
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 8/2016 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného     

dňa 23. 11. 2016 o 14,00 hodine v Dome kultúry Byt ča 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 19,40 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 16 poslancov 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča. 
2/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 09. 2016. 
3/ Návrh na doplnenie rozpo čtovej položky nákup a osadenie 
autobusovej zastávky v mestskej časti Mikšová-Be ňov.   
4/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2016 k 30. 11. 2016. 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 6/2016 – 
Štatút Mesta Byt ča. 
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 7/2016  
o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkár ňach a času 
prevádzky služieb na území mesta Byt ča v navrhovanom znení. 
7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 8/2016 
o spôsobe pride ľovania nájomných bytov obstaraných z verejných 
prostriedkov. 
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 9/2016, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku 
v školách a školských zariadeniach v znení neskorší ch doplnkov. 
9/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta  Byt ča – 
opätovné prerokovanie a návrh VZN Mesta Byt ča č. 10/2016 o zrušení 
VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 v znení VZN Mesta Byt ča č. 1/2011 a č. 
4/2014. 
10 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2016 o poskytovaní 
sociálnych služieb a ur čení výšky platieb za poskytované sociálne 
služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári  Jesienka, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 04/2012. 
11 / Nakladanie s majetkom Mesta Byt ča „Televízne káblové rozvody 
Mesta Byt ča“ a „Obchodný podiel Mesta Byt ča v spolo čnosti KTR 
Byt ča, s. r. o. 
12 / Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2015/2016. 
13 / Schva ľovanie prenájmu majetku Mesta Byt ča zvereného do správy 
MŠ Hurbanova z dôvodu hodného osobitného zrete ľa (Tajomstvo 
tanca).  
14 / Návrh HANT BY s.r.o., Bratislava na uzatvorenie z mluvy 
o budúcej darovacej zmluve (SSZ križovatky cesty I/ 10 a 
Štefánikovej ul. v Byt či). 
15 / Žiadosti o odkúpenie pozemkov parc. CKN č. 824/36 a 824/11  
v k.ú. V Byt ča, na ul. Hollého v Byt či. 
16 / Žiados ť MFK Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča o zmenu nájomcu  
Mestského futbalového štadióna na Ul. S. Sakalovej v Byt či z FO TJ  
Kinex Byt ča na MFK Byt ča. 
17 / Žiados ť o odpredaj nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Byt ča  
na Ul. Kollárovej v Byt či, č.s. 634. 



18 / Žiados ť o prenájom časti mestského pozemku na umiestnenie  
reklamnej stavby bigboardu, z parc. CKN č. 1252/5, k.ú. Maršová. 
19 / Žiados ť o povolenie na uloženie tlakového kanaliza čného  
potrubia cez pozemok vo vlastníctve Mesta-MŠ v Hlin íku nad Váhom. 
20 / Žiados ť  o zriadenie vecného bremena cez pozemky mesta  
Byt ča, nachádzajúce sa v areáli TSMB na Hliníckej ul. v  Byt či. 
21 / Žiados ť o za členenie pozemkov do územného plánu. 
22 / Žiados ť o pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
23 / Žiados ť o výmenu bytu v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
24 / Žiados ť o pridelenie bytu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
25 / Žiadosti o pred ĺženie nájmu v bytoch v dome č.s. 814/5 na Ul. 
Tresko ňovej v Byt či. 
26 / Poslanecký návrh - návrh na riešenie situácie tep elného 
hospodárstva v Meste Byt ča. 
27 / Návrh poslanca MZ na vydávanie mestských novín „B yt čianske 
noviny“. 
28 / Návrh realizácie celkovej rekonštrukcie Ul. Moyze sovej 
v Byt či. 
29 / Uzatvorenie a podpísanie dodatku notárskej zápisn ice. 
30 / Zápisnica z grantovej komisie.  
31 / Uzatvorenie zmluvy o odovzdaní a prevzatí objekto v medzi 
Železnicami Slovenskej republiky a TS MB.  
32 / R ô z n e . 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 15 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
     Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci MZ . Pán primátor 
navrhol doplnenie programu o body 29/ Uzatvorenie a  podpísanie 
dodatku notárskej zápisnice, bod 30/ Zápisnica z gr antovej komisie 
a bod 31/ Uzatvorenie zmluvy o odovzdaní a prevzatí  objektov medzi 
Železnicami Slovenskej republiky a TS MB.  Bod rôzn e bude bod 32/. 
Ďalej na žiados ť poslanca p. Školka navrhol, aby bod 13/ návrh na 
riešenie situácie tepelného hospodárstva v Meste By t ča prerokovaný 
po bode 26/. Poslanec p. Školek zo zdravotných dôvo dov príde 
neskôr. 
Poslanci návrh na doplnenie programu schválili. 
 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Stanislav Struhal 
a p. Branislav Šušolík.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Branislav  
Šušolík ako predseda komisie, p. Ing. Peter Weber a  p. Ing. Juraj 
Babušík 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.  



Pán primátor konštatoval, že na zasadnutí je prítom ný p. Ing. 
Martin Pito ňák, ktorý vypracoval odborný posudok riešenia 
rekonštrukcie ulice Moyzesovej s tým, že nako ľko má iné povinnosti 
oboznámi poslancov v úvode rokovania. 
Pán Pito ňák informoval, že zhodnotil technický stav vozovky,  ktorý 
je bežný v slovenských mestách a deformácia je bežn á napr. v meste 
Dolný Kubín a na tiež na Kysuciach. Vozovka Ul. Moy zesovej má 
veľmi nízky prie čny sklon, t.z. voda, ktorá mala odteka ť, neodteká 
dostato čne do ž ľabu a dostáva sa do spodných vrstiev vozovky. To 
má za následok, že voda pracuje a dochádza k rozdvo jovaniu 
kameniva a zámková dlažba za čína pracova ť. Ide o frekventovanú 
ulicu. Z ich odborného poh ľadu, ak bude vozovka opravená znova tým 
spôsobom ako doteraz a povrch bude zo zámkovej dlaž by, tak poruchy 
je možné o čakáva ť do 4 až 5tich rokov. Z ich poh ľadu jednozna čne 
navrhujú riešenie problému - doloži ť konštruk čné asfaltové vrstvy.  
Poslancom p. Pito ňák ďalej podrobne odborne vysvetlil, že sa opä ť 
vracajú ku konštrukcii povrchov asfaltom, čo je ove ľa vyššia 
životnos ť vozovky ako je dlažobná úprava a odpovedal na dota zy 
poslancov. 
    
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
    
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča: 

-  Správa o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 14. 9. 2016, 
-  Správa o výsledku kontroly č. 13 Kontrola hospodárenia 

a nakladania s finan čnými prostriedkami a s majetkom za roky 
2014 a 2015 na MsP v Byt či, 

-  Správa o výsledku kontroly č. 14 – Kontrola hospodárenia 
s finan čnými prostriedkami za r. 2015 v ZŠ Ul. E. Lániho 
Byt ča.  

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 146/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 

-  Správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 14. 9. 2016, 
-  Správu o výsledku kontroly č. 13 Kontrola hospodárenia 

a nakladania s finan čnými prostriedkami a s majetkom za roky 
2014 a 2015 na MsP v Byt či, 

-  Správu o výsledku kontroly č. 14 – Kontrola hospodárenia 
s finan čnými prostriedkami za r. 2015 v ZŠ Ul. E. Lániho 
Byt ča predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča.  

 
Hlavný kontrolór odpovedal na dotazy poslancov.  
Poslanci nemali pripomienky k predloženým materiálo m. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 

-  Správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 14. 9. 2016, 



-  Správu o výsledku kontroly č. 13 Kontrola hospodárenia 
a nakladania s finan čnými prostriedkami a s majetkom za roky 
2014 a 2015 na MsP v Byt či, 

-  Správu o výsledku kontroly č. 14 – Kontrola hospodárenia 
s finan čnými prostriedkami za r. 2015 v ZŠ Ul. E. Lániho 
Byt ča predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča.  

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 146/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 

-  Správu o plnení uznesení MZ prijatých d ňa 14. 9. 2016, 
-  Správu o výsledku kontroly č. 13 Kontrola hospodárenia 

a nakladania s finan čnými prostriedkami a s majetkom za roky 
2014 a 2015 na MsP v Byt či, 

-  Správu o výsledku kontroly č. 14 – Kontrola hospodárenia 
s finan čnými prostriedkami za r. 2015 v ZŠ Ul. E. Lániho 
Byt ča predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča.  

 
2/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 09. 2016. 
 
MR vzala na vedomie plnenie programového rozpo čtu k 30. 09. 2016 
bez pripomienok. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 147/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 09. 2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 09. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 147/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 09. 2016. 
 
3/ Návrh primátora mesta na doplnenie rozpo čtovej položky nákup 
a osadenie autobusovej zastávky v mestskej časti Mikšová-Be ňov vo 
výške 700,- €. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že rozpo čtovaná položka nesta čí na 
nákup a osadenie požadovanej autobusovej zastávky. Z týchto 
dôvodov je nutné rozpo čtovú položku zvýši ť o 700,- €. 
 



MR odporú ča MZ schváli ť doplnenie rozpo čtovej položky nákup 
a osadenie autobusovej zastávky v mestskej časti Mikšová-Be ňov vo 
výške 700,- €. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 148/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Doplnenie rozpo čtovej položky nákup a osadenie autobusovej 
zastávky v mestskej časti Mikšová-Be ňov vo výške 700,- € v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2016 k 30. 11. 
2016. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Doplnenie rozpo čtovej položky nákup a osadenie autobusovej 
zastávky v mestskej časti Mikšová-Be ňov vo výške 700,- € v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2016 k 30. 11. 
2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 148/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Doplnenie rozpo čtovej položky nákup a osadenie autobusovej 
zastávky v mestskej časti Mikšová-Be ňov vo výške 700,- € v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2016 k 30. 11. 
2016. 
   
4/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2016 k 30. 11. 2016. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Zme ny rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 7/2016 k 30. 11. 2016.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 7/2016 k 30. 11. 2016 v navrhovanom znení. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 149/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Zme ny rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 7/2016 k 30. 11. 2016.  
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2016 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 30. 11. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnou zmenou: 
Kapitálové výdavky: 



Podprogram 3.4 Prevádzka a rekonštrukcia budov 
Autobusová zastávka Mikšová – Be ňov                  +700,- € 
  
Kapitálové príjmy: 
Príjmy z predaja pozemkov                            +700,- € 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Zme ny rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 7/2016 k 30. 11. 2016.  
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2016 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 30. 11. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnou zmenou: 
Kapitálové výdavky: 
Podprogram 3.4 Prevádzka a rekonštrukcia budov 
Autobusová zastávka Mikšová – Be ňov                  +700,- € 
  
Kapitálové príjmy: 
Príjmy z predaja pozemkov                            +700,- € 
  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 149/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Zme ny rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 7/2016 k 30. 11. 2016.  
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2016 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 30. 11. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnou zmenou: 
Kapitálové výdavky: 
Podprogram 3.4 Prevádzka a rekonštrukcia budov 
Autobusová zastávka Mikšová – Be ňov                  +700,- € 
  
Kapitálové príjmy: 
Príjmy z predaja pozemkov                            +700,- € 
  
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 6/2016 – 
Štatút Mesta Byt ča. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že v návrhu v bode 3,  § 10 je 
nesprávne uvedené „Štatút mesta a jeho zmeny schva ľuje mestské 
zastupite ľstvo 3/5 vä čšinou všetkých poslancov“. V zmysle zákona 



je správne 3/5 vä čšinou prítomných poslancov. Uvedené bude 
opravené. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
č. 6/2016 – Štatút Mesta Byt ča v navrhovanom znení. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 150/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzné nariade nie Mesta Byt ča 
č. 6/2016 – Štatút Mesta Byt ča: bod 3, § 10 bude znie ť: „Štatút 
mesta a jeho zmeny schva ľuje mestské zastupite ľstvo 3/5 vä čšinou  
prítomných poslancov.  
 

uznesenie č. 151/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 6/2016 – Štatút Mesta 
Byt ča v znení prijatého uznesenia č. 150/2016 zo d ňa 23. 11. 2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzné nariade nie Mesta Byt ča 
č. 6/2016 – Štatút Mesta Byt ča: bod 3, § 10 bude znie ť: „Štatút 
mesta a jeho zmeny schva ľuje mestské zastupite ľstvo 3/5 vä čšinou  
prítomných poslancov.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 150/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzné nariade nie Mesta Byt ča 
č. 6/2016 – Štatút Mesta Byt ča: bod 3, § 10 bude znie ť: „Štatút 
mesta a jeho zmeny schva ľuje mestské zastupite ľstvo 3/5 vä čšinou  
prítomných poslancov.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 6/2016 – Štatút Mesta 
Byt ča v znení prijatého uznesenia č. 150/2016 zo d ňa 23. 11. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 151/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 6/2016 – Štatút Mesta 
Byt ča v znení prijatého uznesenia č. 150/2016 zo d ňa 23. 11. 2016. 



6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 7/2016  
o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkár ňach a času 
prevádzky služieb na území mesta Byt ča v navrhovanom znení. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 152/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2016  o pravidlách 
času predaja v obchodných prevádzkár ňach a času prevádzky služieb 
na území mesta Byt ča zo d ňa 23. 11. 2016. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 09. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 152/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2016  o pravidlách 
času predaja v obchodných prevádzkár ňach a času prevádzky služieb 
na území mesta Byt ča zo d ňa 23. 11. 2016. 
 
7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 8/2016 
o spôsobe pride ľovania nájomných bytov obstaraných z verejných 
prostriedkov. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť predložený návrh VZN č. 8/2016 so zmenami 
a doplnkami navrhnutými KSoc: 
1/ článok 3 ods. 4 A písm. a) znie: „Žiadate ľ o nájomný byt 
má trvalý pobyt v Meste Byt ča po dobu najmenej 1 roka pred dátumom 
podania žiadosti. V prípade, že o byt žiadajú manže lia, túto 
podmienku musí sp ĺňať aspo ň jeden z manželov.“ 
 
2/ V článku 3 ods. 4 A písm. b) sa vypúš ťa, doterajšie písmená c, 
d, e sa ozna čujú ako písmena b, c, d. 
 
3/ článok 3 ods.4 B písm. b) sa vypúš ťa, doterajšie písmená    c, 
d, e sa ozna čujú ako písmena b, c, d. 
 
4/ článok 3 ods. 4 B sa dop ĺňa o písmeno e), ktoré znie: 
“Podmienka uvedená v písm. a) tohto odseku spo čívajúca v tom, že 
žiadate ľ musí by ť starobným dôchodcom alebo osobou so zdravotným 
postihnutím nad 50 rokov veku, ktorý je sú časne poberate ľom 
invalidného dôchodku sa nevz ťahuje na pride ľovanie bytov č. 23, 
24,25,26,69 a 70 tohto bytového domu.“ 
    
5/ článok 3 ods. 7 prvá veta sa nahrádza novým znením:„  Do  



evidencie žiadate ľov je možné zaradi ť aj žiados ť osoby, ktorá 
nesp ĺňa podmienky uvedené v ods. 4 A písm. a) a 4 B písm.  a) tohto 
článku.“ 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 153/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzné nariade nie Mesta Byt ča 
č. 8/2016 o spôsobe pride ľovania nájomných bytov obstaraných 
z verejných prostriedkov s nasledovnými zmenami a d oplnkami: 
1/ článok 3 ods. 4 A písm. a) znie: „Žiadate ľ o nájomný byt 
má trvalý pobyt v Meste Byt ča po dobu najmenej 1 roka pred dátumom 
podania žiadosti. V prípade, že o byt žiadajú manže lia, túto 
podmienku musí sp ĺňať aspo ň jeden z manželov.“ 
 
2/ V článku 3 ods. 4 A písm. b) sa vypúš ťa, doterajšie písmená c, 
d, e sa ozna čujú ako písmena b, c, d. 
 
3/ článok 3 ods.4 B písm. b) sa vypúš ťa, doterajšie písmená    c, 
d, e sa ozna čujú ako písmena b, c, d. 
 
4/ článok 3 ods. 4 B sa dop ĺňa o písmeno e), ktoré znie:“Podmienka 
uvedená v písm. a) tohto odseku spo čívajúca v tom, že žiadate ľ 
musí by ť starobným dôchodcom alebo osobou so zdravotným 
postihnutím nad 50 rokov veku, ktorý je sú časne poberate ľom 
invalidného dôchodku sa nevz ťahuje na pride ľovanie bytov č. 23, 
24,25,26,69 a 70 tohto bytového domu.“ 
    
5/ článok 3 ods. 7 prvá veta sa nahrádza novým znením:„  Do  
evidencie žiadate ľov je možné zaradi ť aj žiados ť osoby, ktorá 
nesp ĺňa podmienky uvedené v ods. 4 A písm. a) a 4 B písm.  a) tohto 
článku.“ 
 

uznesenie č. 154/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2016 o spôsobe 
pride ľovania nájomných bytov obstaraných z verejných pros triedkov 
v znení prijatého uznesenia č. 153/2016 zo d ňa 23. 11. 2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzné nariade nie Mesta Byt ča 
č. 8/2016 o spôsobe pride ľovania nájomných bytov obstaraných 
z verejných prostriedkov s nasledovnými zmenami a d oplnkami: 
1/ článok 3 ods. 4 A písm. a) znie: „Žiadate ľ o nájomný byt 



má trvalý pobyt v Meste Byt ča po dobu najmenej 1 roka pred dátumom 
podania žiadosti. V prípade, že o byt žiadajú manže lia, túto 
podmienku musí sp ĺňať aspo ň jeden z manželov.“ 
 
2/ V článku 3 ods. 4 A písm. b) sa vypúš ťa, doterajšie písmená c, 
d, e sa ozna čujú ako písmena b, c, d. 
 
3/ článok 3 ods.4 B písm. b) sa vypúš ťa, doterajšie písmená    c, 
d, e sa ozna čujú ako písmena b, c, d. 
 
4/ článok 3 ods. 4 B sa dop ĺňa o písmeno e), ktoré znie: 
“Podmienka uvedená v písm. a) tohto odseku spo čívajúca v tom, že 
žiadate ľ musí by ť starobným dôchodcom alebo osobou so zdravotným 
postihnutím nad 50 rokov veku, ktorý je sú časne poberate ľom 
invalidného dôchodku sa nevz ťahuje na pride ľovanie bytov č. 23, 
24,25,26,69 a 70 tohto bytového domu.“ 
    
5/ článok 3 ods. 7 prvá veta sa nahrádza novým znením:„  Do  
evidencie žiadate ľov je možné zaradi ť aj žiados ť osoby, ktorá 
nesp ĺňa podmienky uvedené v ods. 4 A písm. a) a 4 B písm.  a) tohto 
článku.“ 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 153/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzné nariade nie Mesta Byt ča 
č. 8/2016 o spôsobe pride ľovania nájomných bytov obstaraných 
z verejných prostriedkov s nasledovnými zmenami a d oplnkami: 
1/ článok 3 ods. 4 A písm. a) znie: „Žiadate ľ o nájomný byt 
má trvalý pobyt v Meste Byt ča po dobu najmenej 1 roka pred dátumom 
podania žiadosti. V prípade, že o byt žiadajú manže lia, túto 
podmienku musí sp ĺňať aspo ň jeden z manželov.“ 
 
2/ V článku 3 ods. 4 A písm. b) sa vypúš ťa, doterajšie písmená c, 
d, e sa ozna čujú ako písmena b, c, d. 
 
3/ článok 3 ods.4 B písm. b) sa vypúš ťa, doterajšie písmená    c, 
d, e sa ozna čujú ako písmena b, c, d. 
 
4/ článok 3 ods. 4 B sa dop ĺňa o písmeno e), ktoré znie: 
“Podmienka uvedená v písm. a) tohto odseku spo čívajúca v tom, že 
žiadate ľ musí by ť starobným dôchodcom alebo osobou so zdravotným 
postihnutím nad 50 rokov veku, ktorý je sú časne poberate ľom 
invalidného dôchodku sa nevz ťahuje na pride ľovanie bytov č. 23, 
24,25,26,69 a 70 tohto bytového domu.“ 
    
5/ článok 3 ods. 7 prvá veta sa nahrádza novým znením:„  Do  
evidencie žiadate ľov je možné zaradi ť aj žiados ť osoby, ktorá 
nesp ĺňa podmienky uvedené v ods. 4 A písm. a) a 4 B písm.  a) tohto 
článku.“ 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2016 o spôsobe 
pride ľovania nájomných bytov obstaraných z verejných pros triedkov 
v znení prijatého uznesenia č. 153/2016 zo d ňa 23. 11. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 154/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2016 o spôsobe 
pride ľovania nájomných bytov obstaraných z verejných pros triedkov 
v znení prijatého uznesenia č. 153/2016 zo d ňa 23. 11. 2016. 
 
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 9/2016, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku 
v školách a školských zariadeniach v znení neskorší ch doplnkov. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
č. 9/2016, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky 
príspevku v školách a školských zariadeniach v znen í neskorších 
doplnkov v navrhovanom znení. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 155/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 9/2016, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách 
a školských zariadeniach v znení neskorších doplnko v. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 9/2016, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách 
a školských zariadeniach v znení neskorších doplnko v. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 155/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 9/2016, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách 
a školských zariadeniach v znení neskorších doplnko v. 
 
9/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta  Byt ča – 
opätovné prerokovanie a návrh VZN Mesta Byt ča č. 10/2016 o zrušení 



VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 v znení VZN Mesta Byt ča č. 1/2011 a č. 
4/2014. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Byt ča  v navrhovanom znení.  
MR odporú ča MZ schváli ť VZN mesta Byt ča č. 10/2016 o zrušení VZN 
mesta Byt ča č. 5/2010 v znení VZN mesta Byt ča č. 1/2011 a č. 
4/2014. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 156/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 10/2016 o zrušení VZN 
Mesta Byt ča č. 5/2010 v znení VZN Mesta Byt ča č. 1/2011 a č. 
4/2014 v navrhovanom znení zo d ňa 23. 11. 2016. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 157/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta B yt ča v 
navrhovanom znení zo d ňa 23. 11. 2016.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 10/2016 o zrušení VZN 
Mesta Byt ča č. 5/2010 v znení VZN Mesta Byt ča č. 1/2011 a č. 
4/2014 v navrhovanom znení zo d ňa 23. 11. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 156/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 10/2016 o zrušení VZN 
Mesta Byt ča č. 5/2010 v znení VZN Mesta Byt ča č. 1/2011 a č. 
4/2014 v navrhovanom znení zo d ňa 23. 11. 2016. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta B yt ča v 
navrhovanom znení zo d ňa 23. 11. 2016.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 157/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta B yt ča v 
navrhovanom znení zo d ňa 23. 11. 2016.  
 
10 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2016 o poskytovaní 
sociálnych služieb a ur čení výšky platieb za poskytované sociálne 
služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári  Jesienka, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 04/2012. 
 
MR vzala na vedomie informáciu z preh ľadnej tabu ľky výšky 
jednotlivých platieb za poskytované sociálne služby  v Zariadení 
pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka – vi ď. príloha.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča  
č. 11/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a ur čení výšky platieb 
za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seni orov a Dennom 
stacionári Jesienka, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 04/2012. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 158/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča  č. 11/2016 o poskytovaní 
sociálnych služieb a ur čení výšky platieb za poskytované sociálne 
služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári  Jesienka, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 04/2012 o poskytovaní sociálnych 
služieb a ur čení výšky platieb za poskytované sociálne služby 
v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesien ka. 
 
Prítomných pani riadite ľka informovala, aký je rozdiel vo 
financovaní zariadenia v zria ďovate ľskej pôsobnosti VÚC a obcí. 
Vysvetlila, že náklady sa zvyšujú. Týmto navrhovaný m zvýšením 
nebudú v plnej miere prenesené na klientov zariaden ia, nako ľko 
Mesto zo svojho rozpo čtu zariadenie dofinancuje. 
 
Poslanci konštatovali, že tieto služby pre ob čanov je nutné 
zabezpe čova ť a do budúcna bude nutné zvýši ť ich kapacitu. 
      
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča  č. 11/2016 o poskytovaní 
sociálnych služieb a ur čení výšky platieb za poskytované sociálne 
služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári  Jesienka, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 04/2012 o poskytovaní sociálnych 
služieb a ur čení výšky platieb za poskytované sociálne služby 
v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesien ka. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 158/2016 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča  č. 11/2016 o poskytovaní 
sociálnych služieb a ur čení výšky platieb za poskytované sociálne 
služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári  Jesienka, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 04/2012 o poskytovaní sociálnych 
služieb a ur čení výšky platieb za poskytované sociálne služby 
v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesien ka. 
 
11 / Nakladanie s majetkom Mesta Byt ča – posúdenie a návrhy na 
nakladanie s majetkom Mesta Byt ča: „Televízne káblové rozvody 
Mesta Byt ča“ a „Obchodný podiel Mesta Byt ča v spolo čnosti KTR 
Byt ča, s. r. o. 
Iniciatívny poslanecký návrh – A. Gajdošíková, M. F ilek, B. 
Šušolík, B. Chúpek, Ing. O. Skotnický, Ing. P. Webe r, Ing. J. 
Putirka, PhDr. M. Gácik – návrh na zriadenie komisi e na riešenie 
KTR. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť predložený iniciatívny poslanecký návrh. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 159/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Zriadenie komisie na riešenie KTR v zložení pp. Ant on Kotešovský, 
Michal Filek, ... 

II.Poveruje: 
Komisiu na riešenie KTR predloži ť návrh optimálneho riešenia KTR  
s dôrazom na rozvoj a skvalitnenie poskytovaných sl užieb pre 
občanov mesta Byt ča v termíne na decembrové rokovanie orgánov 
mesta. 
 
Poslanec p. Filek navrhol, ak poslanci návrh schvál ia, aby členmi 
komisie boli z každej komisie jeden člen. 
 
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že o tom to bode 
viackrát poslanci rokovali, sú ťaž bola dobre pripravená, dobre 
zorganizovaná a to, že teraz je z 1200 abonentov le n 600 abonentov 
sved čí o tom, že tieto služby výhodnejšie ponúkajú aj ďalšie 
spolo čnosti. Preto by malo Mesto, ako pôvodne poslanci ro zhodli, 
tento nadbyto čný majetok preda ť. Vyjadril svoj názor, že on členom 
komisie nechce by ť, nie je v tomto odborník a nevie čo iné môže 
komisia poveda ť, len preda ť. 
 
Pán primátor navrhol, aby členmi komisie boli poslanci, ktorí 
návrh na zriadenie komisie na riešenie KTR iniciova li. 
 
Poslanec p. Filek pripomenul, že poslanci sa nemôžu  zbavi ť 
zodpovednosti za káblovú televíziu, je však nutné n astavi ť 
vyhovujúcejšie podmienky na jej odpredaj. 
 



Poslanky ňa p. Gajdošíková vyjadrila svoj súhlas s odpredajom  
káblovky. Konštatovala, že ur čite by každý poslanec uvítal, keby 
predajná cena bola vyššia a ospravedlnila sa, že ne môže by ť 
členkou komisie, nako ľko je v tomto období pracovne zaneprázdnená. 
 
Poslanci sa v závere diskusie dohodli na zložení ko misie.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Zriadenie komisie na riešenie KTR v zložení pp. Ant on Kotešovský, 
Michal Filek, Branislav Šušolík, Branislav Chúpek, Ondrej 
Skotnický, Juraj Putirka, Martin Gácik, Július Kozá k.  

II.Poveruje: 
Komisiu na riešenie KTR predloži ť návrh optimálneho riešenia KTR  
s dôrazom na rozvoj a skvalitnenie poskytovaných sl užieb pre 
občanov mesta Byt ča v termíne na decembrové rokovanie orgánov 
mesta. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 159/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Zriadenie komisie na riešenie KTR v zložení pp. Ant on Kotešovský, 
Michal Filek, Branislav Šušolík, Branislav Chúpek, Ondrej 
Skotnický, Juraj Putirka, Martin Gácik, Július Kozá k.  

II.Poveruje: 
Komisiu na riešenie KTR predloži ť návrh optimálneho riešenia KTR  
s dôrazom na rozvoj a skvalitnenie poskytovaných sl užieb pre 
občanov mesta Byt ča v termíne na decembrové rokovanie orgánov 
mesta. 
 
12 / Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2015/2016. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie  správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školsk ých zariadení 
v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2015/2016.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 160/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2015/2016.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2015/2016.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 160/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2015/2016.  
 
13 / Schva ľovanie prenájmu majetku Mesta Byt ča zvereného do správy 
MŠ Hurbanova z dôvodu hodného osobitného zrete ľa (Tajomstvo 
tanca). K uvedenému zverejnenému zámeru prenájmu ne boli doru čené 
žiadne námietky od tretích osôb. 

MR odporú ča MZ schváli ť prenájom nebytových priestorov u čebne MŠ 
Hurbanova, prenajímate ľ – M Ś Hurbanova, č.s. 247/5, Byt ča, I ČO: 
42 348 897, formou priameho prenájmu nájomcovi – Ob čianske 
združenie TAJOMSTVO TANCA, Dostojevského 932/4, Byt ča, I ČO: 42 389 
763 a to pod ľa § 9a, ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí ako prenájmu z dôvodu hodného osobit ného zrete ľa. 
Podmienky nájmu sú nasledovné: 

-  doba nájmu na dobu ur čitú do 14.06.2017 
-  prenájom u čebne každú stredu v čase od 15,30 hod. do 16,30 

hod. 
-  účel nájmu je organizovanie pohybovej a tane čnej prípravy 

pre deti z MŠ Hurbanova 
-  cena nájmu vo výške 1,00 € za dobu nájmu + výška ná kladov 

za spotrebované energie 
 

Dôvodom schválenia tohto prenájmu ako prípadu hodné ho osobitného 
zrete ľa je nájom predmetných nebytových priestorov mesta za ú čelom 
rozširovania ponuky vo ľnočasových a pohybových aktivít pre detí 
predškolského veku.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 161/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom nebytových priestorov u čebne MŠ Hurbanova, prenajímate ľ – 
MŚ Hurbanova, č.s. 247/5, Byt ča, I ČO: 42 348 897, formou priameho 
prenájmu nájomcovi – Ob čianske združenie TAJOMSTVO TANCA, 
Dostojevského 932/4, Byt ča, I ČO: 42 389 763 a to pod ľa § 9a, 
ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prenájmu 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa. Podmienky nájmu sú 
nasledovné: 

-  doba nájmu na dobu ur čitú do 14.06.2017 



-  prenájom u čebne každú stredu v čase od 15,30 hod. do 16,30 
hod. 

-  účel nájmu je organizovanie pohybovej a tane čnej prípravy 
pre deti z MŠ Hurbanova 

-  cena nájmu vo výške 1,00 € za dobu nájmu + výška ná kladov 
za spotrebované energie 

 
Dôvodom schválenia tohto prenájmu ako prípadu hodné ho osobitného 
zrete ľa je nájom predmetných nebytových priestorov mesta za ú čelom 
rozširovania ponuky vo ľnočasových a pohybových aktivít pre detí 
predškolského veku. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom nebytových priestorov u čebne MŠ Hurbanova, prenajímate ľ – 
MŚ Hurbanova, č.s. 247/5, Byt ča, I ČO: 42 348 897, formou priameho 
prenájmu nájomcovi – Ob čianske združenie TAJOMSTVO TANCA, 
Dostojevského 932/4, Byt ča, I ČO: 42 389 763 a to pod ľa § 9a, 
ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prenájmu 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa. Podmienky nájmu sú 
nasledovné: 

-  doba nájmu na dobu ur čitú do 14.06.2017 
-  prenájom u čebne každú stredu v čase od 15,30 hod. do 16,30 

hod. 
-  účel nájmu je organizovanie pohybovej a tane čnej prípravy 

pre deti z MŠ Hurbanova 
-  cena nájmu vo výške 1,00 € za dobu nájmu + výška ná kladov 

za spotrebované energie 
 

Dôvodom schválenia tohto prenájmu ako prípadu hodné ho osobitného 
zrete ľa je nájom predmetných nebytových priestorov mesta za ú čelom 
rozširovania ponuky vo ľnočasových a pohybových aktivít pre detí 
predškolského veku. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 161/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom nebytových priestorov u čebne MŠ Hurbanova, prenajímate ľ – 
MŚ Hurbanova, č.s. 247/5, Byt ča, I ČO: 42 348 897, formou priameho 
prenájmu nájomcovi – Ob čianske združenie TAJOMSTVO TANCA, 
Dostojevského 932/4, Byt ča, I ČO: 42 389 763 a to pod ľa § 9a, 
ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prenájmu 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa. Podmienky nájmu sú 
nasledovné: 

-  doba nájmu na dobu ur čitú do 14.06.2017 
-  prenájom u čebne každú stredu v čase od 15,30 hod. do 16,30 

hod. 



-  účel nájmu je organizovanie pohybovej a tane čnej prípravy 
pre deti z MŠ Hurbanova 

-  cena nájmu vo výške 1,00 € za dobu nájmu + výška ná kladov 
za spotrebované energie 

 
Dôvodom schválenia tohto prenájmu ako prípadu hodné ho osobitného 
zrete ľa je nájom predmetných nebytových priestorov mesta za ú čelom 
rozširovania ponuky vo ľnočasových a pohybových aktivít pre detí 
predškolského veku. 
 
14 / Návrh HANT BY s.r.o., Bratislava na uzatvorenie z mluvy 
o budúcej darovacej zmluve (SSZ križovatky cesty I/ 10 a 
Štefánikovej ul. v Byt či). 
  
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Zmluvy o budúcej darovacej 
zmluve medzi budúcim darcom – HANT BY s.r.o., Stará  Ivánska cesta 
1/386, Bratislava, I ČO: 47 800 577 a budúcim obdarovaným – Mesto 
Byt ča, Námestie SR 1/1, Byt ča, I ČO: 00 321 192, na budúci 
bezodplatný prevod vlastníckeho práva k inžinierske j stavbe – 
Stavebný objekt: „SSZ križovatka cesty I/10 a Štefá nikovej ul. 
v Byt či“, v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 23.11.2016. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 162/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej darovacej zmluve medzi  budúcim darcom 
– HANT BY s.r.o., Stará Ivánska cesta 1/386, Bratis lava, I ČO: 
47 800 577 a budúcim obdarovaným – Mesto Byt ča, Námestie SR 1/1, 
Byt ča, I ČO: 00 321 192, na budúci bezodplatný prevod vlastní ckeho 
práva k inžinierskej stavbe – Stavebný objekt: „SSZ  križovatka 
cesty I/10 a Štefánikovej ul. v Byt či“, v navrhovanom znení zmluvy 
zo d ňa 23.11.2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej darovacej zmluve medzi  budúcim darcom 
– HANT BY s.r.o., Stará Ivánska cesta 1/386, Bratis lava, I ČO: 
47 800 577 a budúcim obdarovaným – Mesto Byt ča, Námestie SR 1/1, 
Byt ča, I ČO: 00 321 192, na budúci bezodplatný prevod vlastní ckeho 
práva k inžinierskej stavbe – Stavebný objekt: „SSZ  križovatka 
cesty I/10 a Štefánikovej ul. v Byt či“, v navrhovanom znení zmluvy 
zo d ňa 23.11.2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 162/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Uzatvorenie Zmluvy o budúcej darovacej zmluve medzi  budúcim darcom 
– HANT BY s.r.o., Stará Ivánska cesta 1/386, Bratis lava, I ČO: 
47 800 577 a budúcim obdarovaným – Mesto Byt ča, Námestie SR 1/1, 
Byt ča, I ČO: 00 321 192, na budúci bezodplatný prevod vlastní ckeho 
práva k inžinierskej stavbe – Stavebný objekt: „SSZ  križovatka 
cesty I/10 a Štefánikovej ul. v Byt či“, v navrhovanom znení zmluvy 
zo d ňa 23.11.2016. 
 
15 / Žiados ť p.  Ľubomíra Podstavka s manželkou Alenou, Pšurnovice  
55, Byt ča a Ing. Viery Knocíkovej s manželom Miroslavom, Br ezová  
1016/8, Byt ča. o odkúpenie pozemkov parc. CKN č. 824/36 a 824/11  
v k.ú. V Byt ča, na ul. Hollého v Byt či (bývalé záhradníctvo p.  
Ušáka).   
Ide sa o lokalitu s dvoma stavebnými pozemkami (spo lu 4 parcely),  
ktoré Mesto Byt ča neúspešne ponúkalo na odpredaj tretím osobám  
formou OVS, za kúpnu cenu vo výške min. 65,00 €/m 2. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vypracovanie záväzných sú ťažných podmienok 
OVS na predaj pozemkov mesta Byt ča, parc. CKN č. 824/36, záhrada 
o výmere 713 m 2 , parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 78 m 2, parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m 2 
a parc. CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m 2 

v k.ú. V. Byt ča, tretej, resp. tretím osobám, na ú čel výstavby 
rodinného domu a s min. kúpnou cenou stanovenou vo výške 75,00 €/m 2 
a predloženie týchto sú ťažných podmienok predmetnej OVS na 
zasadnutie MZ v Byt či, ku ich schváleniu.  

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 163/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vypracovanie záväzných sú ťažných podmienok OVS na predaj pozemkov 
mesta Byt ča, parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m 2 , parc. 
CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m 2, parc. 
CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m 2 a parc. CKN č. 824/35, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m 2 v k.ú. V. Byt ča, tretej, 
resp. tretím osobám, na ú čel výstavby rodinného domu a s min. 
kúpnou cenou stanovenou vo výške 75,00 €/m 2 a predloženie týchto 
súťažných podmienok predmetnej OVS na zasadnutie MZ v Byt či, ku 
ich schváleniu. 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vypracovanie záväzných sú ťažných podmienok OVS na predaj pozemkov 
mesta Byt ča, parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m 2 , parc. 
CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m 2, parc. 
CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m 2 a parc. CKN č. 824/35, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m 2 v k.ú. V. Byt ča, tretej, 
resp. tretím osobám, na ú čel výstavby rodinného domu a s min. 
kúpnou cenou stanovenou vo výške 75,00 €/m 2 a predloženie týchto 



súťažných podmienok predmetnej OVS na zasadnutie MZ v Byt či, ku 
ich schváleniu. 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 163/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vypracovanie záväzných sú ťažných podmienok OVS na predaj pozemkov 
mesta Byt ča, parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m 2 , parc. 
CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m 2, parc. 
CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m 2 a parc. CKN č. 824/35, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m 2 v k.ú. V. Byt ča, tretej, 
resp. tretím osobám, na ú čel výstavby rodinného domu a s min. 
kúpnou cenou stanovenou vo výške 75,00 €/m 2 a predloženie týchto 
súťažných podmienok predmetnej OVS na zasadnutie MZ v Byt či, ku 
ich schváleniu. 

16 / Žiados ť MFK Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča o zmenu nájomcu  
Mestského futbalového štadióna na Ul. S. Sakalovej v Byt či z FO TJ  
Kinex Byt ča na MFK Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve 
zo d ňa 02.01.2002 uzatvorenej medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, 
Námestie SR č. 1/1, Byt ča a nájomcom – FO TJ Kinex Byt ča na zmenu 
osoby nájomcu z FO TJ Kinex Byt ča na právneho nástupcu nájomcu – 
MFK Byt ča, Nám. SR 1, 014 01  Byt ča, I ČO: 42 212 944. 

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 164/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve zo d ňa 02.01.2002 
uzatvorenej medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 
1/1, Byt ča a nájomcom – FO TJ Kinex Byt ča na zmenu osoby nájomcu 
z FO TJ Kinex Byt ča na právneho nástupcu nájomcu – MFK Byt ča, Nám. 
SR 1, 014 01  Byt ča, I ČO: 42 212 944. 
 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve zo d ňa 02.01.2002 
uzatvorenej medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 
1/1, Byt ča a nájomcom – FO TJ Kinex Byt ča na zmenu osoby nájomcu 
z FO TJ Kinex Byt ča na právneho nástupcu nájomcu – MFK Byt ča, Nám. 
SR 1, 014 01  Byt ča, I ČO: 42 212 944. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 164/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Uzatvorenie Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve zo d ňa 02.01.2002 
uzatvorenej medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 
1/1, Byt ča a nájomcom – FO TJ Kinex Byt ča na zmenu osoby nájomcu 
z FO TJ Kinex Byt ča na právneho nástupcu nájomcu – MFK Byt ča, Nám. 
SR 1, 014 01  Byt ča, I ČO: 42 212 944. 
 
17 / Žiados ť p. Stanislava Péteriho s manželkou Miriam, ul. Pek ná  
10/13, Žilina o odpredaj nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Byt ča  
na Ul. Kollárovej v Byt či, č.s. 634 (bytový dom za Slovenskou  
sporite ľňou), pozemkov parc. CKN č. 42/1, 42/2 a 43/2 v k.ú. V.  
Byt ča. 

 
MR odporú ča MZ nevyhovie ť žiadosti o odpredaj domu č.s. 634 na 
Kollárovej ul. v Byt či a pozemkov parc. CKN č. 42/1, 42/2 a 43/2 
v k.ú. V. Byt ča žiadate ľom ani iným tretím osobám.  
MR odporú ča uvedené nehnute ľnosti na ďalej ponecha ť vo vlastníctve 
mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 165/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o odpredaj domu č.s. 634 na Ul. Kollárovej   
v Byt či a pozemkov parc. CKN č. 42/1, 42/2 a 43/2 v k.ú. V. Byt ča  
žiadate ľom p. Stanislavovi Péterimu s manželkou Miriam, ul.  Pekná  
10/13, Žilina, ani iným tretím osobám.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o odpredaj domu č.s. 634 na Ul. Kollárovej   
v Byt či a pozemkov parc. CKN č. 42/1, 42/2 a 43/2 v k.ú. V. Byt ča  
žiadate ľom p. Stanislavovi Péterimu s manželkou Miriam, ul.  Pekná  
10/13, Žilina, ani iným tretím osobám.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 165/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o odpredaj domu č.s. 634 na Ul. Kollárovej   
v Byt či a pozemkov parc. CKN č. 42/1, 42/2 a 43/2 v k.ú. V. Byt ča  
žiadate ľom p. Stanislavovi Péterimu s manželkou Miriam, ul.  Pekná  
10/13, Žilina, ani iným tretím osobám.  
 
18 / Žiados ť EUNICA MEDIA s.r.o., Mariánske námestie 30/5, Žili na 
o prenájom časti mestského pozemku na umiestnenie reklamnej  
stavby bigboardu, z parc. CKN č. 1252/5, k.ú. Maršová. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti spol. EUNICA MEDIA 
s.r.o., Mariánske námestie 30/5, Žilina o prenájom časti pozemku 



o výmere 20 m 2, z parc. CKN č. 1252/5, k.ú. Maršová (areál skládky 
komunálneho odpadu v Mikšovej), ale odporú ča na ďalej ponecha ť 
predmetnú časť pozemku v užívaní a.s. T+T Žilina a neumiest ňova ť 
na nej žiadne reklamné stavby. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 166/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti spol. EUNICA MEDIA s.r.o., Mar iánske námestie 
30/5, Žilina o prenájom časti pozemku o výmere 20 m 2, z parc. CKN 
č. 1252/5, k.ú. Maršová s tým, že na predmetnej časti pozemku 
nebudú umiest ňované žiadne reklamné stavby. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti spol. EUNICA MEDIA s.r.o., Mar iánske námestie 
30/5, Žilina o prenájom časti pozemku o výmere 20 m 2, z parc. CKN 
č. 1252/5, k.ú. Maršová s tým, že na predmetnej časti pozemku 
nebudú umiest ňované žiadne reklamné stavby. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 166/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti spol. EUNICA MEDIA s.r.o., Mar iánske námestie 
30/5, Žilina o prenájom časti pozemku o výmere 20 m 2, z parc. CKN 
č. 1252/5, k.ú. Maršová s tým, že na predmetnej časti pozemku 
nebudú umiest ňované žiadne reklamné stavby. 
 
19 / Žiados ť p. Jána Jakubíka s manželkou Eva, Hliník nad Váhom   
42, Byt ča o povolenie na uloženie tlakového kanaliza čného  
potrubia cez pozemok mesta parc. CKN č. 280, k.ú. Hliník nad Váhom 
(cez areál MŠ Hliník nad Váhom). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Jána Jakubíka  
s manž. Evou na povolenie uloženia kanaliza čného potrubia cez  
pozemok mesta parc. CKN č. 280, k.ú. Hliník nad Váhom.  
MR odporú ča MZ  ponechanie areálu MŠ v Hliníku nad Váhom a po zemku 
parc. CKN č. 280 na ďalej bez za ťaženia predmetným alebo obdobným 
vecným bremenom.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 167/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Jána Jakubíka s manž. Evou na povolenie 
uloženia kanaliza čného potrubia cez pozemok mesta parc. CKN č. 
280, k.ú. Hliník nad Váhom s tým, že areál MŠ v Hli níku nad Váhom 
a pozemok parc. CKN č. 280 bude na ďalej bez za ťaženia predmetným 
alebo obdobným vecným bremenom.  



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Jána Jakubíka s manž. Evou na povolenie 
uloženia kanaliza čného potrubia cez pozemok mesta parc. CKN č. 
280, k.ú. Hliník nad Váhom s tým, že areál MŠ v Hli níku nad Váhom 
a pozemok parc. CKN č. 280 bude na ďalej bez za ťaženia predmetným 
alebo obdobným vecným bremenom.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 167/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Jána Jakubíka s manž. Evou na povolenie 
uloženia kanaliza čného potrubia cez pozemok mesta parc. CKN č. 
280, k.ú. Hliník nad Váhom s tým, že areál MŠ v Hli níku nad Váhom 
a pozemok parc. CKN č. 280 bude na ďalej bez za ťaženia predmetným 
alebo obdobným vecným bremenom.  
 
20 / Žiados ť p. Ing. Milan Kalaša s manželkou Jankou, Sládkovi čova  
č. 228/8, Byt ča o zriadenie vecného bremena cez pozemky mesta  
Byt ča, nachádzajúce sa v areáli TSMB na Hliníckej ul. v  Byt či. 
  
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie zmluvy o zriadení  
bezodplatného vecného bremena na dobu neur čitú medzi Mestom Byt ča  
– povinná osoba a Ing. Milanom Kalašom s manž. Jank ou,  
Sládkovi čova 228/8, Byt ča – oprávnená osoba, spo čívajúce v práve  
vstupu, prechodu a prejazdu, či už pešo alebo osobnými  
a nákladnými motorovými vozidlami, v plnom rozsahu cez pozemky  
Mesta Byt ča parc. CKN č. 1719/3, 1722/2  a 1659/19 v k.ú. Ve ľká  
Byt ča a zriadeného v prospech vlastníka pozemkov parc. CKN č.  
1722/4, 1722/5, 1722/6, 1722/9, 1722/10, 1722/12 a 1659/148 v k.ú.  
V. Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 168/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena na  
dobu neur čitú medzi Mestom Byt ča – povinná osoba a Ing. Milanom  
Kalašom s manž. Jankou, Sládkovi čova 228/8, Byt ča – oprávnená  
osoba, spo čívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu, či už pešo  
alebo osobnými a nákladnými motorovými vozidlami, v  plnom rozsahu  
cez pozemky Mesta Byt ča parc. CKN č. 1719/3, 1722/2  a 1659/19  
v k.ú. Ve ľká Byt ča a zriadeného v prospech vlastníka pozemkov  
parc. CKN č. 1722/4, 1722/5, 1722/6, 1722/9, 1722/10, 1722/12  
a 1659/148 v k.ú. V. Byt ča. 
 
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 medzi Mestom Byt ča – povinná osoba a Ing. Milanom  
Kalašom s manž. Jankou, Sládkovi čova 228/8, Byt ča – oprávnená  
osoba, spo čívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu, či už pešo  
alebo osobnými a nákladnými motorovými vozidlami, v  plnom rozsahu  
cez pozemky Mesta Byt ča parc. CKN č. 1719/3, 1722/2  a 1659/19  
v k.ú. Ve ľká Byt ča a zriadeného v prospech vlastníka pozemkov  
parc. CKN č. 1722/4, 1722/5, 1722/6, 1722/9, 1722/10, 1722/12  
a 1659/148 v k.ú. V. Byt ča. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 168/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena na  
dobu neur čitú medzi Mestom Byt ča – povinná osoba a Ing. Milanom  
Kalašom s manž. Jankou, Sládkovi čova 228/8, Byt ča – oprávnená  
osoba, spo čívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu, či už pešo  
alebo osobnými a nákladnými motorovými vozidlami, v  plnom rozsahu  
cez pozemky Mesta Byt ča parc. CKN č. 1719/3, 1722/2  a 1659/19  
v k.ú. Ve ľká Byt ča a zriadeného v prospech vlastníka pozemkov  
parc. CKN č. 1722/4, 1722/5, 1722/6, 1722/9, 1722/10, 1722/12  
a 1659/148 v k.ú. V. Byt ča. 
 
21 / Žiados ť p. Boženy Chúpkovej, Malá Byt ča 1, Byt ča o za členenie 
do územného plánu.  
      
MR konštatovala, že MZ v Byt či, ako príslušný orgán územného 
plánovania, svojimi uzneseniami v roku 2013 a 2015 umožnilo 
dvakrát fyzickým a právnickým osobám predklada ť v rámci 
obstarávania Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča, svoje podnety a      
návrhy. Zabezpe čený a spracovaný návrh ZaD č. 5 ÚPN SÚ Byt ča bol v 
zmysle platných predpisov sprístupnený na verejné n ahliadnutie a 
prerokovaný s verejnos ťou, dotknutými obcami, dotknutým 
samosprávnym krajom a dotknutými orgánmi. 
      
V sú časnosti proces obstarávania pokra čuje vypracovaním a 
odoslaním stanoviska obstarávate ľa a pokynov na dopracovanie ZaD 
č. 5 ÚPN SÚ, po ktorom vzniknú podklady pre preskúma nie návrhu ÚPD 
nadriadeným územnoplánovacím orgánom a pre jeho sch válenie.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Boženy Chúpkovej, 
Malá Byt ča 1, Byt ča o za členenie do územného plánu. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 169/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Boženy Chúpkovej, Malá Byt ča 1, Byt ča o 
zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu Mest a Byt ča. 



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Boženy Chúpkovej, Malá Byt ča 1, Byt ča o 
zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu Mest a Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 169/2016 
 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Boženy Chúpkovej, Malá Byt ča 1, Byt ča o 
zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu Mest a Byt ča. 
 
22 / Žiados ť p. Aleny Jozefy Hrošovej o pred ĺženie nájomnej zmluvy 
v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, 
Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie nájmu na dobu ur čitú o 1 rok, 
t.j. do 30.11.2017 v byte č. 43. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 170/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v byte č. 43 v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Alene Jozefe 
Hrošovej na dobu ur čitú o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v byte č. 43 v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Alene Jozefe 
Hrošovej na dobu ur čitú o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 170/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v byte č. 43 v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Alene Jozefe 
Hrošovej na dobu ur čitú o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
 
23 / Žiados ť p. Mariána Ková čika o výmenu bytu v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti. 
 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 171/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Mariána Ková čika o výmenu bytu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Mariána Ková čika o výmenu bytu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 171/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Mariána Ková čika o výmenu bytu. 
 
24 / Žiados ť p. Jozefa Masaryka o pridelenie bytu v bytovom dom e 
pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie vo ľného 1-izbového bytu č. 51 
žiadate ľovi p. Jzefovi Masarykovi na dobu ur čitú 1 rok. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 172/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie bytu č. 51 v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Jzefovi Masarykovi na dobu 
ur čitú 1 rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 172/2016 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie bytu č. 51 v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Jzefovi Masarykovi na dobu 
ur čitú 1 rok. 
 
25 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytoch 
v dome č.s. 814/5 na Ul. Tresko ňovej v Byt či: 
1/ p. Kristína Imríšková MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie nájmu 
v garsónke  č. 1 o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
2/ p. Tibor Pánik s rodinou  - MR odporú ča MZ schváli ť      
pred ĺženie nájmu v 1-izbovom byte č. 5 o 1 rok, t.j. do      
30.11.2017. 
3/ p. Peter Macek – MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie nájmu 
v garsónke  č. 9 o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 



4/ p. Michaela Búšovská - MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie nájmu 
v 1-izbovom byte  č. 10 o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
5/ p. Peter Pivoda - MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie nájmu 
v garsónke  č.19 o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
6/ p.Kristína Jurgošová, Daniel Sú ľovský - MR odporú ča MZ schváli ť 
pred ĺženie nájmu v garsónke  č.17 o 1 rok, t.j. do 30.11.2017.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 173/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomných zmlúv v bytoch v dom e č.s. 814/5 na 
Ul. Tresko ňovej v Byt či: 
1/ p. Kristína Imríšková v garsónke  č. 1 o 1 rok, t.j. do 
30.11.2017. 
2/ p. Tibor Pánik s rodinou v 1-izbovom byte č. 5 o 1 rok, t.j. do      
30.11.2017. 
3/ p. Peter Macek v garsónke  č. 9 o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
4/ p. Michaela Búšovská v 1-izbovom byte  č. 10 o 1 rok, t.j. do 
30.11.2017. 
5/ p. Peter Pivoda v garsónke  č.19 o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
6/ p.Kristína Jurgošová, Daniel Sú ľovský v garsónke  č.17 o 1 rok, 
t.j. do 30.11.2017.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomných zmlúv v bytoch v dom e č.s. 814/5 na 
Ul. Tresko ňovej v Byt či: 
1/ p. Kristína Imríšková v garsónke  č. 1 o 1 rok, t.j. do 
30.11.2017. 
2/ p. Tibor Pánik s rodinou v 1-izbovom byte č. 5 o 1 rok, t.j. do      
30.11.2017. 
3/ p. Peter Macek v garsónke  č. 9 o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
4/ p. Michaela Búšovská v 1-izbovom byte  č. 10 o 1 rok, t.j. do 
30.11.2017. 
5/ p. Peter Pivoda v garsónke  č.19 o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
6/ p.Kristína Jurgošová, Daniel Sú ľovský v garsónke  č.17 o 1 rok, 
t.j. do 30.11.2017.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 173/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomných zmlúv v bytoch v dom e č.s. 814/5 na 
Ul. Tresko ňovej v Byt či: 
1/ p. Kristína Imríšková v garsónke  č. 1 o 1 rok, t.j. do 
30.11.2017. 
2/ p. Tibor Pánik s rodinou v 1-izbovom byte č. 5 o 1 rok, t.j. do      
30.11.2017. 



3/ p. Peter Macek v garsónke  č. 9 o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
4/ p. Michaela Búšovská v 1-izbovom byte  č. 10 o 1 rok, t.j. do 
30.11.2017. 
5/ p. Peter Pivoda v garsónke  č.19 o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
6/ p.Kristína Jurgošová, Daniel Sú ľovský v garsónke  č.17 o 1 rok, 
t.j. do 30.11.2017.  
 
26 / Poslanecký návrh - návrh na riešenie situácie tep elného 
hospodárstva v Meste Byt ča - M. Filek, B. Šušolík, B. Chúpek, 
PhDr. M. Gácik , Ing. O. Skotnický, Ing. P. Weber, Ing. J. 
Putirka, A. Gajdošíková 
 
MR sa oboznámila s predloženým materiálom. Vzh ľadom na 
konštatovanie že uvedená problematika je právne kom plikovaná 
a zložitá, MR odporú ča aby bolo vypracované odborného stanovisko 
právnika, z ktorého by bolo zrejmé, či má mesto  dostatok 
dôkazných prostriedkov, aby bolo možné poda ť žalobu. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 174/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Podanie žaloby na súd o ur čenie neplatnosti článku III. Práva a 
povinnosti zmluvných strán, ods. 2, písmeno j/ Tech nické 
zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené n ájomcom je 
vlastníctvom nájomcu, ktorý vykonáva odpisy v zmysl e platných 
predpisov, technické zhodnotenie vykonané nájomcom v hodnote nad 1 
mil. Sk podlieha schváleniu Mestského zastupite ľstva, nájomnej 
zmluvy o prenájme tepelného hospodárstva a tepelnýc h zariadení, 
uzatvorenej medzi Mestom Byt ča a spolo čnos ťou TEZAR, s.r.o., d ňa 
10. 9. 1999. 

2/ Vypracovanie koncepcie tepelného hospodárstva ne závislej 
poradenskej firme pre energetiku (napr. Cityenergy) , na základe 
výsledkov verejného obstarávania. V zadávacích podm ienkach bude 
jednozna čne uvedené, že mesto Byt ča si bude od roku 2021 spravova ť 
tepelné hospodárstvo vo vlastnej réžii, prostredníc tvom svojej 
100% príspevkovej, alebo obchodnej spolo čnosti, alebo spolo čnosti 
s rozhodujúcim obchodným podielom mesta.  

II. Žiada: 

Primátora mesta vypracovaním správy o možnosti získ ania 
mimorozpo čtových prostriedkov na modernizáciu tepelných zaria dení 
a rozvodov v majetku mesta Byt ča, v termíne do prvého zasadnutia 
komisií MZ v roku 2017.  

Pán primátor konštatoval, že poslanec p. Školek je už na zasadnutí 
prítomný. 
 
Poslanec p. Školek sa ospravedlnil, že zo zdravotný ch dôvodov 
prišiel neskôr. Na úvod povedal, že skôr ako bola s chválená zmluva 
medzi Mestom Byt ča a Tezarom, boli rokovania na Meste a následne 



až potom poslanci schválili zmluvu o prenájme. Nikt o z poslancov 
ani vtedy, ani v inej zákonnej lehote nepodal návrh  na preskúmanie 
tohto rozhodnutia. To znamená, že rozhodnutie je pl atné a toho 
času sa s ním nedá ni č robi ť. Zmluva je platná cca 20 rokov a za 
tých 20 rokov nikto z poslancov nepodal taký návrh ako poslanec p. 
Filek. Napriek tomu, že mnohí poslanci sú v zastupi te ľstve 
opakovane, viac volebných období a mohli poda ť takýto návrh ak je 
teda zmluva tak nevýhodná pre Mesto. K žalobe samot nej - návrh 
o ur čenie, teda ur čovacia žaloba, je treba aby navrhovate ľ 
preukázal naliehavý právny záujem. Nevie, ako chce navrhovate ľ, 
teda Mesto Byt ča, preukáza ť naliehavý právny záujem na zrušení 
jedného článku zmluvy, ke ď tá zmluva je platná a ú činná už 20 
rokov a doteraz nikto taký návrh nepodal, hoci taký to návrh 
v minulosti poda ť mohol. To považuje za problém. Ďalej vysoko 
teoreticky, ak by súd aj vyhovel tomuto návrhu, tak  aký súd to má 
pre Mesto. Súd len povie že ten článok III. je neplatný. Ale tá 
neplatnos ť predsa nerieši vlastníctvo zariadení. Následne by 
musela nasledova ť ďalšia žaloba, ďalšia ur čovacia žaloba, u ktorej 
treba preukáza ť naliehavý právny záujem a až na základe tej 
ur čovacej žaloby a výsledku toho konania by súd mohol poveda ť, že 
Mesto Byt ča je tie veci nadobudnuté spolo čnos ťou Tezar sú 
vlastníkom týchto zariadení. Poslanec p. Školek ner ozumie, ako 
chcú predkladatelia návrhu preukáza ť, že zariadenia sú 
vlastníctvom Mesta, ke ď všetky zmluvy a zdroje sú spolo čnosti 
Tezar. Spolo čnos ť Tezar je zmluvnou stranou s dodávate ľmi a Mesto 
Byt ča nikdy nebolo zmluvnou stranou. Pod ľa neho nie je možné, aby 
súd ur čil, že Mesto je vlastníkom majetku, ktorý t. č. vlastní 
spolo čnos ť Tezar. Podáva ť takúto žalobu, zvláš ť, ke ď nájomná 
zmluva s Tezarom má v horizonte r. 2020 skon či ť, je pod ľa neho 
nezmysel. Uviedol, že takáto krátka právna analýza a uvedené 
argumenty poukazujú, že návrh je úplný nezmysel. Po ukázal na to, 
že pod ľa neho sa p. Filek chce robi ť dobrý pred ob čanmi. Považuje 
to za dehonestáciu ob čanov, ktorým p. Filek tvrdí aj to, že 
vlastne všetky zariadenia si zaplatili ob čania mesta v cene tepla. 
Povedal k tomu, že cena tepla sa schva ľuje na URSO a URSO je úrad, 
ktorý stanovuje ceny tepla. URSO dovolí odpísa ť a zaradi ť do ceny 
tepla odpisy nákladov vo výške 5 až 10%. Je logické , že podnikate ľ 
si uplatní v odpisoch celé náklady, ale zhruba 10% z odpisov si 
môže premietnú ť do ceny tepla. Poslanec p. Školek navrhol, že ak 
sú si predkladatelia istí svojím návrhom, nech sa d ohodnú, že tí 
ktorí budú hlasova ť za uznesenie, budú znáša ť, v prípade 
neúspechu, aj výdavky, ako je súdny poplatok, trovy  právneho 
zastupovania protistrany a trovy právneho zastupova nia Mesta. Až 
v tom prípade poslanec p. Školek uverí, že nejde o politikár čenie, 
ale ide im o ob čanov. Za svojim právnym názorom si stojí 
a garantuje, že takáta žaloba na súde nebude úspešn á. 
 
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že uvede né je 
v kompetencii finan čnej komisie, ktorá si môže na svoje zasadnutie 
prizva ť p. Múdreho a rokova ť s ním. Neverí, že by tomuto pán Múdry 
nebol prístupný. Tento návrh považuje za zbyto čný.  



Poslanec p. Filek konštatoval, že keby Mesto nechal o tak zmluvu do 
r. 2020, tak už bude neskoro. Pán Múdry potom len p ovie, ak nie čo 
chcete, zapla ťte mi to. Konštatoval, že aj on si dal urobi ť právnu 
analýzu, pod ľa ktorej podaná žaloba nemusí by ť úspešná, je to tak 
50 na 50. Ale poslanci majú háji ť záujmy ob čanov a bojova ť o to, 
aby ob čania neprišli o majetok. Naliehavý záujem, ktorý tr eba 
preukáza ť, je pod ľa poslanca p. Fileka ten dôvod, že v r. 2020 
Mesto príde o svoj majetok skrytou privatizáciou a podvodom. Teraz 
ten naliehavý záujem je úplne jednoduché preukáza ť. Cenu tepla 
schva ľuje URSO. Poslanec p. Filek sa v minulosti pýtal p.  Múdreho, 
pre čo majú ob čania mesta Byt ča takú vysokú cenu tepla. On 
odpovedal, pozrite sa, ko ľko sme investovali do technológii. To sa 
musí prejavi ť. Poslanec p. Filek nemá ni č proti p. Múdremu, on 
koná na základe zmluvy, to je v poriadku. Ale ak po slanci teraz 
ni č neurobia, Mesto príde o majetok.  
 
Poslanci v ďalšej diskusii argumentovali, že východiskom nie je  
začína ť nový súdny spor, ktorého úspešnos ť je nízka, 50 na 50 je 
málo.  
 
Poslanec p. Filek konštatoval, že otázka tepelných zariadení 
v meste je ve ľmi dôležitá, návrh nie je nezmysel a nech povie 
stanovisko súd.  
 
Pán primátor dal slovo ob čanovi p. Motešickému, ktorý opakovane 
argumentoval, že mesto Byt ča má jednu s najvyšších cien za teplo 
a teplú vodu a ak poslanci môžu, nech s tým nie čo urobia. 
 
Pán primátor konštatoval, že bol poslancami predlož ený návrh, 
poslanci v dobrej viere chcú pomôc ť, ale sú tu predložené aj vecné 
argumenty. Mesto musí dodržiava ť zákony a upozornil, že predsa, 
keď boli spolo čnos ťou Tezar predložené návrhy na zmodernizovanie 
technológii tepelných zariadení a rozvodov, ktoré z výšili kvalitu 
dodávaných médii, tak zastupite ľstvo nemalo dôvod toto neschváli ť. 
Je nutné sa pozera ť, aké boli podmienky v meste v r. 1993, kedy 
bola nájomná zmluva schválená a terajšie podmienky.  Predsa v tom 
čase nebolo nutné ani to ľko parkovacích miest v meste, ako je 
nutné v sú časnosti. A to majú teraz poslanci „nadáva ť“ na 
vtedajších, že nevybudovali dostatok parkovacích mi est. Pán 
primátor povedal, že berie do úvahy názory poslanco v aj jedných aj 
druhých, ale musí si zváži ť kroky, ktoré ako štatutár Mesta potom 
vykoná, aby nenavyšoval výdavky Mesta (súdny spor).   
  
Poslanec p. Melocík podal návrh na ukon čenie diskusie. 
 
Poslanci schválili ukon čenie diskusie. 
  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 



1/ Podanie žaloby na súd o ur čenie neplatnosti článku III. Práva a 
povinnosti zmluvných strán, ods. 2, písmeno j/ Tech nické 
zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené n ájomcom je 
vlastníctvom nájomcu, ktorý vykonáva odpisy v zmysl e platných 
predpisov, technické zhodnotenie vykonané nájomcom v hodnote nad 1 
mil. Sk podlieha schváleniu Mestského zastupite ľstva, nájomnej 
zmluvy o prenájme tepelného hospodárstva a tepelnýc h zariadení, 
uzatvorenej medzi Mestom Byt ča a spolo čnos ťou TEZAR, s.r.o., d ňa 
10. 9. 1999. 

2/ Vypracovanie koncepcie tepelného hospodárstva ne závislej 
poradenskej firme pre energetiku (napr. Cityenergy) , na základe 
výsledkov verejného obstarávania. V zadávacích podm ienkach bude 
jednozna čne uvedené, že mesto Byt ča si bude od roku 2021 spravova ť 
tepelné hospodárstvo vo vlastnej réžii, prostredníc tvom svojej 
100% príspevkovej, alebo obchodnej spolo čnosti, alebo spolo čnosti 
s rozhodujúcim obchodným podielom mesta.  

II. Žiada: 

Primátora mesta vypracovaním správy o možnosti získ ania 
mimorozpo čtových prostriedkov na modernizáciu tepelných zaria dení 
a rozvodov v majetku mesta Byt ča, v termíne do prvého zasadnutia  
komisií MZ v roku 2017. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 174/2016 
 
27 / Návrh poslanca MZ p. Branislava Šušolíka na vydáv anie 
mestských novín „Byt čianske noviny“ s návrhom prijatia uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Štatút mestských novín „Byt čianske noviny“ a odporú ča 
primátorovi mesta zaregistrova ť Byt čianske noviny do zoznamu 
periodickej tla če Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 
2/ Redak čnú radu v zložení: pp. Branislav Šušolík, Anton Ško lek, 
Martin Gácik, Eleonóra Boocová, Veronika Behríková.   
 
MR návrh podrobne prerokovala, členovia mestskej rady k návrhu 
zaujmú stanovisko na zasadnutí MZ (z prítomných 3 členov MR dvaja 
členovia sa zdržali hlasovania, jeden hlasoval za ná vrh). 
 
Poslanec p. Šušolík predstavil svoj návrh na vznik Byt čianských 
novín, ktoré budú prináša ť seriózne spravodajstvo z diania 
v meste. Budú to vyvážené noviny, kde navrhol, aby mal zastúpenie 
v redak čnej rade aj pán primátor. Ob čania mesta budú tieto noviny 
dostáva ť zadarmo. 
 
Pán primátor vecne argumentoval s tým, že Mestu sa budú zvyšova ť 
výdavky spojené so školstvom, sociálnymi službami a  ďalšie 



výdavky, ktoré poslanci uvidia pri návrhu rozpo čtu ako vzrástli. 
Preto nepodporuje tento návrh. 
 
Poslanec p. Šušolík konštatoval, že predložil návrh  na schválenie 
štatútu novín, v tomto návrhu nepožaduje schváli ť finan čné 
prostriedky.   
 
Poslanec p. Školek vyjadril svoj nesúhlas s návrhom . 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Štatút mestských novín „Byt čianske noviny“ a odporú ča 
primátorovi mesta zaregistrova ť Byt čianske noviny do zoznamu 
periodickej tla če Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 
2/ Redak čnú radu v zložení: pp. Branislav Šušolík, Anton Ško lek, 
Martin Gácik, Eleonóra Boocová, Veronika Behríková.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 175/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Štatút mestských novín „Byt čianske noviny“ a odporú ča 
primátorovi mesta zaregistrova ť Byt čianske noviny do zoznamu 
periodickej tla če Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 
2/ Redak čnú radu v zložení: pp. Branislav Šušolík, Anton Ško lek, 
Martin Gácik, Eleonóra Boocová, Veronika Behríková.   
 
28 / MR na svojom zasadnutí vzala na vedomie návrh realizá cie 
celkovej rekonštrukcie Ul. Moyzesovej v Byt či – vi ď. uznesenie č. 
142/2016 prijaté na MZ d ňa 24. 10. 2016, v zmysle ktorého sa 
členovia MR mali vyjadri ť k projektantom navrhnutému technickému 
riešeniu rekonštrukcie komunikácie. V návrhu boli p redložené dve 
alternatívy – dlažobný povrch a živicový povrch. 
 
Pán primátor konštatoval, že na zasadnutí bol proje ktant, ktorý 
predložil návrh vzh ľadom aj na technické možnosti a tiež finan čné 
a je platné uznesenie, v zmysle ktorého túto vec mô žu prerokova ť 
s mestskou radou. Pán primátor uvedené prerokuje s členmi MR. 
 
29 /  Uzatvorenie a podpísanie dodatku notárskej zápisnic e. 
  
Na zasadnutí Mestského zastupite ľstva v Byt či d ňa 24. 11. 2016 
bolo prijaté uznesenie č. 140/2016, ktorého obsahom bolo 
vypracovanie a podpísanie notárskej zápisnice.  



Ministerstvo financií zmenilo splátkový kalendár v schválenej  
notárskej zápisnici. Ide o malé zmeny vo výškach sp látok a o ich 
rozdelenie  na dve platby a na dva rôzne ú čty (jeden pre štátny 
rozpo čet a jeden pre ERDF). Je nutné preto schváli ť tieto zmeny  
aj v uznesení MZ, aby mohol by ť primátorom mesta podpísaný dodatok 
predmetnej notárskej zápisnice. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 176/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie a podpísanie dodatku notárskej zápisnic e N 121/2016, 
Nz 38878/2016, NCRIs 39821/2016 zo d ňa 25.10.2016 napísanej 
v Notárskom úrade JUDr. Juraja Ehna v Byt či – vyhlásenie povinnej 
osoby o uznaní záväzku a súhlase povinnej osoby s e xekúciou 
a vykonate ľnos ťou zápisnice, na uznanie dlhu Mesta Byt ča čo do 
dôvodu a výšky vo či Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR a to vo výške 97.486,44 €, v rámci proje ktu : Zvýšenie 
kvality vzdelávacích služieb a zlepšenie podmienok pre ich 
realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru, kód projektu – 22110120101. 
Obsahom dodatku tejto notárskej zápisnice bude zmen a splatnosti 
uvedeného dlhu mesta a to nasledovne: 

1.  splátka d ňa 30.06.2017 vo výške 29 074 € (ERDF) a 3420 € (ŠR)  
2.  splátka d ňa 29.06.2018 vo výške 29 074 € (ERDF) a 3420 € (ŠR)  
3.  splátka d ňa 1.07.2019 vo výške 29 076,71 € (ERDF) a 3421,73 €  

(ŠR).  

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie a podpísanie dodatku notárskej zápisnic e N 121/2016, 
Nz 38878/2016, NCRIs 39821/2016 zo d ňa 25.10.2016 napísanej 
v Notárskom úrade JUDr. Juraja Ehna v Byt či – vyhlásenie povinnej 
osoby o uznaní záväzku a súhlase povinnej osoby s e xekúciou 
a vykonate ľnos ťou zápisnice, na uznanie dlhu Mesta Byt ča čo do 
dôvodu a výšky vo či Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR a to vo výške 97.486,44 €, v rámci proje ktu : Zvýšenie 
kvality vzdelávacích služieb a zlepšenie podmienok pre ich 
realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru, kód projektu – 22110120101. 
Obsahom dodatku tejto notárskej zápisnice bude zmen a splatnosti 
uvedeného dlhu mesta a to nasledovne: 

1.  splátka d ňa 30.06.2017 vo výške 29 074 € (ERDF) a 3420 € (ŠR)  
2.  splátka d ňa 29.06.2018 vo výške 29 074 € (ERDF) a 3420 € (ŠR)  
3.  splátka d ňa 1.07.2019 vo výške 29 076,71 € (ERDF) a 3421,73 €  

(ŠR).  

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 176/2016 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Uzatvorenie a podpísanie dodatku notárskej zápisnic e N 121/2016, 
Nz 38878/2016, NCRIs 39821/2016 zo d ňa 25.10.2016 napísanej 
v Notárskom úrade JUDr. Juraja Ehna v Byt či – vyhlásenie povinnej 
osoby o uznaní záväzku a súhlase povinnej osoby s e xekúciou 
a vykonate ľnos ťou zápisnice, na uznanie dlhu Mesta Byt ča čo do 
dôvodu a výšky vo či Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR a to vo výške 97.486,44 €, v rámci proje ktu : Zvýšenie 
kvality vzdelávacích služieb a zlepšenie podmienok pre ich 
realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru, kód projektu – 22110120101. 
Obsahom dodatku tejto notárskej zápisnice bude zmen a splatnosti 
uvedeného dlhu mesta a to nasledovne: 

1.  splátka d ňa 30.06.2017 vo výške 29 074 € (ERDF) a 3420 € (ŠR)  
2.  splátka d ňa 29.06.2018 vo výške 29 074 € (ERDF) a 3420 € (ŠR)  
3.  splátka d ňa 1.07.2019 vo výške 29 076,71 € (ERDF) a 3421,73 €  

(ŠR).  

30 / Poslanci prerokovali návrh grantovej komisie na p ridelenie 
finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia projektov 
grantovou komisiou v IV. kole r. 2016. 
 
Pán primátor vyjadril názor, že v žiadnom prípade n esúhlasí, aby 
boli finan čné prostriedky z grantového systému mesta vo výške 
220,- € použité na hranie mariášu. 
 
Poslanky ňa p. Gajdošíková vysvetlila, že túto kartovú hru hr á 
čoraz viac priaznivcov a hrá sa o body a nie o penia ze a teda 
nebude zo strany verejnosti vznesená námietka vo či podpore 
takéhoto podujatia zo strany mesta.   
 
Poslanec p. Hrobárik vyjadril tiež svoj nesúhlas, i de o hranie 
kariet v kr čme. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2016. 

 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 177/2016 
 
--------------------------------------------------- ----------- 
Na vedomie:  
 
1/ Informácia k obsahu a stavu ú čtu 042 – obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku Mesta Byt ča 
FK sa podrobne oboznámila so stavom ú čtu 042 – obstaranie DHM. 

 



2/ FK odporú ča opätovne predloži ť na rokovanie najbližších 
komisií, MR a MZ komplexný návrh riešenia predškols kých zariadení 
- návrh na zriadenie jedného právneho subjektu pred školského 
zariadenia. 
 
3/ Informácia o rozhodnutí Úradu pre verejné obstar ávanie (ÚVO), 
ktorým tento vyhovel námietke jedného z uchádza čov smerujúcich 
proti podmienkam uvedených vo výzve na predkladanie  ponúk vo 
verejnom obstarávaní na predmet podlimitnej zákazky  „Mestská 
športová hala Byt ča – výstavba“ a nariadil zruši ť toto verejné 
obstarávanie do 30 dní odo d ňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
V súvislosti s predmetným rozhodnutím ÚVO,  primáto r mesta 
rozhodol, že sa proti nemu mesto nebude odvoláva ť a nariadil 
bezodkladne vyhlásenie nového obstarávania.  
 
--------------------------------------------------- --------------- 
Rôzne: 
 
1/ Pán primátor predniesol návrh Železníc Slovenske j republiky, na 
uzatvorenie zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných 
investícii medzi odovzdávajúcim: Železnice Slovensk ej republiky, 
Klemensova 8, 813 61  Bratislava, I ČO: 31 364 501 a preberajúcim: 
Technické služby mesta Byt ča, Hlinícka 403, Byt ča - podchod pre 
cestujúcich a verejnos ť a časť osvetlenia Železni čnej stanice 
Byt ča – Hrabové. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 178/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie MZ v Byt či č.22/2016, zo d ňa 10.03.2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy č. 21403/2016/O220-19 o odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných investícii medzi odovzdávajúcim : Železnice 
Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61  Bratisl ava, I ČO: 
31 364 501 a preberajúcim: Technické služby mesta B yt ča, Hlinícka 
403, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 185 655, v súlade s návrhom tejto 
zmluvy zo d ňa 23.11.2016 (podchod pre cestujúcich a verejnos ť 
a časť osvetlenia Železni čnej stanice Byt ča – Hrabové). 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že zmluvu už pos lanci 
schva ľovali, išlo o zmluvu medzi ŽSR a Technickými služba mi. Teraz 
železnice predložili návrh, kde je ved ľajším ú častníkom zmluvy TSS 
Grade, a.s., Bratislava. 
 
Poslanec p. Weber sa vyjadril, že pod ľa neho je lepší stav, ke ď sú 
zmluvným partnerom železnice, ktoré nech si u TSS G rade uplat ňujú 
prípadné opravy. 
 



Poslanec p. Školek konštatoval, že pod ľa jeho názoru zmluva nie je 
vyvážená a ani nevieme, aký spôsob rozhodovania je v Združení 
TEBS, ktorého sú časťou je aj TSS, Grade. Pre Mesto, resp. 
technické služby sú železnice subjekt s vyššou váho u a ŽSR nech si 
objedná práce u koho chce. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie MZ v Byt či č.22/2016, zo d ňa 10.03.2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy č. 21403/2016/O220-19 o odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných investícii medzi odovzdávajúcim : Železnice 
Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61  Bratisl ava, I ČO: 
31 364 501 a preberajúcim: Technické služby mesta B yt ča, Hlinícka 
403, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 185 655, v súlade s návrhom tejto 
zmluvy zo d ňa 23.11.2016 (podchod pre cestujúcich a verejnos ť 
a časť osvetlenia Železni čnej stanice Byt ča – Hrabové). 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e   č. 178/2016 
 
2/ Pán primátor oboznámil prítomných, že Prima Bank a Slovensko na 
odpove ď Mesta na ponuku odpredaja akcii odpovedala, že s t ýmito 
podmienkami nesúhlasia. 
 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 8/2016 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Bc. Miroslav Mi nár čik 
prednostka úradu                    primátor mesta    
          
 
 
Stanislav Struhal                   Branislav Šušol ík  
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 
 


