastníka nehnute ľností: 
stavby – Sobášny palác v Byt či č.s. 107 na pozemku parc. CKN č. 906 
a pozemku – parc. CKN č. 906, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
585 m2, zapísaných na LV č. 2067, k.ú. V. Byt ča (aktuálnym 
vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj, Komenského  48, 011 09  
Žilina, I ČO: 378 084 27 v správe správcu – Považské múzeum v 
Žiline, Budatínsky zámok, Topo ľova 1, 010 03  Žilina. 
Vecné bremeno spo číva v povinnosti každodobého vlastníka pozemkov 
parc. CKN č. 909/3, 909/6 a 909/7, k.ú. V. Byt ča, ako povinného z 
vecného bremena, strpie ť na za ťažených pozemkoch v prospech 
oprávneného z vecného bremena – právo vstupova ť na pozemky pešo, 
autom, technickými zariadeniami za ú čelom prevádzky, kontroly, 
opravy, údržby, odstra ňovania porúch a havárií na stavbe č.s. 107, 
postavenej na pozemku parc. CKN č. 906 vo vlastníctve ŽSK. 
 
32 / Návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Mestom Byt ča  
a Žilinským samosprávnym krajom - údržba okolia Sob ášneho paláca  
v Byt či, organizovanie spolo čenského podujatia a zriadenie vecného  
bremena.   
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci 
medzi Mestom Byt ča a Žilinským samosprávnym krajom v Žiline, 
ohľadom využívania Sobášneho paláca v Byt či, v súlade s návrhom 
tejto zmluvy zo d ňa 23.2.2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 33/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Uzatvorenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Mes tom Byt ča a 
Žilinským samosprávnym krajom v Žiline, oh ľadom využívania 
Sobášneho paláca v Byt či, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 
23.2.2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Mes tom Byt ča a 
Žilinským samosprávnym krajom v Žiline, oh ľadom využívania 
Sobášneho paláca v Byt či, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 
23.2.2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 33/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Mes tom Byt ča a 
Žilinským samosprávnym krajom v Žiline, oh ľadom využívania 
Sobášneho paláca v Byt či, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 
23.2.2017. 
 
33 / Žiados ť K&L TRADE s.r.o., Gorkého 10, Bratislava o prenájo m  
časti pozemku mesta z parc. CKN č. 1344 v k.ú. V. Byt ča ( časť  
Námestia SR v Byt či) za ú čelom vybudovania a prevádzkovania letnej  
Terasy. 
Doterajšia nájomná zmluva na požadovaný ú čel nájmu bola uzatvorená  
do konca roka 2016, pri čom výška nájomného bola 1.401,00 € za  
obdobie od 01.04.-31.10. príslušného kalendárneho r oku a za  
prenajatú plochu pozemku o výmere 70 m2 (nájomná zm luva bola  
uzatvorená v roku 2012 po vykonaní verejnej sú ťaže). Mesto Byt ča  
prenajalo v minulosti na dotknutej časti Námestia SR v Byt či dve  
plochy, každú o výmere 70 m2 na ú čel zriadenia letnej terasy. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť v súlade s § 9a, ods.9, zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v  súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  Byt ča zo d ňa 
23.11.2016 zverejnenie zámeru priameho prenájmu maj etku mesta Byt ča 
a to dvoch častí pozemku z parc. CKN č. 1344, k.ú. V. Byt ča 
(západný trojuholník Námestia SR v Byt či), každá o výmere 70 m2, na 
účel umiestnenia, zriadenia letných terás v období od  1. apríla do 
31. októbra po čas kalendárneho roka, s min. cenou prenájmu za jedn u 
časť pozemku vo výške 1.600,00 € za obdobie od 1. apríl a do 31. 
októbra kalendárneho roka a s nájomnou, resp. s náj omnými zmluvami 
uzatvorenými na dobu 5 rokov (s podmienkou dodržani a zákonných 
predpisov vz ťahujúcich sa na zriadenie a prevádzkovanie letných 
terás). Zámer priameho prenájmu predmetných pozemko v sa zverejní na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej tla či a 
to s min. 15-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 



Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na aprílovom zasadnutí MZ v 
Byt či. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 34/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia a 
nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie 
zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča a to dvoch častí 
pozemku z parc. CKN č. 1344, k.ú. V. Byt ča (západný trojuholník 
Námestia SR v Byt či), každá o výmere 70 m2, na ú čel umiestnenia, 
zriadenia letných terás v období od 1. apríla do 31 . októbra po čas 
kalendárneho roka, s min. cenou prenájmu za jednu časť pozemku vo 
výške 1.600,00 € za obdobie od 1. apríla do 31. okt óbra 
kalendárneho roka a s nájomnou, resp. s nájomnými z mluvami 
uzatvorenými na dobu 5 rokov (s podmienkou dodržani a zákonných 
predpisov vz ťahujúcich sa na zriadenie a prevádzkovanie letných 
terás). Zámer priameho prenájmu predmetných pozemko v sa zverejní na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej tla či a 
to s min. 15-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 
Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na aprílovom zasadnutí MZ v 
Byt či. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia a 
nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie 
zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča a to dvoch častí 
pozemku z parc. CKN č. 1344, k.ú. V. Byt ča (západný trojuholník 
Námestia SR v Byt či), každá o výmere 70 m2, na ú čel umiestnenia, 
zriadenia letných terás v období od 1. apríla do 31 . októbra po čas 
kalendárneho roka, s min. cenou prenájmu za jednu časť pozemku vo 
výške 1.600,00 € za obdobie od 1. apríla do 31. okt óbra 
kalendárneho roka a s nájomnou, resp. s nájomnými z mluvami 
uzatvorenými na dobu 5 rokov (s podmienkou dodržani a zákonných 
predpisov vz ťahujúcich sa na zriadenie a prevádzkovanie letných 
terás). Zámer priameho prenájmu predmetných pozemko v sa zverejní na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej tla či a 
to s min. 15-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 
Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na aprílovom zasadnutí MZ v 
Byt či. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 34/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



V súlade s § 9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia a 
nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie 
zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča a to dvoch častí 
pozemku z parc. CKN č. 1344, k.ú. V. Byt ča (západný trojuholník 
Námestia SR v Byt či), každá o výmere 70 m2, na ú čel umiestnenia, 
zriadenia letných terás v období od 1. apríla do 31 . októbra po čas 
kalendárneho roka, s min. cenou prenájmu za jednu časť pozemku vo 
výške 1.600,00 € za obdobie od 1. apríla do 31. okt óbra 
kalendárneho roka a s nájomnou, resp. s nájomnými z mluvami 
uzatvorenými na dobu 5 rokov (s podmienkou dodržani a zákonných 
predpisov vz ťahujúcich sa na zriadenie a prevádzkovanie letných 
terás). Zámer priameho prenájmu predmetných pozemko v sa zverejní na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej tla či a 
to s min. 15-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 
Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na aprílovom zasadnutí MZ v 
Byt či. 
 
34 / Žiados ť ZŠ E. Lániho v Byt či o vydanie súhlasu s prenájmom  
telocvi čne ZŠ E. Lániho v Byt či a žiados ť o povolenie uzatvorenia  
nájomných zmlúv so Združením Benet LTC a so Súkromn ou strednou  
odbornou školou v Byt či. 
V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s ma jetkom Mesta  
Byt ča, schválenými d ňa 23.11.2016, schva ľovacie kompetencie pri  
prenájme vyššie uvedeného majetku Mesta zvereného s právcom (ZŠ,  
TSMB a pod.) prináležia MZ v Byt či. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vydanie súhlasu správcovi majetku mesta - 
ZŠ E. Lániho v Byt či, č.s. 261/7, na zverejnenie zámeru priameho 
prenájmu  neb. priestorov telocvi čne ZŠ E. Lániho v Byt či mimo 
vyu čovacieho procesu školy (web mesta, web ZŠ E. Lániho , 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 
osobitného zrete ľa a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to nájomcom - Združenie 
Benet LTC, Štefánikova 219, Byt ča a Súkromná stredná odborná škola, 
S. Sakalovej 1300, Byt ča, s nasledovnými podmienkami nájmu:  
a) výška nájmu telocvi čne 07,00 €/hod., poplatky za spotrebu 
energií  1,24 €/hod. 
b) nájomná zmluva na dobu neur čitú  
c) ú čel nájmu: tenisový krúžok (Benet LTC) a telesná  vý chova 
(Súkromná stredná odborná škola) 
 
Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodn ého osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom a mladej generácii v 
oblasti športových, vo ľnočasových a školských aktivít. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 35/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Vydanie súhlasu správcovi majetku mesta - ZŠ E. Lán iho v Byt či, 
č.s. 261/7, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu  neb. 
priestorov telocvi čne ZŠ E. Lániho v Byt či mimo vyu čovacieho 
procesu školy (web mesta, web ZŠ E. Lániho, 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 oso bitného zrete ľa 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to nájomcom - Združenie Benet LTC, 
Štefánikova 219, Byt ča a Súkromná stredná odborná škola, S. 
Sakalovej 1300, Byt ča, s nasledovnými podmienkami nájmu:  
a) výška nájmu telocvi čne 07,00 €/hod., poplatky za spotrebu 
energií  1,24 €/hod. 
b) nájomná zmluva na dobu neur čitú  
c) ú čel nájmu: tenisový krúžok (Benet LTC) a telesná  vý chova 
(Súkromná stredná odborná škola) 
 
Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodn ého osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom a mladej generácii v 
oblasti športových, vo ľnočasových a školských aktivít. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu správcovi majetku mesta - ZŠ E. Lán iho v Byt či, 
č.s. 261/7, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu  neb. 
priestorov telocvi čne ZŠ E. Lániho v Byt či mimo vyu čovacieho 
procesu školy (web mesta, web ZŠ E. Lániho, 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 oso bitného zrete ľa 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to nájomcom - Združenie Benet LTC, 
Štefánikova 219, Byt ča a Súkromná stredná odborná škola, S. 
Sakalovej 1300, Byt ča, s nasledovnými podmienkami nájmu:  
a) výška nájmu telocvi čne 07,00 €/hod., poplatky za spotrebu 
energií  1,24 €/hod. 
b) nájomná zmluva na dobu neur čitú  
c) ú čel nájmu: tenisový krúžok (Benet LTC) a telesná  vý chova 
(Súkromná stredná odborná škola) 
 
Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodn ého osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom a mladej generácii v 
oblasti športových, vo ľnočasových a školských aktivít. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 35/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu správcovi majetku mesta - ZŠ E. Lán iho v Byt či, 
č.s. 261/7, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu  neb. 
priestorov telocvi čne ZŠ E. Lániho v Byt či mimo vyu čovacieho 



procesu školy (web mesta, web ZŠ E. Lániho, 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 oso bitného zrete ľa 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to nájomcom - Združenie Benet LTC, 
Štefánikova 219, Byt ča a Súkromná stredná odborná škola, S. 
Sakalovej 1300, Byt ča, s nasledovnými podmienkami nájmu:  
a) výška nájmu telocvi čne 07,00 €/hod., poplatky za spotrebu 
energií  1,24 €/hod. 
b) nájomná zmluva na dobu neur čitú  
c) ú čel nájmu: tenisový krúžok (Benet LTC) a telesná  vý chova 
(Súkromná stredná odborná škola) 
 
Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodn ého osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom a mladej generácii v 
oblasti športových, vo ľnočasových a školských aktivít. 
 
35 / Žiados ť p. Filipa Harvánka, Thurzova 1347/10, Byt ča o zmenu  
osoby nájomcu v zmluve o nájme nebytových priestoro v zo d ňa  
3.9.2009, miestnos ť č. 024 v Tribúne mesta, Ul. S. Sakalovej č.  
182, Byt ča, hudobná produkcia. 
Žiadate ľ p. Filip Harvánek odchádza z kapely, pri čom novou osobou  
nájomcu by sa stal doterajší člen kapely – p. Milan Hluchá ň, 
Ul. Červe ňanského 540/12, Byt ča.. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Zmluve o nájme 
nebytových priestorov zo d ňa 03.09.2009 na prenájom nebytových 
priestorov miestnosti č. 024 v pivni čných priestoroch Tribúny mesta 
na ul. S. Sakalovej 182 v Byt či, ú čel nájmu - hudobná produkcia a 
to na zmenu osoby nájomcu z doterajšieho člena kapely - p. Filip 
Harvánek, Thurzova 1347/10, Byt ča na iného člena tejto kapely – p. 
Milan Hluchá ň, Červe ňanského 540/12, Byt ča. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 36/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov zo 
dňa 03.09.2009 na prenájom nebytových priestorov mies tnosti č. 024 
v pivni čných priestoroch Tribúny mesta na ul. S. Sakalovej 182 v 
Byt či, ú čel nájmu - hudobná produkcia a to na zmenu osoby ná jomcu z 
doterajšieho člena kapely - p. Filip Harvánek, Thurzova 1347/10, 
Byt ča na iného člena tejto kapely – p. Milan Hluchá ň, Červe ňanského 
540/12, Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov zo 
dňa 03.09.2009 na prenájom nebytových priestorov mies tnosti č. 024 



v pivni čných priestoroch Tribúny mesta na ul. S. Sakalovej 182 v 
Byt či, ú čel nájmu - hudobná produkcia a to na zmenu osoby ná jomcu z 
doterajšieho člena kapely - p. Filip Harvánek, Thurzova 1347/10, 
Byt ča na iného člena tejto kapely – p. Milan Hluchá ň, Červe ňanského 
540/12, Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 36/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov zo 
dňa 03.09.2009 na prenájom nebytových priestorov mies tnosti č. 024 
v pivni čných priestoroch Tribúny mesta na ul. S. Sakalovej 182 v 
Byt či, ú čel nájmu - hudobná produkcia a to na zmenu osoby ná jomcu z 
doterajšieho člena kapely - p. Filip Harvánek, Thurzova 1347/10, 
Byt ča na iného člena tejto kapely – p. Milan Hluchá ň, Červe ňanského 
540/12, Byt ča. 
 
36 / Žiados ť OTNS, a.s., Vajnorská 137,  Bratislava o vyjadreni e  
k možnosti prenájmu pozemku pod telekomunika čný stožiar pre  
spolo čnos ť SWAN, a.s., pri futbalovom ihrisku, v k.ú. Hrabové . 
Žiadate ľ požaduje prenaja ť pozemok o výmere cca 49 m2 (7x7 m),  
pri čom navrhuje ro čné nájomné vo výške 800,00 až 1.000,00 €. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vydanie záporného stanoviska k možnosti  
prenájmu časti pozemku mesta z parc. CKN č. 821/382, k.ú. Hrabové   
za ú čelom vybudovania telekomunika čného stožiaru, pre žiadate ľa –  
OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04  Bratislava, ani pre žiadnu inú  
tretiu osobu. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 37/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o prenájom časti pozemku vo vlastníctve Mesta  
Byt ča, z parc. CKN č. 821/382, k.ú. Hrabové za ú čelom vybudovania  
telekomunika čného stožiaru, pre žiadate ľa – OTNS, a.s., Vajnorská  
137, Bratislava, ani pre žiadnu inú tretiu osobu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o prenájom časti pozemku vo vlastníctve Mesta  
Byt ča, z parc. CKN č. 821/382, k.ú. Hrabové za ú čelom vybudovania  
telekomunika čného stožiaru, pre žiadate ľa – OTNS, a.s., Vajnorská  
137, Bratislava, ani pre žiadnu inú tretiu osobu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 37/2017 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o prenájom časti pozemku vo vlastníctve Mesta  
Byt ča, z parc. CKN č. 821/382, k.ú. Hrabové za ú čelom vybudovania  
telekomunika čného stožiaru, pre žiadate ľa – OTNS, a.s., Vajnorská  
137, Bratislava, ani pre žiadnu inú tretiu osobu. 
 
37 / Návrh na doplnenie uznesenia MZ v Byt či č. 25/2016, Zmluva  
o zriadení vecného bremena, k.ú. Hliník nad Váhom ( oprávnené osoby  
z vecného bremena – p. Alžbeta Mi čušíková a p. Miloš Vanko).  
Na základe schváleného uznesenia MZ v Byt či bol následne  
vypracovaný príslušný geometrický plán a Zmluva o z riadení vecného  
bremena, ktorú Okresný úrad, Katastrálny odbor Byt ča neodvkladoval   
pre odlišnosti geometrického plánu od prijatého uzn esenia. Je preto 
potrebné v prípade súhlasu doplni ť predmetné uznesenie MZ a vecné 
bremeno vz ťahova ť na GP č. 36418897-77/2016. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nasledovné doplnenie uznesenia MZ v Byt či  
č. 25/2016, zo d ňa 10.03.2016:  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena medzi 
povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR 1, 014 01 
Byt ča a oprávneným z vecného bremena – v rade I. Alžbet a 
Mičušíková, Hliník nad Váhom 164, 014 01 Byt ča a v rade II. Miloš 
Vanko, Rázusova 751/7, 014 01 Byt ča, spo čívajúceho v práve prechodu 
pešo, osobnými a nákladnými motorovými vozidlami ce z pozemok parc. 
CKN č. 589/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m 2, v k.ú. 
Hliník nad Váhom, vytvorený geom. plánom č. 36418897-77/2016 zo d ňa 
31.03.2016 a zriadeného v prospech vlastníkov pozem kov parc. CKN č. 
592/1, 594/1 a 598/1 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 38/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena medzi 
povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR 1, 014 01 
Byt ča a oprávneným z vecného bremena – v rade I. Alžbet a 
Mičušíková, Hliník nad Váhom 164, 014 01 Byt ča a v rade II. Miloš 
Vanko, Rázusova 751/7, 014 01 Byt ča, spo čívajúceho v práve prechodu 
pešo, osobnými a nákladnými motorovými vozidlami ce z pozemok parc. 
CKN č. 589/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m 2, v k.ú. 
Hliník nad Váhom, vytvorený geom. plánom č. 36418897-77/2016 zo d ňa 
31.03.2016 a zriadeného v prospech vlastníkov pozem kov parc. CKN č. 
592/1, 594/1 a 598/1 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Uzatvorenie Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena medzi 
povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR 1, 014 01 
Byt ča a oprávneným z vecného bremena – v rade I. Alžbet a 
Mičušíková, Hliník nad Váhom 164, 014 01 Byt ča a v rade II. Miloš 
Vanko, Rázusova 751/7, 014 01 Byt ča, spo čívajúceho v práve prechodu 
pešo, osobnými a nákladnými motorovými vozidlami ce z pozemok parc. 
CKN č. 589/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m 2, v k.ú. 
Hliník nad Váhom, vytvorený geom. plánom č. 36418897-77/2016 zo d ňa 
31.03.2016 a zriadeného v prospech vlastníkov pozem kov parc. CKN č. 
592/1, 594/1 a 598/1 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 38/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena medzi 
povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR 1, 014 01 
Byt ča a oprávneným z vecného bremena – v rade I. Alžbet a 
Mičušíková, Hliník nad Váhom 164, 014 01 Byt ča a v rade II. Miloš 
Vanko, Rázusova 751/7, 014 01 Byt ča, spo čívajúceho v práve prechodu 
pešo, osobnými a nákladnými motorovými vozidlami ce z pozemok parc. 
CKN č. 589/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m 2, v k.ú. 
Hliník nad Váhom, vytvorený geom. plánom č. 36418897-77/2016 zo d ňa 
31.03.2016 a zriadeného v prospech vlastníkov pozem kov parc. CKN č. 
592/1, 594/1 a 598/1 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
38 / Žiados ť Z Ś Ul.Mieru 1235 v Byt či o povolenie uzatvori ť zmluvy  
o prenájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa v ZŠ Ul. Mieru  
1235 v Byt či s nájomcami (8 nájomcov):  
CVČ Byt ča, p. Peter Bystrianský, Rázusova 762, Byt ča, p. Ivan  
Weber, S. Sakalovej 173 Byt ča, p. Ján Hološ, Potoky 704, Ve ľké  
Rovné, p. Mgr. Michal Kicoš, Hlboké nad Váhom 3, p.  Martin Dudo ň,  
SNP 905/12, Byt ča, p. Roman Raždík, Okružná 1102/2, Byt ča 
a Súkromná základná umelecká škola, Predmestská 17,  Žilina. 
Premetom navrhnutých prenájmov je ve ľká telocvi čňa, malá  
telocvi čňa a nebytové priestory miestností č. C211 a C214 (vi ď  
návrhy nájomných zmlúv č. 1/2017 – č. 8/2017. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vydanie súhlasu správcovi majetku mesta – 
ZŠ ul. Mieru 1235 v Byt či, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu  
neb. priestorov telocvi ční ZŠ ul. Mieru v Byt či a miestností č. 
C211 a C214, mimo vyu čovacieho procesu školy (web mesta, web ZŠ ul. 
Mieru, 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 osobitného zrete ľa a v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 
a to nájomcom (ve ľká telocvi čňa): 
a) p. Peter Bystrianský, Rázusova 762, Byt ča,  
b) p. Ivan Weber, S. Sakalovej 173 Byt ča,  
c) p. Ján Hološ, Potoky 704, Ve ľké Rovné,  
d) p. Mgr. Michal Kicoš, Hlboké nad Váhom 3, Byt ča,  



e) p. Martin Dudo ň, SNP 905/12, Byt ča,  
f) p. Roman Raždík, Okružná 1102/2, Byt ča  
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- výška nájmu ve ľkej telocvi čne 10,00 €/hod., vrátane poplatkov 
za spotrebu energií   
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť 
 
a nájomcovi (ve ľká a malá telocvi čňa): 
a) Centrum vo ľného času, ul. Mieru 1357, Byt ča 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- výška nájmu ve ľkej a malej telocvi čne spolu 1,00 €/rok, vrátane 
poplatkov za spotrebu energií   
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť krúžkov CV Č Byt ča 
 
a nájomcovi (nevyužívané miestnosti č. C211 a C214, bývalý 
kabinet): 
a) Súkromná základná umelecká škola Žilina, zria ďovate ľ Hala č, 
s.r.o., Predmestská 17, 010 01  Žilina 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- výška nájmu miestnosti č. C211 a C214 predstavuje sumu vo výške 
79,67 €/mesiac  
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: prevádzkovanie činnosti Súkromnej základnej 
umeleckej školy Žilina 
 
Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodn ého osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča ob čanom a mladej generácii v oblasti 
športových, vo ľnočasových a školských aktivít. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 39/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu správcovi majetku mesta – ZŠ ul. Mi eru 1235 v 
Byt či, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu  neb. pr iestorov 
telocvi ční ZŠ ul. Mieru v Byt či a miestností č. C211 a C214, mimo 
vyu čovacieho procesu školy (web mesta, web ZŠ ul. Mieru , 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 
osobitného zrete ľa a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to nájomcom (ve ľká 
telocvi čňa): 
a) p. Peter Bystrianský, Rázusova 762, Byt ča,  
b) p. Ivan Weber, S. Sakalovej 173 Byt ča,  
c) p. Ján Hološ, Potoky 704, Ve ľké Rovné,  
d) p. Mgr. Michal Kicoš, Hlboké nad Váhom 3, Byt ča,  
e) p. Martin Dudo ň, SNP 905/12, Byt ča,  
f) p. Roman Raždík, Okružná 1102/2, Byt ča  
s nasledovnými podmienkami nájmu:  



- výška nájmu ve ľkej telocvi čne 10,00 €/hod., vrátane poplatkov 
za spotrebu energií   
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť 
 
a nájomcovi (ve ľká a malá telocvi čňa): 
a) Centrum vo ľného času, ul. Mieru 1357, Byt ča 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- výška nájmu ve ľkej a malej telocvi čne spolu 1,00 €/rok, vrátane 
poplatkov za spotrebu energií   
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť krúžkov CV Č Byt ča 
 
a nájomcovi (nevyužívané miestnosti č. C211 a C214, bývalý 
kabinet): 
a) Súkromná základná umelecká škola Žilina, zria ďovate ľ Hala č, 
s.r.o., Predmestská 17, 010 01  Žilina 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- výška nájmu miestnosti č. C211 a C214 predstavuje sumu vo výške 
79,67 €/mesiac  
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: prevádzkovanie činnosti Súkromnej základnej 
umeleckej školy Žilina 
 
Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodn ého osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča ob čanom a mladej generácii v oblasti 
športových, vo ľnočasových a školských aktivít. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu správcovi majetku mesta – ZŠ ul. Mi eru 1235 v 
Byt či, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu  neb. pr iestorov 
telocvi ční ZŠ ul. Mieru v Byt či a miestností č. C211 a C214, mimo 
vyu čovacieho procesu školy (web mesta, web ZŠ ul. Mieru , 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 
osobitného zrete ľa a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to nájomcom (ve ľká 
telocvi čňa): 
a) p. Peter Bystrianský, Rázusova 762, Byt ča,  
b) p. Ivan Weber, S. Sakalovej 173 Byt ča,  
c) p. Ján Hološ, Potoky 704, Ve ľké Rovné,  
d) p. Mgr. Michal Kicoš, Hlboké nad Váhom 3, Byt ča,  
e) p. Martin Dudo ň, SNP 905/12, Byt ča,  
f) p. Roman Raždík, Okružná 1102/2, Byt ča  
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- výška nájmu ve ľkej telocvi čne 10,00 €/hod., vrátane poplatkov 
za spotrebu energií   
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  



- ú čel nájmu: športová činnos ť 
 
a nájomcovi (ve ľká a malá telocvi čňa): 
a) Centrum vo ľného času, ul. Mieru 1357, Byt ča 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- výška nájmu ve ľkej a malej telocvi čne spolu 1,00 €/rok, vrátane 
poplatkov za spotrebu energií   
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť krúžkov CV Č Byt ča 
 
a nájomcovi (nevyužívané miestnosti č. C211 a C214, bývalý 
kabinet): 
a) Súkromná základná umelecká škola Žilina, zria ďovate ľ Hala č, 
s.r.o., Predmestská 17, 010 01  Žilina 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- výška nájmu miestnosti č. C211 a C214 predstavuje sumu vo výške 
79,67 €/mesiac  
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: prevádzkovanie činnosti Súkromnej základnej 
umeleckej školy Žilina 
 
Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodn ého osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča ob čanom a mladej generácii v oblasti 
športových, vo ľnočasových a školských aktivít. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 39/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu správcovi majetku mesta – ZŠ ul. Mi eru 1235 v 
Byt či, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu  neb. pr iestorov 
telocvi ční ZŠ ul. Mieru v Byt či a miestností č. C211 a C214, mimo 
vyu čovacieho procesu školy (web mesta, web ZŠ ul. Mieru , 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 
osobitného zrete ľa a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to nájomcom (ve ľká 
telocvi čňa): 
a) p. Peter Bystrianský, Rázusova 762, Byt ča,  
b) p. Ivan Weber, S. Sakalovej 173 Byt ča,  
c) p. Ján Hološ, Potoky 704, Ve ľké Rovné,  
d) p. Mgr. Michal Kicoš, Hlboké nad Váhom 3, Byt ča,  
e) p. Martin Dudo ň, SNP 905/12, Byt ča,  
f) p. Roman Raždík, Okružná 1102/2, Byt ča  
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- výška nájmu ve ľkej telocvi čne 10,00 €/hod., vrátane poplatkov 
za spotrebu energií   
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť 
 
a nájomcovi (ve ľká a malá telocvi čňa): 



a) Centrum vo ľného času, ul. Mieru 1357, Byt ča 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- výška nájmu ve ľkej a malej telocvi čne spolu 1,00 €/rok, vrátane 
poplatkov za spotrebu energií   
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť krúžkov CV Č Byt ča 
 
a nájomcovi (nevyužívané miestnosti č. C211 a C214, bývalý 
kabinet): 
a) Súkromná základná umelecká škola Žilina, zria ďovate ľ Hala č, 
s.r.o., Predmestská 17, 010 01  Žilina 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- výška nájmu miestnosti č. C211 a C214 predstavuje sumu vo výške 
79,67 €/mesiac  
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: prevádzkovanie činnosti Súkromnej základnej 
umeleckej školy Žilina 
 
Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodn ého osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča ob čanom a mladej generácii v oblasti 
športových, vo ľnočasových a školských aktivít. 
 
39 / Žiados ť p. Ľubice Frolovej, Hliník nad Váhom 247, Byt ča 
o zaradenie do územného plánu mesta Byt ča parcely (KN-C č.) 862/17 
v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
MR vzh ľadom na skuto čnos ť, že sa tohto času zabezpe čujú podklady na 
preskúmanie a schva ľovanie ZaD č. 5 ÚPN SÚ Byt ča, odporú ča MZ 
predmetnej žiadosti nevyhovie ť. 
MR vzala na vedomie odporu čenie KVaŽP – žiadate ľka, sa má oboznámi ť 
s ustanovením § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku („stavebný zákon“) v znení nesko rších predpisov, 
ktorý sa týka nákladov na obstaranie územnoplánovac ej dokumentácie 
a ktorý umož ňuje orgánu územného plánovania požadova ť čiasto čnú 
alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie územnoplá novacej 
dokumentácie o.i. od fyzických osôb, ktorých výhrad ná potreba 
vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.   
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 40/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ľubice Frolovej, Hliník nad Váhom 247, 
Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ľubice Frolovej, Hliník nad Váhom 247, 
Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu Mesta Byt ča. 



 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 40/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ľubice Frolovej, Hliník nad Váhom 247, 
Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu Mesta Byt ča. 
 
40 / Žiados ť p. Milana Koštiala, Hliník nad Váhom 229, Byt ča  
o zaradenie do územného plánu mesta Byt ča parcely KN-C č. 377/1  
a 377/2 v k.ú. Hliník nad Váhom, Byt ča. 
 
MR vzh ľadom na skuto čnos ť, že sa tohto času zabezpe čujú podklady na 
preskúmanie a schva ľovanie ZaD č. 5 ÚPN SÚ Byt ča, odporú ča MZ 
žiadosti nevyhovie ť. 
MR vzala na vedomie odporu čenie KVaŽP – žiadate ľ, sa má oboznámi ť 
s ustanovením § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku („stavebný zákon“) v znení nesko rších predpisov, 
ktorý sa týka nákladov na obstaranie územnoplánovac ej dokumentácie 
a ktorý umož ňuje orgánu územného plánovania požadova ť čiasto čnú 
alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie územnoplá novacej 
dokumentácie o.i. od fyzických osôb, ktorých výhrad ná potreba 
vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.   
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 41/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Milana Koštiala, Hliník nad  Váhom 229, 
Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Milana Koštiala, Hliník nad  Váhom 229, 
Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 41/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Milana Koštiala, Hliník nad  Váhom 229, 
Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu Mesta Byt ča. 
 
41 / Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov Ul. Tresko ňovej 
814/5, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ pridelenie vo ľných bytov na dobu ur čitú 1 rok   
týmto žiadate ľom: 
a/ p. Marián Bubla na dobu ur čitú 1 rok v garsónke č. 21,  



b/ p. Lenka Kypúsová, p. Dávid Kypús a Dušan Kypús na dobu ur čitú 
1 rok v 2-izbovom byte č. 24. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 42/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných nájomných bytov Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča 
týmto žiadate ľom od 1. 3. 2017: 
a/ p. Marián Bubla na dobu ur čitú 1 rok v garsónke č. 21,  
b/ p. Lenka Kypúsová, p. Dávid Kypús a Dušan Kypús na dobu ur čitú 
1 rok v 2-izbovom byte č. 24. 
 
Pán primátor predniesol žiados ť p. žiadosti p. Jána Skotnického 
s manželkou, ktorí sa obrátili na Mesto s prosbou o  pomoc pri 
riešení ich životnej situácie, ke ď im zhorel rodinný dom. Pán 
primátor povedal, že pána Skotnického všetci poznaj ú, je rodák 
z Byt če, pracoval v technických službách a v jeho mene ži ada 
o podporu a schválenie žiadosti. Pán primátor predn iesol doplnenie 
návrhu uznesenia: 
2/ Pridelenie vo ľného nájomného bytu č. 2 na Ul. Tresko ňovej 814/5, 
Byt ča od 1. 4. 2017 p. Jánovi Skotnickému s manž. Annou , Štiavník 
č. 1245, na dobu ur čitú do 30. 9. 2017 z dôvodu hodného osobitného 
zrete ľa v zmysle ods. 7, čl. 3 VZN Mesta Byt ča č. 8/2016 o spôsobe 
pride ľovania nájomných bytov obstaraných z verejných pros triedkov. 
 
Poslanec p. Skotnický konštatoval, že brat s rodino u sa ocitol  
v naozaj kritickej situácii, prezentoval, že nebude  o tomto bode 
programu diskutova ť, ani hlasova ť o žiadosti nebude. 
    
Zástupca pána primátora p. Babušík požiadal kolegov  poslancov, aby 
podporili žiados ť. 
 
Poslanec p. Lovás tiež podporil žiados ť, s p. Jánom Skotnickým 
pracoval v technických službách. Pán Skotnický dlhé  roky pracoval 
v Byt či a pomáhal.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814/5, 
Byt ča týmto žiadate ľom od 1. 3. 2017: 
a/ p. Marián Bubla na dobu ur čitú 1 rok v garsónke č. 21,  
b/ p. Lenka Kypúsová, p. Dávid Kypús a Dušan Kypús na dobu ur čitú 
1 rok v 2-izbovom byte č. 24, 
2/ Pridelenie vo ľného nájomného bytu č. 2 na Ul. Tresko ňovej 814/5, 
Byt ča od 1. 4. 2017 p. Jánovi Skotnickému s manž. Annou , Štiavník 
č. 1245, na dobu ur čitú do 30. 9. 2017 z dôvodu hodného osobitného 
zrete ľa v zmysle ods. 7, čl. 3 VZN Mesta Byt ča č. 8/2016 o spôsobe 
pride ľovania nájomných bytov obstaraných z verejných pros triedkov. 
  



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 42/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814/5, 
Byt ča týmto žiadate ľom od 1. 3. 2017: 
a/ p. Marián Bubla na dobu ur čitú 1 rok v garsónke č. 21,  
b/ p. Lenka Kypúsová, p. Dávid Kypús a Dušan Kypús na dobu ur čitú 
1 rok v 2-izbovom byte č. 24, 
2/ Pridelenie vo ľného nájomného bytu č. 2 na Ul. Tresko ňovej 814/5, 
Byt ča od 1. 4. 2017 p. Jánovi Skotnickému s manž. Annou , Štiavník 
č. 1245, na dobu ur čitú do 30. 9. 2017 z dôvodu hodného osobitného 
zrete ľa v zmysle ods. 7, čl. 3 VZN Mesta Byt ča č. 8/2016 o spôsobe 
pride ľovania nájomných bytov obstaraných z verejných pros triedkov. 
 
42 / Žiadosti o pridelenie vo ľného 2-izb. bytu č. 58 v bytovom  
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ prideli ť uvedený byt ako náhradné ubytovanie pre 
pani Alenu Jozefu Hrošovú, ktorá býva toho času v 1-izbovom byte č. 
43 v bytovom dome Jesienka. Tento byt je v sú časnosti vo ve ľmi zlom 
technickom stave z dôvodu jeho zatekania a vyžaduje  si nevyhnutnú 
rekonštrukciu. 
Z uvedeného dôvodu MR odporú ča poskytnú ť p. Hrošovej náhradné 
ubytovanie v 2-izbovom byte č. 58 do doby ukon čenia rekonštrukcie 
jej sú časného bytu. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 43/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie náhradného dvojizbového bytu č. 58 p. Alene Jozefe 
Hrošovej, ktorá je toho času v nájme v 1-izbovom byte č. 43 v 
bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka. 
2/ Pridelenie náhradného dvojizbového bytu č. 58 bude na dobu 
ur čitú, na nevyhnutný čas potrebný na rekonštrukciu (oprava 
zatekania) bytu č. 43. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie náhradného dvojizbového bytu č. 58 p. Alene Jozefe 
Hrošovej, ktorá je toho času v nájme v 1-izbovom byte č. 43 v 
bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka. 
2/ Pridelenie náhradného dvojizbového bytu č. 58 bude na dobu 
ur čitú, na nevyhnutný čas potrebný na rekonštrukciu (oprava 
zatekania) bytu č. 43. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 43/2017 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie náhradného dvojizbového bytu č. 58 p. Alene Jozefe 
Hrošovej, ktorá je toho času v nájme v 1-izbovom byte č. 43 v 
bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka. 
2/ Pridelenie náhradného dvojizbového bytu č. 58 bude na dobu 
ur čitú, na nevyhnutný čas potrebný na rekonštrukciu (oprava 
zatekania) bytu č. 43. 
 
43 / MR vzala na vedomie informáciu, že z dôvodu konan ia koncertu v 
Dome kultúry v Byt či v termíne plánovaného zasadnutia MZ (27. 4. 
2017) sa zasadnutie MZ bude kona ť v utorok 25. 4. 2017 o 14,00 hod. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 44/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu termínu zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či z 27. 4. 
2017 na utorok 25. 4. 2017 o 14,00 hod. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu termínu zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či z 27. 4. 
2017 na utorok 25. 4. 2017 o 14,00 hod. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 44/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu termínu zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či z 27. 4. 
2017 na utorok 25. 4. 2017 o 14,00 hod. 
  
44 / MR vzala na vedomie informáciu od zástupcu primát ora mesta, 
ktorý požiadal, aby sa Mesto zú častnilo podania projektu na 
Slovenský zväz ľadového hokeja, ktorého zámerom je vybudovanie 
športovej haly s ihriskom o rozmeroch 20x40 m2 s ce loro čnou 
prevádzkou. 
 
MR odporu čila, aby v prípade, že bude Mesto sp ĺňať podmienky sa do 
zverejnenej výzvy zapojilo. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 45/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Podanie žiadosti na Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská 
cesta 27/B, Bratislava o vybudovanie objektu športo vej haly v 
mestskej časti Hliník nad Váhom, na parc. č. 177/1, 177/19 o výmere 
20x40 m2. 



2/ Prenájom pozemkov parc. č. 177/1, 177/19 o výmere 76x56 m2.   
Poslanci nemali pripomienky. 
 
Pán primátor vysvetlil prítomným, že najskôr sa jav ila vhodná 
lokalita v k.ú. Hliník nad Váhom, ale po zvážení bo la žiados ť na 
vybudovanie športovej haly zaslaná v lokalite ihris ka Byt ča. 
 
Poslanci v svojich diskusných príspevkoch konštatov ali, že zatia ľ 
nemajú informácie aké budú náklady Mesta súvisiace s týmto 
projektom a to, že Mesto musí zabezpe či ť sie ťové prípojky, terénne 
práce, odber produktov a ďalšie vyvolané investície. Ďalej 
konštatovali, že je nutné zisti ť podrobnejšie informácie 
o projekte, napr. aké budú náklady na energie a cel kové prevádzkové 
náklady a či ich bude hradi ť Mesto.  
 
Pán primátor ubezpe či ť prítomných, že Mesto sa zatia ľ len uchádza 
o tento projekt, bola na Slovenský zväz ľadového hokeja zaslaná 
žiados ť a pod ľa výsledku budú poslancom podané informácie. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Podanie žiadosti mesta Byt ča na Slovenský zväz ľadového hokeja, 
o vybudovanie objektu viacú čelovej športovej haly na území mesta 
Byt ča ( časti parc. CKN č. 978/1, 978/6 a 978/11, k.ú. Ve ľká Byt ča), 
v súlade s výzvou SZ ĽH zo d ňa 25.1.2017, v rámci projektu výstavby 
nových športových centier pre deti a mládež v mestá ch a obciach na 
území SR s po čtom nad 5000 obyvate ľov. 
 
II.Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu častí pozemkov z parc. CKN č. 
978/1, 978/6 a 978/11 v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu o výmere 4.800 m 2 
(plocha 80 m x 60 m), na web stránke mesta Byt ča a úradnej tabuli 
mesta Byt ča, formou priameho prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, písm.c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Byt ča zo d ňa 23.11.2016, ako prenájmu majetku mesta Byt ča hodného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi – Slovenský zväz ľadového hokeja, 
Trnavská cesta 27/B, 831 04  Bratislava, I ČO: 308 453 86, 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a) nájomná zmluva na dobu ur čitú 40 rokov 
b) nájomné vo výške 1,-€ za celú dobu nájmu 
c) ú čel nájmu – výstavba a prevádzkovanie „Multifunk čného 

športového centra“ (viacú čelová športová hala s ľadovou 
plochou) na prenajatých pozemkoch. 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom, 
predovšetkým de ťom a mládeži, zabezpe čujúca rozšírenie a zlepšenie 
podmienok pre ich športové, vo ľnočasové a školské aktivity 
a spo čívajúca v zabezpe čení výstavby a podpory prevádzkovania 
„Multifunk čného športového centra“ na prenajatých pozemkoch me sta. 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 45/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Podanie žiadosti mesta Byt ča na Slovenský zväz ľadového hokeja, 
o vybudovanie objektu viacú čelovej športovej haly na území mesta 
Byt ča ( časti parc. CKN č. 978/1, 978/6 a 978/11, k.ú. Ve ľká Byt ča), 
v súlade s výzvou SZ ĽH zo d ňa 25.1.2017, v rámci projektu výstavby 
nových športových centier pre deti a mládež v mestá ch a obciach na 
území SR s po čtom nad 5000 obyvate ľov. 
 
II.Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu častí pozemkov z parc. CKN č. 
978/1, 978/6 a 978/11 v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu o výmere 4.800 m 2 
(plocha 80 m x 60 m), na web stránke mesta Byt ča a úradnej tabuli 
mesta Byt ča, formou priameho prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, písm.c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Byt ča zo d ňa 23.11.2016, ako prenájmu majetku mesta Byt ča hodného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi – Slovenský zväz ľadového hokeja, 
Trnavská cesta 27/B, 831 04  Bratislava, I ČO: 308 453 86, 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a) nájomná zmluva na dobu ur čitú 40 rokov 
b) nájomné vo výške 1,-€ za celú dobu nájmu 
c) ú čel nájmu – výstavba a prevádzkovanie „Multifunk čného 

športového centra“ (viacú čelová športová hala s ľadovou 
plochou) na prenajatých pozemkoch. 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom, 
predovšetkým de ťom a mládeži, zabezpe čujúca rozšírenie a zlepšenie 
podmienok pre ich športové, vo ľnočasové a školské aktivity 
a spo čívajúca v zabezpe čení výstavby a podpory prevádzkovania 
„Multifunk čného športového centra“ na prenajatých pozemkoch me sta. 
 
 
45 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 46/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2017. 
 
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 I. kole r. 2017. 



 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 46/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2017. 
 
46/ Výsledok Obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017 na predaj stavby 
„Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča“ a „Obchodný podiel Mesta 
Byt ča v spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o.“ vyhlásenej d ňa 13. 1. 2017. 
OVS č. 1/2017 bola neúspešná, do vyhlásenej sú ťaže nebol doru čený 
žiadny návrh od tretích osôb.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 47/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Výsledok Obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017 na predaj stavby 
„Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča“ a „Obchodný podiel Mesta 
Byt ča v spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o.“ vyhlásenej d ňa 13. 1. 2017. 
OVS č. 1/2017 bola neúspešná, do vyhlásenej sú ťaže nebol doru čený 
žiadny návrh od tretích osôb.  
 
Pán primátor prítomným len pripomenul, že pod ľa predtým vyhlásenej 
súťaž záujemca ponúkal 78.000,- €. Nako ľko poslanci rozhodli, že 
nebudú výsledky sú ťaže akceptova ť a bude vyhlásená táto druhá 
súťaž, kde chcú, aby boli oslovené aj tie odborné asoc iácie, ktoré 
sa týmto zaoberajú. Dnes je výsledok takýto. 
 
Poslanec p. Kozák vyjadril názor, že predsa Mesto n emohlo preda ť za 
78.000,- €, ke ď ú čtovná hodnota je 206.000,- € a preto musela by ť 
táto sú ťaž, aby to bolo čisté. 
 
Zástupca primátora p. Babušík nesúhlasil s týmto ná zorom, nako ľko 
prvá verejno-obchodná sú ťaž bola legálna, legálne zastupite ľstvom 
schválená a vyhlásená. Požiadal úrad, aby boli vy číslené náklady 
koľko to Mesto stálo minulý rok a ko ľko to bude stá ť tento rok. 
Bolo to čisté, bola to taká istá legálna sú ťaž.  
 
Poslanec p. Melocík povedal, že súhlasí s p. Babuší kom a ak teraz 
Mesto káblovku predá, bude to riadne pod cenu, aleb o za 1,- €. 
 
Poslanec p. Chúpek -zabúdate, že ke ď bola vyhlásená sú ťaž, v tejto 
dobe právni čka Mesta odchádzala a nemali sme právnika. Relevant ný 
názor právnika nám poskytol p. Školek a ten nám neo dporú čal ís ť do 
tohto. 
 
Pán primátor nesúhlasil s týmto, pripomenul, že pos lanci nechceli 
odobri ť výsledky VOS, lebo predložil ponuku len jeden záuj emca 
a ponúkaná cena sa poslancom zdala nízka. Tvrdili, že sú 



záujemcovia, preto bola nová VOS vyhlásená. Preto s a pán primátor 
rozhodol prvú riadnu VOS nepodpísa ť.    
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Výsledok Obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017 na predaj stavby 
„Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča“ a „Obchodný podiel Mesta 
Byt ča v spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o.“ vyhlásenej d ňa 13. 1. 2017. 
OVS č. 1/2017 bola neúspešná, do vyhlásenej sú ťaže nebol doru čený 
žiadny návrh od tretích osôb.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 47/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Výsledok Obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017 na predaj stavby 
„Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča“ a „Obchodný podiel Mesta 
Byt ča v spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o.“ vyhlásenej d ňa 13. 1. 2017. 
OVS č. 1/2017 bola neúspešná, do vyhlásenej sú ťaže nebol doru čený 
žiadny návrh od tretích osôb.  
 
--------------------------------------------------- ---------- 
Na vedomie: 
 
1/ FK odporú ča vypracova ť analýzu príjmovej časti rozpo čtu 
týkajúcej sa jednotlivých druhov príjmov súvisiacic h s 
prevádzkovaním výherných a nevýherných hracích prís trojov.  
FK zárove ň odporú ča vykona ť zamestnancami MsP kontrolu v 
jednotlivých prevádzkach pohostinstiev, barov a her ní za ú čelom 
zistenia po čtu výherných a nevýherných hracích prístrojov 
(výherných prístrojov, videohier, ruliet...). FK uv edené odporú ča 
predloži ť na nasledujúce zasadnutie MZ. 
  
2/ Žiados ť JJ Global, spol. s r.o., Čereš ňová 70, Banská Bystrica  
o vyjadrenie k zámeru výstavby „Bytové domy Byt ča na parcelách 
3155/41 a 3155/42 v k.ú. Ve ľká Byt ča“. 
     
MR vzala na vedomie informáciu a konštatovala, že ž iados ť sa rieši 
v zmysle platnej ZaD č. 3 ÚPN SÚ Byt ča.  
 
3/ Riešenie bytovej situácie bezdomovkyne p. Blažen y   
Lalinskej. 
 
KSoc odporú ča ubytovanie v krízovom bývaní (Harmónia Žilina, Št art 
Žilina ... ). V prípade primeraného správania sa v zariadení, KSoc 
prehodnotí možnos ť pridelenia bytu. 
 
4/ MR vzala na vedomie Dodatok č. 1 k Organiza čnému poriadku k 1. 
2. 2017 (vi ď. príloha). 



--------------------------------------------------- ------------ 
 
Rôzne: 
1/ Pán primátor informoval prítomných, že ako posla nci vedia, Mesto 
vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávate ľa rekonštruk čných prác 
bývalej ZŠ v Pšurnoviach s prestavbou objektu na 6 bytových 
jednotiek. Mesto chcelo na uvedené požiada ť o príspevok zo ŠFRB. 
Firma, ktorá sa prihlásila, však prekro čila maximálnu výšku 
nákladov za m 2, preto sa Mesto pokúsili urobi ť sú ťaž cez 
elektronické verejné trhovisko. Pán primátor odovzd al slovo pani 
prednostke, aby informovala o výsledku. Prednostka úradu  
p. Kramarová informovala, že pod ľa projektu je rozpo čet 330.000,- € 
s tým, že vysú ťažená suma bola 280.000,- €. Vzh ľadom k tomu, že 
Mesto sa chcelo uchádza ť o dotáciu zo ŠFRB a výška nákladov na m 2, 
ktoré je potrebné rekonštruova ť, prevyšovala podmienky ŠFRB, Mesto 
urobilo ďalší krok – vysú ťaženie zákazky cez elektronické 
trhovisko. Dnes o 13,30 hod. bola sú ťaž ukon čená. Cena diela bola 
165.500,- € s tým, že vysú ťažená suma je 159.500,- €. Verejný 
obstarávate ľ za Mesto Byt ča p. Bení ček doru čil kone čný formulár  
z elektronického verejného trhoviska, kde je uveden é, že ví ťazný 
dodávate ľ tejto zákazky je zaradený na zoznam negatívne hodn otených 
dodávate ľov elektronického verejného trhoviska. 
Pani prednostka uvedené dala pánom poslancom na ved omie 
a konštatovala, by bolo ve ľké riziko, aby Mesto uzatvorilo zmluvu 
s týmto dodávate ľom. Mesto teda nepožiada dotáciu ŠFRB. 
 
Pán primátor konštatoval, že na ďalších zasadnutiach zastupite ľstve 
sa budú zaobera ť možnos ťou rekonštrukcie z vlastných zdrojov.   
 
Poslanec p. Kozák dal na zváženie, že by bolo možno  efektívnejšie 
objekt zbúra ť a postavi ť nový. 
 
4/ MR vzala na vedomie Dodatok č. 1 k Organiza čnému poriadku k 1. 
2. 2017 (vi ď. príloha). 
--------------------------------------------------- ------------- 
V závere prednostka úradu informovala o Dodatku č. 1 k Organi-
začnému poriadku k 1. 2. 2017. Z oddelenia VaŽP bol pr eradený 
referent p. Drgo ňa na oddelenie Rr.  
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 2/2017 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Bc. Miroslav Mi nár čik 
prednostka úradu                    primátor mesta    
 
          
Pavol Hrabovský                     Ľubomír Hrobárik             
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 


