
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 7/2015 Mestského zastupite ľstva v Byt či,  konaného 

dňa 25. 6. 2015 o 10,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 

Čas ukon čenia zasadnutia: 17,45 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 16 poslancov 
Program:  
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom mesta. 
2/ Plnenie programového rozpo čtu k 31. 3. 2015 (1. štvr ťrok). 
3/ Žiados ť DHZ Hrabové o výmenu 2 ks garážových dverí na hasi čskej 
zbrojnici (havarijný stav). 
4/ Žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča o schválenie zmeny rozpo čtu 
technických služieb Mesta Byt ča. 
5/ Žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča o dofinancovanie projektu 
(ÚPSVaR). 
6/ TS MB – žiados ť o schválenie finan čného príspevku na opravu 
plavárne. 
7/ TS MB – žiados ť o schválenie finan čných prostriedkov na opravu 
komunikácie v m. č. Pšurnovice. 
8/ Žiados ť MŠ Dostojevského o schválenie finan čných prostriedkov na 
opravu havarijného stavu oplotenia. 
9/ Návrh nakladania s majetkom mesta – oprava, rekon štrukcia vstupu 
a vonkajších vstupných schodov do budovy MŠ Pšurnov ice. 
10 / Návrh nakladania s majetkom mesta – oprava, rekon štrukcia 
vstupu a vonkajších vstupných schodov a omietky vst upnej steny do 
budovy KD Pšurnovice. 
11 / Návrh na majetkovo-právne vysporiadanie vlastníct va časti 
lokality Dolné Pole na Záhumní. 
12 / Nakladanie s nevyužívaným majetkom mesta – objekt  č. s. 634/9 
na ul. Kollárovej. 
13 / Nakladanie s nevyužívaným majetkom mesta – objekt  č. s. 303, 
bývalá ZŠ v mestskej časti Pšurnovice. 
14 / Návrh na dobudovanie chodníkov na cintorínoch Ve ľká Byt ča 
a Malá Byt ča. 
15 / Návrh opráv miestnych komunikácií a chodníkov v m este Byt ča. 
16 / Žiados ť grantovej komisie o navýšenie dotácie z rozpo čtu Mesta 
pre grantový systém Mesta Byt ča. 
17 / Žiados ť na vy členenie finan čných prostriedkov na zakúpenie 
odvod ňovacích rúr do mestskej časti Hliník n/V. 
18 / Návrh Zmeny programového rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
19 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 2/2015, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 7/2014 o ur čení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariaden í na rok 2015. 
20 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 3/2015 
o do časnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v  čase jej 
nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou . 
21 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 4/2015 
o poplatkoch za zne čis ťovanie ovzdušia malým zdrojom zne čis ťovania 
ovzdušia.  
22 /  Židovská synagóga – návrh postupu riešenia k nadobu dnutiu 
vlastníckych práv k tejto kultúrnej pamiatke. 



23 / Futbalový klub TJ Tatran Hrabové – žiados ť o navýšenie dotácie 
na rok 2015. 
24 / FO Kinex Byt ča – žiados ť o navýšenie dotácie na rok 2015. 
25 / Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča – žiados ť o navýšenie dotácie 
na rok 2015. 
26 / Športový klub telesne postihnutých športovcov Kin ex Byt ča – 
žiados ť o poskytnutie dotácie z rozpo čtu Mesta Byt ča. 
27 / Hokejbalový klub Hrabové – žiados ť o zaradenie do klubov Mesta 
Byt ča. 
28 / OZ Vzdelávanie - Súkromná stredná odborná škola –  stanovisko 
k záverom kontroly. 
29 / Iniciatívny poslanecký návrh – zmena sadzby dane za užívanie 
verejného priestranstva. 
30 / Iniciatívny návrh skupiny poslancov MZ – „Parkova cie miesta“. 
31 / Žiados ť ASTAR building, s.r.o., Hlinkova 1220, Byt ča 
o odpredaj pozemkov. 
32 / Žiados ť p. Jaroslava Justru o odpredaj pozemku. 
33 / KTR, s. r. o., Byt ča - správa o činnosti a o stave TKR Mesta 
Byt ča. 
34 / Ú časť Mesta Byt ča v MAS „Zem Palatína Juraja Thurzu“. 
35 / Návrh na predloženie žiadosti Mesta Byt ča o nenávratný finan čný 
príspevok na realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia 
v Meste Byt ča“. 
36 / Návrh na predloženie žiadosti Mesta Byt ča pre poskytnutie 
podpory formou dotácie pre činnos ť C4. 
37 / Mestský klub muzeálnej a galerijnej spolo čnosti Byt ča – na 
vedomie – zmluva a výpoži čke. 
38 / Spolupráca s partnerským mestom Opoczno.  
39 /  Doplnenie člena finan čnej komisie. 
40 / Informácia zo zasadnutia komisie n a riešenie súd neho sporu 
s Urbárskym spolumajite ľstvom. 
41 / Žiados ť TELEKOMUNIK s.r.o., Košice o vydanie stanoviska Me sta. 
42 / Žiados ť p. Ing. Miroslava Ková ča s manž. Annou o schválenie 
dodato čného umiestnenia el. rozvádza ča a o schválenie zmluvy 
o zriadení vecného bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie. 
43 / Žiados ť SeVaK a.s., Žilina, Bôrická cesta 1960, Žilina 
o schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na v odovodné  
a kanaliza čné potrubie IBV ul. Okružná, II. etapa. 
44 / Návrh záväzných sú ťažných podmienok k OVS č. 1/2015 (prenájom  
objektu č.s. 152 v Hliníku nad Váhom za ú čelom zriadenia  
prevádzky: „Potraviny a zmiešaný tovar“. 
45 / Ponuka na odkúpenie pozemku parc. CKN č. 2180/4 v k.ú.  
Veľká Byt ča, do vlastníctva Mesta Byt ča. 
46 / Žiadosti ob čanov o odkúpenie časti pozemku v k.ú. 
Hliník nad Váhom, za ú čelom výstavby rodinného domu (školská 
záhrada). 
47 / Žiados ť o odkúpenie pozemku v k.ú. Mikšová. 
48 / Žiados ť o odkúpenie pozemku v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
49 / Žiados ť o odkúpenie pozemku v k.ú. Malá Byt ča. 
50 / Žiados ť o vydanie stanoviska k realizácii pretlaku popod  
cestu I/61, k.ú. Hrabové (preložka dia ľkového kábla v rámci  



stavby – ŽSR, modernizácia trate Púchov – Žilina). 
51 / Návrh SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina na u zatvorenie  
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,  stavba:  
Byt ča-MČ Hliník nad Váhom, rozšírenie kanalizácie. 
52 / Žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča o povolenie prenájmu  
prebyto čného nehnute ľného majetku mesta v správe TSMB (priestory  
bývalých hasi čov). 
53 / Žiados ť o vydanie súhlasu mesta k prevedeniu práv 
a povinností z kúpnej zmluvy na tretiu osobu. 
54 / Žiados ť o uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve. 
55 / Návrh zmluvy o uzavretí budúcej Zmluvy o zriadení  vecného  
bremena, rekonštrukcia vodovodu ul. Thurzova, ul. J . Krá ľa a ul.  
F. Krá ľa v Byt či. 
56 / Žiados ť SVB a NP „Rovnos ť“ o opravu chodníkov okolo bytového 
domu s. č. 986/10 na ul. Mieru, Byt ča. 
57 / Opätovná žiados ť súkromnej materskej školy ÚSMEV o vydanie  
stanoviska Mesta. 
58 / Pridelenie vo ľného bytu v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
59 / Žiadosti o pred ĺženie nájmu v nájomných bytoch na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča. 
60 / Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných  bytov na Ul.  
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča. 
61 / Informatívna správa k plneniu uznesenia MZ č. 39/2015. 
62 / Návrh termínov zasadnutia mestskej rady a mestské ho 
zastupite ľstva na II. polrok 2015 
63 / Návrh na zvýšenie platu primátora mesta. 
64 / Žiados ť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
(vodovodná a kanaliza čná prípojka v areáli TS MB). 
65 / Návrh na pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovou komisiou v III. kole   
r. 2015. 
65 / R ô z n e . 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 14 zo 17-tich 
poslancov (1 poslanec je ospravedlnený, 2 poslanci prídu neskôr), 
čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
     Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci MZ . 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. PhDr. Martin Gácik 
a p. Ľubomír Hrobárik.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Stanislav  
Struhal ako predseda komisie, p. Július Lovás a p. Michal Filek ako 
členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Pán primátor predložil návrh na rozšírenie bodu 8/ programu 
o prerokovanie návrhu na riešenie havarijného stavu  podlahy 
v školskej jedálni na ulici Mieru. Podklady k rokov aniu mali 
poslanci predložené. Pán primátor doplnil, že posla nci budú 



hlasova ť v uznesení č. 119 bod 1 a bod 2. Ďalej predložil v bode 
rôzne návrhy na prerokovanie bodov:  
-Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medz i Mestom Byt ča 
a HANT BA, a.s., Považská Bystrica na umiestnenie i nžinierskych 
sietí vodovodnej prípojky a splaškovej kanalizácie,  
-Dohodu o prevode práv a povinností stavebníka medz i Mestom Byt ča  
a Stredoslovenská energetika – Distribúcia – rozšír enie NN siete  
pre IBV Okružná. Ide o siete budované na ulici Záhr adnej, 
-uzatvorenie nájomnej zmluvy Mestom Byt ča a SPF Bratislava. 
Poslanci návrh primátora mesta na doplnenie program u schválili. 
Poslanec p. Filek požiadal, aby v bode rôzne bola p odaná informácia 
o postupe pri vybavovaní petície ob čanov m. č. Hrabové, v ktorej 
žiadajú zrušenie železni čného priecestia pri píle v Hrabovom. 
Pán primátor uvedené zobral na vedomie – informácia  bude podaná. 
 
Poslanci bod programu, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili. 
 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom mesta:  
- správa o plnení uznesení prijatých MZ v d ňoch 28. 4. 2015 a 23. 
5. 2015, 
- správa o plnení priebežne plnených a nesplnených uzneseniach MZ 
(I. štvr ťrok 2015), 
- správa o výsledku následnej finan čnej kontroly č. 3/2015 – spôsob 
využívania motorových vozidiel na MsÚ Byt ča, 
- správa o výsledku následnej finan čnej kontroly č. 4/2015 – 
využívanie služobných telefónov za roky 2011 až 201 4 na MsÚ 
v Byt či, 
- správa o výsledku následnej finan čnej kontroly č. 5/2015 – 
kontrola zákonnosti uzatvorených nájomných zmlúv me dzi ZŠ Lániho 
v Byt či a nájomcom, 
- návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na II. polrok 
2015. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 112/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
- správu o plnení uznesení prijatých MZ v d ňoch 28. 4. 2015 a 23. 
5. 2015, 
- správu o plnení priebežne plnených a nesplnených uzneseniach MZ 
(I. štvr ťrok 2015), 
- správu o výsledku následnej finan čnej kontroly č. 3/2015 – spôsob 
využívania motorových vozidiel na MsÚ Byt ča, 
- správu o výsledku následnej finan čnej kontroly č. 4/2015 – 
využívanie služobných telefónov za roky 2011 až 201 4 na MsÚ  
- správa o výsledku následnej finan čnej kontroly č. 5/2015 – 
kontrola zákonnosti uzatvorených nájomných zmlúv me dzi ZŠ Lániho 
v Byt či a nájomcom 
 predloženú hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
II.Odporú ča: 



Primátorovi mesta, aby predložil na najbližšie zasa dnutie MZ 
novelizovaný návrh VZN č. 5/2010 zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Byt ča v zmysle odporú čaní z následnej finan čnej 
kontroly č. 5/2015 v § 19 a § 29. 
III.Schva ľuje: 
Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na II. polrok 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky k predloženému materiál u. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
- správu o plnení uznesení prijatých MZ v d ňoch 28. 4. 2015 a 23. 
5. 2015, 
- správu o plnení priebežne plnených a nesplnených uzneseniach MZ 
(I. štvr ťrok 2015), 
- správu o výsledku následnej finan čnej kontroly č. 3/2015 – spôsob 
využívania motorových vozidiel na MsÚ Byt ča, 
- správu o výsledku následnej finan čnej kontroly č. 4/2015 – 
využívanie služobných telefónov za roky 2011 až 201 4 na MsÚ  
- správa o výsledku následnej finan čnej kontroly č. 5/2015 – 
kontrola zákonnosti uzatvorených nájomných zmlúv me dzi ZŠ Lániho 
v Byt či a nájomcom 
 predloženú hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
II.Odporú ča: 
Primátorovi mesta, aby predložil na najbližšie zasa dnutie MZ 
novelizovaný návrh VZN č. 5/2010 zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Byt ča v zmysle odporú čaní z následnej finan čnej 
kontroly č. 5/2015 v § 19 a § 29. 
III.Schva ľuje: 
Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na II. polrok 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 112/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
- správu o plnení uznesení prijatých MZ v d ňoch 28. 4. 2015 a 23. 
5. 2015, 
- správu o plnení priebežne plnených a nesplnených uzneseniach MZ 
(I. štvr ťrok 2015), 
- správu o výsledku následnej finan čnej kontroly č. 3/2015 – spôsob 
využívania motorových vozidiel na MsÚ Byt ča, 
- správu o výsledku následnej finan čnej kontroly č. 4/2015 – 
využívanie služobných telefónov za roky 2011 až 201 4 na MsÚ  
- správa o výsledku následnej finan čnej kontroly č. 5/2015 – 
kontrola zákonnosti uzatvorených nájomných zmlúv me dzi ZŠ Lániho 
v Byt či a nájomcom 
 predloženú hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
II.Odporú ča: 
Primátorovi mesta, aby predložil na najbližšie zasa dnutie MZ 
novelizovaný návrh VZN č. 5/2010 zásady hospodárenia a nakladania 



s majetkom Mesta Byt ča v zmysle odporú čaní z následnej finan čnej 
kontroly č. 5/2015 v § 19 a § 29. 
III.Schva ľuje: 
Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na II. polrok 2015. 
  
2/ Plnenie programového rozpo čtu k 31. 3. 2015 (1. štvr ťrok) – na 
vedomie. 

Komisie  vzali na vedomie Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča 
k 31. 03. 2015. 

MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie Plnenie programového rozpo čtu Mesta 
Byt ča k 31. 03. 2015. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 113/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31. 03. 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31. 03. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 113/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31. 03. 2015. 
 
3/ DHZ Hrabové – žiados ť o pridelenie finan čných prostriedkov na 
výmenu 2 ks garážových dverí na hasi čskej zbrojnici (havarijný stav). 

FK odporú ča odborné posúdenie a zhodnotenie stavu garážových dverí na 
PZ v m. č. Hrabové a predloženie uvedeného materiálu na roko vanie MR. 
Vzhľadom k uvedenému FK neodporú ča schváli ť finan čné prostriedky vo 
výške 3.600,- € na výmenu 2 ks garážových dverí na PZ v m. č. Hrabové. 
PK, KVaŽP, KSoc  odporú čajú žiadosti vyhovie ť a žiadate ľom 
požadované finan čné prostriedky vo výške 3.600,- € schváli ť. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť finan čné prostriedky na úhradu nákladov 
spojených s výmenou 2 ks garážových dverí na hasi čskej zbrojnici 
(havarijný stav) v Hrabovom vo výške 3.600,- € z rezervného fondu, pri 
Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015.  

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 114/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Finan čné prostriedky na úhradu nákladov spojených s výmen ou 2 ks 
garážových dverí na hasi čskej zbrojnici (havarijný stav) v Hrabovom vo 
výške 3.600,- € z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2015.  

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na úhradu nákladov spojených s výmen ou 2 ks 
garážových dverí na hasi čskej zbrojnici (havarijný stav) v Hrabovom vo 
výške 3.600,- € z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2015.  

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 114/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na úhradu nákladov spojených s výmen ou 2 ks 
garážových dverí na hasi čskej zbrojnici (havarijný stav) v Hrabovom vo 
výške 3.600,- € z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2015.  

4/ Žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča o schválenie zmeny rozpo čtu 
technických služieb Mesta Byt ča. 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť návrh zmeny rozpo čtu Technickým službám 
Mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh zmeny rozpo čtu Technickým službám Mesta 
Byt ča pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015, v predloženom 
znení. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 115/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Technických služieb Mesta Byt ča v predloženom 
znení. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Technických služieb Mesta Byt ča v predloženom 
znení. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 115/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Technických služieb Mesta Byt ča v predloženom 



znení. 
 
5/ Žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča o dofinancovanie projektu 
(ÚPSVaR). 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča 
o dofinancovanie projektu (ÚPSVaR).  

MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča 
o dofinancovanie projektu (ÚPSVaR) vo výške 3.090,-  €, pri Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 116/2015 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dofinancovanie projektu (ÚPSVaR) vo výške 3.090,- €  Technickým službám 
Mesta Byt ča, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dofinancovanie projektu (ÚPSVaR) vo výške 3.090,- €  Technickým službám 
Mesta Byt ča, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 116/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dofinancovanie projektu (ÚPSVaR) vo výške 3.090,- €  Technickým službám 
Mesta Byt ča, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 

6/ TS MB – žiados ť o schválenie finan čného príspevku na opravu 
plavárne. 

FK odporú ča schváli ť finan čné prostriedky vo výške 3.260,- € ú čelovo 
ur čené na opravu mestskej plavárne. FK zárove ň odporú ča do budúcnosti 
rieši ť výšku vstupného - rozdielnu pre ob čanov mesta Byt ča a pre 
občanov z iných miest a obcí. 
PK, KVaŽP, KSoc odporú čajú schváli ť finan čné prostriedky vo výške 
3.260,- € ú čelovo ur čené na opravu mestskej plavárne.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť finan čné prostriedky ú čelovo ur čené na úhradu 
nákladov spojených s opravou mestskej plavárne tech nickými službami 
Mesta Byt ča, vo výške 3.260,- € z rezervného fondu, pri Zmene  rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 2/2015.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 117/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Finan čné prostriedky ú čelovo ur čené na úhradu nákladov spojených s 
opravou mestskej plavárne Technickým službám Mesta Byt ča, vo výške 
3.260,- € z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2015.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky ú čelovo ur čené na úhradu nákladov spojených s 
opravou mestskej plavárne Technickým službám Mesta Byt ča, vo výške 
3.260,- € z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2015.  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 117/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky ú čelovo ur čené na úhradu nákladov spojených s 
opravou mestskej plavárne Technickým službám Mesta Byt ča, vo výške 
3.260,- € z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2015.  
 
7/ TS MB – žiados ť o schválenie finan čných prostriedkov na opravu 
komunikácie v m. č. Pšurnovice (schválené uznesenie MZ 47/2014). 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť finan čné prostriedky ú čelovo ur čené na 
opravu komunikácie v m. č. Pšurnovice vo výške 8.080,- €. 
KVaŽP odporú ča, aby asfaltovanie Technické služby mesta Byt ča 
zabezpe čili sú ťažou pod ľa verejného obstarávania. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť finan čné prostriedky ú čelovo ur čené na úhradu 
nákladov spojených s opravou komunikácie v m. č. Pšurnovice, vo výške 
8.080,- € z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 118/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky ú čelovo ur čené na úhradu nákladov spojených s 
opravou komunikácie v m. č. Pšurnovice Technickým službám Mesta Byt ča, 
vo výške 8.080,- € z rezervného fondu, pri Zmene ro zpo čtu Mesta Byt ča 
č. 2/2015. 
II.Odporú ča, 
aby Technické služby Mesta Byt ča zabezpe čili dodávku asfaltu 
v zmysle smernice č. 3/2015 o verejnom obstarávaní. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 



Finan čné prostriedky ú čelovo ur čené na úhradu nákladov spojených s 
opravou komunikácie v m. č. Pšurnovice Technickým službám Mesta Byt ča, 
vo výške 8.080,- € z rezervného fondu, pri Zmene ro zpo čtu Mesta Byt ča 
č. 2/2015. 
II.Odporú ča, 
aby Technické služby Mesta Byt ča zabezpe čili dodávku asfaltu 
v zmysle smernice č. 3/2015 o verejnom obstarávaní. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 118/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky ú čelovo ur čené na úhradu nákladov spojených s 
opravou komunikácie v m. č. Pšurnovice Technickým službám Mesta Byt ča, 
vo výške 8.080,- € z rezervného fondu, pri Zmene ro zpo čtu Mesta Byt ča 
č. 2/2015. 
II.Odporú ča, 
aby Technické služby Mesta Byt ča zabezpe čili dodávku asfaltu 
v zmysle smernice č. 3/2015 o verejnom obstarávaní. 
 
8/ Žiados ť MŠ Dostojevského o schválenie finan čných prostriedkov na 
opravu havarijného stavu oplotenia. 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť finan čné prostriedky vo výške 1.500,- € 
na opravu havarijného stavu oplotenia objektu MŠ Do stojevského. 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta žiadosti vyhovie ť - opravu oplotenia 
MŠ vo výške 1.000,- €; potrebných ďalších 500,- € použi ť z výdavku 
odsúhlaseného na bežnú údržbu budovy, 
- spojenie pergol s budovami nadkrytím vo výške 500  €. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh KVaŽP. 
MR odporú ča MZ schváli ť nadkrytie schodiska (kapitálový výdavok). 
MR odporú ča MZ schváli ť finan čné prostriedky na úhradu nákladov  
s opravou havarijného stavu oplotenia objektu MŠ Do stojevského v Byt či 
vo výške 1.000,- € z rezervného fondu a na nadstreš enie vchodu 
schodiska (pergola) 500,- € z bežných výdavkov, pri  Zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 119/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na úhradu nákladov s opravou havarij ného stavu 
oplotenia objektu MŠ Dostojevského v Byt či vo výške 1.000,- € 
z rezervného fondu a na nadstrešenie vchodu schodis ka (pergola) 500,- 
€, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
Pán primátor informoval prítomných, že v tomto bode  prerokujú aj návrh 
na riešenie havarijného stavu podlahy v školskej je dálni na Ul. Mieru 
(vi ď. doplnenie programu rokovania).  



Poslanec p. Filek konštatoval, že opravy a úpravy v  areáloch 
školských zariadení je nepochybne nutné vykona ť, ale je potrebné 
požiadavku zada ť do rozpo čtu mesta pri jeho tvorbe. 
Poslanec p. Lovás poukázal na to, že v minulom obdo bí bolo 
zaužívané – komisia výstavby v spolupráci s odborný m pracovníkom 
úradu vykonala obhliadku objektov mesta a posúdila požiadavky na 
investi čné akcie a opravy.   
Pán primátor konštatoval, že školské a predškolské zariadenia majú 
svojich riadite ľ aj poverených pracovníkov na úrade, áno odborná 
komisia posúdila ich požiadavky do rozpo čtu. 
    
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Finan čné prostriedky na úhradu nákladov s opravou havarij ného stavu 
oplotenia objektu MŠ Dostojevského v Byt či vo výške 1.000,- € 
z rezervného fondu a na nadstrešenie vchodu schodis ka (pergola) 500,- 
€, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
2/ Finan čné prostriedky na úhradu nákladov spojených s oprav ou 
havarijného stavu podlahy v školskej jedálni na Ul.  Mieru v Byt či vo 
výške 8.500,- € z rezervného fondu pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 119/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Finan čné prostriedky na úhradu nákladov s opravou havarij ného stavu 
oplotenia objektu MŠ Dostojevského v Byt či vo výške 1.000,- € 
z rezervného fondu a na nadstrešenie vchodu schodis ka (pergola) 500,- 
€, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
2/ Finan čné prostriedky na úhradu nákladov spojených s oprav ou 
havarijného stavu podlahy v školskej jedálni na Ul.  Mieru v Byt či vo 
výške 8.500,- € z rezervného fondu pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2015. 
 
9/ Návrh nakladania s majetkom mesta – oprava, rekon štrukcia vstupu 
a vonkajších vstupných schodov do budovy MŠ Pšurnov ice. 
 
Komisie  odporú ča schváli ť finan čné prostriedky vo výške 460,- € na 
opravu havarijného stavu vonkajších schodov a vstup u do budovy MŠ 
Pšurnovice. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť finan čné prostriedky na úhradu nákladov  
s opravou a rekonštrukciou havarijného stavu vstupu  a vonkajších 
vstupných schodov do budovy MŠ Pšurnovice vo výške 460,- € 
z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 120/2015 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na úhradu nákladov s opravou a rekon štrukciou 
havarijného stavu vstupu a vonkajších vstupných sch odov do budovy MŠ 
Pšurnovice vo výške 460,- € z rezervného fondu, pri  Zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na úhradu nákladov s opravou a rekon štrukciou 
havarijného stavu vstupu a vonkajších vstupných sch odov do budovy MŠ 
Pšurnovice vo výške 460,- € z rezervného fondu, pri  Zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 120/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na úhradu nákladov s opravou a rekon štrukciou 
havarijného stavu vstupu a vonkajších vstupných sch odov do budovy MŠ 
Pšurnovice vo výške 460,- € z rezervného fondu, pri  Zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
10 / Návrh nakladania s majetkom mesta – oprava, rekon štrukcia 
vstupu a vonkajších vstupných schodov a omietky vst upnej steny do 
budovy KD Pšurnovice. 
 
FK, PK, KSoc  odporú čajú schváli ť finan čné prostriedky vo výške 
1.500,- € na opravu havarijného stavu vstupných von kajších schodov 
a omietky vstupnej steny do budovy KD Pšurnovice. 
KVaŽP odporú ča žiadosti vyhovie ť a záležitos ť rieši ť s použitím 
finan čnej čiastky vo výške 500,- € ur čenej na bežnú údržbu budovy 
a 1.000,-€ z Rezervného fondu mesta. KVaŽP odporú ča  na odstránenie 
havarijného stavu schváli ť finan čné prostriedky vo výške 1.000,- €. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť finan čné prostriedky na úhradu nákladov  
s opravou havarijného stavu vstupu a vonkajších vst upných schodov 
a omietky vstupnej steny do budovy KD Pšurnovice vo  výške 1.000,- € 
z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 121/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na úhradu nákladov s opravou havarij ného stavu 
vstupu a vonkajších vstupných schodov a omietky vst upnej steny do 
budovy KD Pšurnovice vo výške 1.000,- € z rezervnéh o fondu, pri Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na úhradu nákladov s opravou havarij ného stavu 
vstupu a vonkajších vstupných schodov a omietky vst upnej steny do 
budovy KD Pšurnovice vo výške 1.000,- € z rezervnéh o fondu, pri Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 121/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky na úhradu nákladov s opravou havarij ného stavu 
vstupu a vonkajších vstupných schodov a omietky vst upnej steny do 
budovy KD Pšurnovice vo výške 1.000,- € z rezervnéh o fondu, pri Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
11 / Návrh na majetkovo-právne vysporiadanie vlastníct va časti 
lokality Dolné Pole na Záhumní, za čatie prípravy odkupovania 
pozemkov lokality do vlastníctva Mesta Byt ča za ú čelom budúcej 
výstavby dvoch bytových domov s cca 44 b. j. 
 
FK neodporú ča schváli ť návrh na majetkovo-právne vysporiadanie 
vlastníctva uvedenej lokality. FK odporú ča po čkať na schva ľovanie 
územného plánu a PHSR na roky 2014-2020 a až násled ne rokova ť 
s vlastníkmi pozemkov dotknutej lokality. Z uvedený ch dôvodov FK 
neodporú ča schváli ť finan čné prostriedky vo výške 1.500,- € na 
vyhotovenie geometrického plánu a investi čného zámeru budúcej 
zástavby.  
PK neodporú ča schváli ť návrh na majetko-právne vysporiadanie 
vlastníctva dotknutej lokality. 
Na základe výsledku hlasovania (2 členovia za vyhovenie návrhu, 2 
členovia proti vyhoveniu návrhu), KVaŽP odporú ča orgánom mesta 
predmetnému návrhu nevyhovie ť. 
KSoc zobrala uvedený návrh na vedomie a odporú ča za čať s jeho 
realizáciou až po schválení zmeny resp. dodatku úze mného plánu 
Mesta Byt ča v danej lokalite.(Prípravné práce na  novelizácii  
územného plánu už prebiehajú.). 
 
MR vzala návrh na vedomie a odporú ča MZ pri Zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča č. 2/2015 návrh neschváli ť.    
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 122/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Vyhotovenie geometrického plánu budúca zástavba Dol né Pole. 
 
Poslanci v diskusii potvrdili nutnos ť výstavby nájomných bytov, 
konštatovali, že je nutné najskôr aktualizova ť plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta a územný plán. Z týchto dokumentov potom 



vyplynú požiadavky a návrhy, aj ob čanov, na vhodnos ť tejto lokality 
na výstavbu bytových domov. 
Pán primátor konštatoval, že aj na zasadnutí mestsk ej rady 
súhlasil, aby zatia ľ nebol zhotovovaný územný plán tejto lokality, 
ale pod ľa jeho názoru je myšlienka dobrá a toto  územie vho dné na 
pokra čovanie výstavby bytových domov. 
     
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Vyhotovenie geometrického plánu budúca zástavba Dol né Pole. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 122/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Vyhotovenie geometrického plánu budúca zástavba Dol né Pole. 
    
12 / Nakladanie s nevyužívaným majetkom mesta – objekt  č. s. 634/9 
na ul. Kollárovej. 
 
FK opätovne odporú ča rieši ť bytovú situáciu sú časných nájomcov, 
zváži ť kontajnerový systém bývania s tým, aby sa tiež h ľadali 
vhodné lokality na ich umiestnenie. FK zárove ň odporú ča vy čísli ť 
náklady na realizáciu kontajnerového systému na býv anie. Uvedený 
problém by bolo vhodné  vyrieši ť ešte pred za čiatkom vykurovacieho 
obdobia.  FK dáva tiež na zváženie alternatívne rie šenie 
vykurovania elektrickým spôsobom. 
FK konštatuje, že je nehospodárne zrekonštruova ť komíny a následne 
bytový dom asanova ť. Z vyššie uvedených dôvodov FK neodporú ča 
schváli ť 4.800,- € na odstránenie havarijného stavu komínov . 
PK odporú ča schváli ť finan čné prostriedky vo výške 4.800,00 € na 
odstránenie havarijného stavu 4 komínov objektu č.s. 634/9 na 
Kollárovej ul. v Byt či a vybudovanie nových komínov. Zárove ň 
komisia odporú ča s cie ľom budúcej asanácie tohto objektu 
nerealizova ť na tejto budove vä čšie opravy a rekonštrukcie 
a odporú ča, aby Mesto vytypovalo lokality a h ľadalo nové možnosti 
ubytovania doterajších nájomcov objektu.  
 
KVaŽP odporú ča návrhu na schválenie finan čných prostriedkov na 
odstránenie havarijného stavu všetkých komínov a vy budovanie nových 
komínov nevyhovie ť výdavok neschváli ť. KVaŽP odporú ča  h ľadať 
vhodné riešenie naloženia s predmetným objektom a u važova ť aj s 
jeho odstránením (zbúraním). 
 
MR schválila návrh FK - rieši ť bytovú situáciu sú časných nájomcov 
a potom navrhnú ť postup nakladania s týmto majetkom Mesta. 
MR vzala návrh na vedomie a odporú ča MZ pri Zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča č. 2/2015 návrh neschváli ť.    
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 123/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Opravu havarijného stavu komínov na bytovom dome Ul . Kollárova 634/9, 
Byt ča. 
 
Pán primátor konštatoval, že ak poslanci neschvália  odstránenie 
havarijného stavu budovy, bude sa musie ť, aj z poh ľadu bezpe čnosti 
nájomníkov, ako štatutár s uvedeným stavom vysporia dať. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Opravu havarijného stavu komínov na bytovom dome Ul . Kollárova 634/9, 
Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 123/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Opravu havarijného stavu komínov na bytovom dome Ul . Kollárova 634/9, 
Byt ča. 
 
13 / Nakladanie s nevyužívaným majetkom mesta – objekt  č. s. 303, 
bývalá ZŠ v mestskej časti Pšurnovice. 
 
FK odporú ča opätovne ponúknu ť budovu bývalej ZŠ, č. s. 303  v m. č. 
Pšurnovice na predaj formou OVS s nižšou cenou. FK neodporú ča 
z uvedeného dôvodu schváli ť finan čné prostriedky na vypracovanie PD 
na výstavbu 4-och bytov, prestavbou nebytového prie storu. 
PK odporú ča schváli ť finan čné prostriedky vo výške 5.000,- € na 
vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá by sp ĺňala podmienky 
na financovanie výstavby 4-och bytov prostredníctvo m ŠFRB, t.z. 
výstavby 4-och bytov prestavbou nebytového priestor u objektu č.s. 
303 v Pšurnoviciach. 
KVaŽP odporú ča návrhu vyhovie ť a schváli ť výdavok vo výške 5.000 €. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť finan čné prostriedky vo výške 5.000,- € na 
vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá by sp ĺňala podmienky 
na financovanie výstavby 4-och bytov prostredníctvo m ŠFRB, t.z. 
výstavby 4-och bytov prestavbou nebytového priestor u objektu č.s. 
303 v Pšurnoviciach, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 124/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky vo výške 5.000,- € na vypracovanie p rojektovej 
dokumentácie, ktorá by sp ĺňala podmienky na financovanie výstavby 
4-och bytov prostredníctvom ŠFRB, t.z. výstavby 4-o ch bytov 
prestavbou nebytového priestoru objektu č.s. 303 v Pšurnoviciach, 
pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 



 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky vo výške 5.000,- € na vypracovanie p rojektovej 
dokumentácie, ktorá by sp ĺňala podmienky na financovanie výstavby 
4-och bytov prostredníctvom ŠFRB, t.z. výstavby 4-o ch bytov 
prestavbou nebytového priestoru objektu č.s. 303 v Pšurnoviciach, 
pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 124/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky vo výške 5.000,- € na vypracovanie p rojektovej 
dokumentácie, ktorá by sp ĺňala podmienky na financovanie výstavby 
4-och bytov prostredníctvom ŠFRB, t.z. výstavby 4-o ch bytov 
prestavbou nebytového priestoru objektu č.s. 303 v Pšurnoviciach, 
pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
14 / Návrh na dobudovanie chodníkov na cintorínoch Ve ľká Byt ča 
a Malá Byt ča. 
 
FK odporú ča rieši ť dobudovanie chodníkov na cintorínoch koncep čne, 
v súvislosti s PHSR na roky 2014-2020. FK z uvedené ho dôvodu 
neodporú ča schváli ť finan čné prostriedky vo výške 5.550,- € na 
dobudovanie chodníkov na cintorínoch Ve ľká Byt ča a Malá Byt ča. 
PK, KVaŽP, KSoc odporú čajú predloženému návrhu vyhovie ť a na 
dokon čenie úprav chodníkov na cintoríne: Ve ľká Byt ča a Malá Byt ča 
schváli ť ich správcovi finan čné prostriedky vo výške 5 550 €. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť finan čné prostriedky potrebné na 
dodokon čenie úprav chodníkov na cintoríne v k.ú. Ve ľká Byt ča a Malá 
Byt ča, vo výške 5 550 € z rezervného fondu, pri Zmene r ozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 2/2015. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 125/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky potrebné na dokon čenie úprav chodníkov na 
cintoríne v k.ú. Ve ľká Byt ča a Malá Byt ča, vo výške 5.550,- € 
z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky potrebné na dokon čenie úprav chodníkov na 
cintoríne v k.ú. Ve ľká Byt ča a Malá Byt ča, vo výške 5.550,- € 
z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 



 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 125/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky potrebné na dokon čenie úprav chodníkov na 
cintoríne v k.ú. Ve ľká Byt ča a Malá Byt ča, vo výške 5.550,- € 
z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
15 / Návrh opráv miestnych komunikácií a chodníkov v m este Byt ča. 
 
FK odporú ča rieši ť opravy miestnych komunikácií a chodníkov v Meste 
Byt ča komplexne, až po odsúhlasení PHSR na roky 2014-20 20. Zárove ň 
FK konštatuje, že uvedený návrh nekorešponduje s pr edstavami 
poslancov, ob čanov Mesta Byt ča ako aj skuto čnou realitou potreby 
ich rekonštrukcie. Z tohto dôvodu FK neodporú ča schváli ť finan čné 
prostriedky vo výške 50.000,- € na opravy MK a chod níkov. 
PK neodporú ča schváli ť návrh opráv miestnych komunikácii a tento 
materiál odporú ča koncep čne, komplexne dopracova ť.  
KVaŽP na základe výsledku hlasovania (2 členovia za vyhovenie 
návrhu, 2 členovia proti vyhoveniu odporú ča orgánom mesta 
predmetnému návrhu nevyhovie ť a  tohto času neuskuto čňova ť komplexnú 
obnovu, úpravu, opravu a údržbu komunikácií a chodn íkov   
v meste Byt ča. 
KSoc odporú ča najskôr v rámci prác na PHSR vykona ť pasportizáciu 
miestnych komunikácii a chodníkov a následne po jej  vypracovaní 
posúdi ť predložený návrh a zabezpe či ť jeho prípadnú realizáciu. 
 
MR vzala na vedomie stanovisko primátora mesta, že op ravy miestnych 
komunikácii a chodníkov je nutné zabezpe či ť postupne v celom meste. 
MR vzala návrh na vedomie a odporú ča MZ pri Zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča č. 2/2015 návrh neschváli ť, nako ľko je nutné investi čné akcie 
rieši ť komplexne.    
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 126/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Návrh opráv miestnych komunikácii a chodníkov v mes te Byt ča. 
 
Pán primátor informoval, že návrh predložil s cie ľom komplexnej 
opravy chodníkov, aby bolo vyhovené požiadavkám ob čanov v meste aj 
mestských častiach. Takto by sa naraz zrealizovala oprava 
havarijného stavu viacerých chodníkov v meste a sam ozrejme by sa 
riešili aj ďalšie návrhy poslancov. Tento konkrétny návrh vziši el 
aj z prijatých uznesení v minulom volebnom období. Spôsob 
financovania by bol nastavený tak, aby bol rezervný  fond mesta 
využitý čo najmenej. Pán primátor konštatoval, že k tomuto 
rozhodnutiu nie je nutné, aby bol novelizovaný najp rv PHSR. Stav 
chodníkov je v havarijnom stave. 
 



Zástupca primátora poslanec p. Babušík podal návrh,  aby uznesenie 
znelo: „Mestské zastupite ľstvo schva ľuje návrh opráv miestnych 
komunikácii a chodníkov v meste Byt ča.“ 
 
Poslanci v ďalšej diskusii konštatovali, že stav viacerých 
chodníkov v meste a mestských častiach je v havarijnom stave, ale 
mali výhrady, pre čo sú v návrhu na opravu konkrétne chodníky a 
chýbajú tak chodníky, ktoré sú pod ľa ich názoru v horšom stave. 
 
Pán primátor konštatoval, že ide o to, aby Mesto za čalo tento 
proces, navrhované chodníky sú v havarijnom stave. 
 
Poslanec p. Filek informoval prítomných, že nebude hlasova ť za 
návrh, nako ľko Mesto má postupova ť koncep čne a nech technický stav 
chodníkov posúdia najprv odborníci. Potom pod ľa potreby nech je 
zahájená oprava chodníkov. Nemá ni č proti tomu, ak tým odborníkom 
bude pracovník MsÚ. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia predneseného predsedom 
návrhovej komisie p. Struhalom: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Návrh opráv miestnych komunikácii a chodníkov v mes te Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 126/2015 
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia odporu čený MR: 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Návrh opráv miestnych komunikácii a chodníkov v mes te Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 127/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Návrh opráv miestnych komunikácii a chodníkov v mes te Byt ča. 
  
16 / Žiados ť grantovej komisie o navýšenie dotácie z rozpo čtu Mesta 
pre grantový systém Mesta Byt ča. 
  
KSoc odporú ča navýši ť rozpo čet grantovej komisie o 7.000,- € 
z dôvodu ve ľkých po čtov žiadostí o poskytnutie dotácie z grantového 
systému mesta Byt ča. 
 
MR odporu čila h ľadať možnosti navýšenia rozpo čtu grantovej komisie 
o sumu 7.000,- € z bežného rozpo čtu. 
MR odporú ča MZ schváli ť navýšenie rozpo čet grantovej komisie 
o 7.000,- €, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015.  
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 127/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie rozpo čtovej položky grantový systém o 7.000,- €, pri 
Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. Na uvedený ú čel budú použité 
finan čné prostriedky z rozpo čtovej položky .............. 
 
Poslanci v diskusii konštatovali, že gro akcií orga nizovaných 
s finan čným príspevkom Mesta bude schválených, do grantovéh o 
systému je možné presunú ť   1.000,- € z rozpo čtovej položky Výnos 
dane z P poukázaný územnej samospráve. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie rozpo čtovej položky grantový systém o 1.000,- €, pri 
Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. Na uvedený ú čel budú použité 
finan čné prostriedky z rozpo čtovej položky Výnos dane z P poukázaný 
územnej samospráve. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 128/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie rozpo čtovej položky grantový systém o 1.000,- €, pri 
Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. Na uvedený ú čel budú použité 
finan čné prostriedky z rozpo čtovej položky Výnos dane z P poukázaný 
územnej samospráve. 
 
17 / Andrea Gajdošíková, poslanky ňa MZ v Byt či – žiados ť na 
vy členenie finan čných prostriedkov na zakúpenie odvod ňovacích rúr 
do mestskej časti Hliník n/V. 
 
FK odporú ča schváli ť finan čné prostriedky na zabezpe čenie odvodenia 
časti „Záhumnie“ v m. č. Hliník nad Váhom. 
PK zobrala na vedomie žiados ť a odporú ča schváli ť zámer vybudovania 
kanalizácie v časti Záhumnie, m. č. Hliník nad Váhom. 
KVaŽP odporú ča predloženému návrhu nevyhovie ť a neschváli ť finan čné 
prostriedky na zakúpenie odvod ňovacích rúr na odvodnenie cesty časť 
„Záhumnie“ v mestskej časti Hliník nad Váhom, vo výške 10 000 €. 
KVaŽP odporú ča rieši ť komplexne napojenie objektov vo vlastníctve 
mesta na novobudovanú verejnú kanalizáciu (Malá Byt ča, Hliník nad 
Váhom, Ve ľká Byt ča) vrátane vy číslenia s týmto spojených finan čných 
nákladov. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť finan čné prostriedky potrebné na 
odstránenie havarijného stavu odvodenia časti „Záhumnie“ v m. č. 
Hliník nad Váhom, vo výške 10.000,- € z rezervného fondu, pri Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 129/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky potrebné na odstránenie havarijného stavu 
odvodenia časti „Záhumnie“ v m. č. Hliník nad Váhom, vo výške 
10.000,- €  z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2015. 
 
Pán primátor po diskusii dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky potrebné na odstránenie havarijného stavu 
odvodenia časti „Záhumnie“ v m. č. Hliník nad Váhom, vo výške 
10.000,- €  z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 129/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky potrebné na odstránenie havarijného stavu 
odvodenia časti „Záhumnie“ v m. č. Hliník nad Váhom, vo výške 
10.000,- €  z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
2/2015. 
 
18 / Návrh Zmeny programového rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu Zmeny 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015 k 30. 6. 2015. 
 
FK odporú ča schváli ť navrhovanú zmenu rozpo čtu s nasledovnými 
zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Bytový dom Kollárova ul. – oprava komínov       -4. 800,- € 
PZ Hrabové – výmena garážových dverí            -3. 600,- € 
Geometrický plán – budúca zástavba „Dolné Pole“ -1. 500,- € 
Dobudovanie chodníkov na cintorínoch            -5. 550,- € 
Oprava MK a chodníkov                          -50. 000,- € 
 
Kapitálové výdavky 
PD – výstavba bytov – budova býv. ZŠ v m. č. Pšurnovice 
                                                -5. 000,- € 
Bežný príjem 
Výnos dane z P poukázaný územnej samospráve     -6. 500,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Zapojenie finan čných prostriedkov RF na bežné výdavky 
                                               -63. 950,- € 
FK odporú ča pravidelne dop ĺňať vrecká ku košom na psie exkrementy 
resp. rieši ť situáciu iným spôsobom napr. odovzdáva ť vrecká priamo 
majite ľom psov pri úhrade dane za psa  v pokladni MsÚ.  



PK odporú ča schváli ť zmenu rozpo čtu mesta Byt ča č. 2/2015 
v navrhovanom znení, okrem položiek: 

-  oprava havarijného stavu chodníkov a MK, 50.000,00 € 
-  majetko-právne vysporiadanie nehnute ľností (2 bytové domy, 

1.500,00 €) 
 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta tento návrh schváli ť: 
a) okrem výdavku: 
- bytový dom na Kollárovej ul. - odstránenie havari jného stavu 
komínov + 4.800 € 
- finan čné prostriedky na vyhotovenie geometrického plánu a  
investi čného zámeru budúcej zástavby v lokalite Dolné pole na 
Záhumní + 1.500 € 
- dokon čenie opráv havarijného stavu miestnych komunikácií a 
chodníkov + 50.000 € 
b) s úpravou výdavku: 
- KD Pšurnovice – odstránenie havarijného stavu vst upných 
vonkajších schodov a vstupnej steny na čiastku + 1.000 € 
- MŠ Dostojevského – oprava havarijného stavu oplot enia MŠ + 1.000 
€ 
c) so zoh ľadnením výdavku: 
- MŠ Dostojevského – spojenie pergol s budovami nad krytím vo výške 
+ 500 €. 
 
KVaŽP odporú ča zaobera ť sa realizáciou projektu „Zvýšenie 
bezpe čnosti dopravy v mieste styku miestnych komunikácií:  na 
prieniku ulíc Komenského, SNP a Razusovej“ (stavebn é úpravy 
predmetnej križovatky miestnych komunikácií). KVaŽP odporú ča tiež 
orgánom mesta zaobera ť sa zabezpe čením riešenia križovatky ulíc:  
Popoliška, SNP, Mieru. 
KSoc odporú ča schváli ť predložený návrh zmeny rozpo čtu Mesta spolu 
so zapracovaním zmien, ktoré KSoc odporu čila schváli ť 
v predchádzajúcich bodoch programu. 
 
MR odporú ča schváli ť navrhovanú zmenu rozpo čtu s nasledovnými 
zmenami:  

Bežné výdavky  

MŠ Dostojevského-oprava oplotenia                 - 500,- € 
MŠ Dostojevského-nadstrešenie schodiska pergola   + 500,- € 
 
KD Pšurnovice-oprava schodiska                    - 500,- € 
Bytový dom Kollárova ul. – oprava komínov       -4. 800,- € 
Geometrický plán – budúca zástavba „Dolné Pole“ -1. 500,- € 
Oprava MK a chodníkov                          -50. 000,- € 
Odvodnenie - Hliník n/V - havária              +10. 000,- €  

 
  
Bežný príjem  

Výnos dane z P poukázaný územnej samospráve     -1. 000,- €  



  

Finan čné operácie príjmové  

Zapojenie finan čných prostriedkov RF           -45.800,- € 
 
Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výd avky vo výške 
42.930,- €  na odstránenie havarijného stavu majetk u mesta  
použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výd avky vo výške 
42.930,- €  na odstránenie havarijného stavu majetk u mesta  

oprava havarijného stavu MK a chodníkov    +9.980,-  € 
opravu havarijného stavu plavárne          +3.260,-  € 
opravu havarijného stavu MK Pšurnovice     +8.080,-  € 
opravu havarijného stavu chodníkov na cintorínoch   +5.550,- € 
odstránenie havarijného stavu vstupného vonkajšieho   
schodiska v MŠ Pšurnovice                 +   460,-  €    
oprava havarijného stavu oplotenia v MŠ Dostojevské ho  +1.000,- €   
výmena garážových dverí na hasi čskej zbrojnici Hrabové +3.600,- € 
oprava havarijného stavu vstupného vonkajšieho  

schodiska                                         + 1.000,- €  
Hliník n/V – odvodnenie                          +1 0.000,- €  
 
zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 130/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta Byt ča 
č. 2/2015 k 30. 6. 2015.  
II.Schva ľuje:  
1/Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015 vrátane zmeny programov,  
v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/-c/ zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov k 30. 6. 2015 pod ľa priloženej tabu ľky s 
nasledovnými úpravami: 
Bežné výdavky  

MŠ Dostojevského-oprava oplotenia                 - 500,- € 
MŠ Dostojevského-nadstrešenie schodiska pergola   + 500,- € 
 
KD Pšurnovice-oprava schodiska                    - 500,- € 
Bytový dom Kollárova ul. – oprava komínov       -4. 800,- € 
Geometrický plán – budúca zástavba „Dolné Pole“ -1. 500,- € 
Oprava MK a chodníkov                          -50. 000,- € 
Odvodnenie - Hliník n/V - havária              +10. 000,- €  

 
  
Bežný príjem  

Výnos dane z P poukázaný územnej samospráve     -1. 000,- €  



  

Finan čné operácie príjmové  

Zapojenie finan čných prostriedkov RF           -45.800,- € 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 
42.930,- €  na odstránenie havarijného stavu majetk u mesta  
použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výd avky vo výške 
42.930,- €  na odstránenie havarijného stavu majetk u mesta  

oprava havar. stavu MK a chodníkov-výtlky  +9.980,-  € 
opravu havarijného stavu plavárne          +3.260,-  € 
opravu havarijného stavu MK Pšurnovice     +8.080,-  € 
opravu havarijného stavu chodníkov na cintorínoch   +5.550,- € 
odstránenie havarijného stavu vstupného vonkajšieho   
schodiska v MŠ Pšurnovice                 +   460,-  €    
oprava havarijného stavu oplotenia v MŠ Dostojevské ho  +1.000,- €   
výmena garážových dverí na hasi čskej zbrojnici Hrabové +3.600,- € 
oprava havarijného stavu vstupného vonkajšieho  

schodiska                                         + 1.000,- €  
Hliník n/V – odvodnenie                          +1 0.000,- €  
 
zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Poslanci nemali pripomienky. V zmysle predchádzajúc ich prijatých 
uznesení dal pán primátor hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta Byt ča 
č. 2/2015 k 30. 6. 2015.  
II.Schva ľuje:  
1/Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015 vrátane zmeny programov,  
v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/-c/ zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov k 30. 6. 2015 pod ľa priloženej tabu ľky s 
nasledovnými úpravami: 
Bežné výdavky  

MŠ Dostojevského-oprava oplotenia                 - 500,- € 
MŠ Dostojevského-nadstrešenie schodiska pergola   + 500,- € 
 
KD Pšurnovice-oprava schodiska                    - 500,- € 
Bytový dom Kollárova ul. – oprava komínov       -4. 800,- € 
Geometrický plán – budúca zástavba „Dolné Pole“ -1. 500,- € 
Oprava MK a chodníkov                          -50. 000,- € 
Odvodnenie - Hliník n/V - havária              +10. 000,- €  

Grantový systém mesta                           +1. 000,- € 
Oprava podlahy v školskej jedálni na Ul. Mieru  +8. 500,- €  



  

Finan čné operácie príjmové  

Zapojenie finan čných prostriedkov RF           -37.300,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 
51.430,- €  na odstránenie havarijného stavu majetk u mesta  
oprava havar. stavu MK a chodníkov-výtlky  +9.980,-  € 
opravu havarijného stavu plavárne          +3.260,-  € 
opravu havarijného stavu MK Pšurnovice     +8.080,-  € 
opravu havarijného stavu chodníkov na cintorínoch   +5.550,- € 
odstránenie havarijného stavu vstupného vonkajšieho   
schodiska v MŠ Pšurnovice                 +   460,-  €    
oprava havarijného stavu oplotenia v MŠ Dostojevské ho  +1.000,- €   
výmena garážových dverí na hasi čskej zbrojnici Hrabové +3.600,- € 
oprava havarijného stavu vstupného vonkajšieho  
schodiska                                         + 1.000,- €  
Hliník n/V – odvodnenie – havária                +1 0.000,- €  
Oprava podlahy v školskej jedálni na Ul. Mieru    + 8.500,- €  

 
v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 130/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta Byt ča 
č. 2/2015 k 30. 6. 2015.  
II.Schva ľuje:  
1/Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2015 vrátane zmeny programov,  
v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/-c/ zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov k 30. 6. 2015 pod ľa priloženej tabu ľky s 
nasledovnými úpravami: 
Bežné výdavky  

MŠ Dostojevského-oprava oplotenia                 - 500,- € 
MŠ Dostojevského-nadstrešenie schodiska pergola   + 500,- € 
 
KD Pšurnovice-oprava schodiska                    - 500,- € 
Bytový dom Kollárova ul. – oprava komínov       -4. 800,- € 
Geometrický plán – budúca zástavba „Dolné Pole“ -1. 500,- € 
Oprava MK a chodníkov                          -50. 000,- € 
Odvodnenie - Hliník n/V - havária              +10. 000,- €  

Grantový systém mesta                           +1. 000,- € 
Oprava podlahy v školskej jedálni na Ul. Mieru  +8. 500,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Zapojenie finan čných prostriedkov RF           -37.300,- € 



2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 
51.430,- €  na odstránenie havarijného stavu majetk u mesta  
oprava havar. stavu MK a chodníkov-výtlky  +9.980,-  € 
opravu havarijného stavu plavárne          +3.260,-  € 
opravu havarijného stavu MK Pšurnovice     +8.080,-  € 
opravu havarijného stavu chodníkov na cintorínoch   +5.550,- € 
odstránenie havarijného stavu vstupného vonkajšieho   
schodiska v MŠ Pšurnovice                 +   460,-  €    
oprava havarijného stavu oplotenia v MŠ Dostojevské ho  +1.000,- €   
výmena garážových dverí na hasi čskej zbrojnici Hrabové +3.600,- € 
oprava havarijného stavu vstupného vonkajšieho  
schodiska                                         + 1.000,- €  
Hliník n/V – odvodnenie – havária                +1 0.000,- €  
Oprava podlahy v školskej jedálni na Ul. Mieru    + 8.500,- €  

 
v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Pán primátor konštatoval, že prišiel poslanec p. Hr abovský. 
 
19 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 2/2015, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 7/2014 o ur čení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariaden í na rok 2015. 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť VZN Mesta Byt ča o ur čení výšky dotácie 
na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zaria dení na rok 2015 
v navrhovanom znení. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
2/2015, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 7/2014 o ur čení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školský ch zariadení na 
rok 2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 131/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2015, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 7/2014 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2015, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 7/2014 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2015. 
 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 131/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2015, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 7/2014 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2015. 
  
20 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 3/2015 
o do časnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v  čase jej 
nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou . 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť VZN Mesta Byt ča o do časnom obmedzení 
alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou v navrhovanom znení. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Byt ča č. 3/2015 o do časnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej 
vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovan ia 
vodou. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 132/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2015 o do časnom 
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku 
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2015 o do časnom 
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku 
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 132/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2015 o do časnom 
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku 
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou. 
 
21 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 4/2015 
o poplatkoch za zne čis ťovanie ovzdušia malým zdrojom zne čis ťovania 
ovzdušia.  



 
Komisie  odporú čajú schváli ť VZN Mesta Byt ča o poplatkoch za 
zne čis ťovanie ovzdušia malým zdrojom zne čis ťovania ovzdušia 
v predloženom znení. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
4/2015 o poplatkoch za zne čis ťovanie ovzdušia malým zdrojom 
zne čis ťovania ovzdušia.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 133/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2015 o poplatkoch za 
zne čis ťovanie ovzdušia malým zdrojom zne čis ťovania ovzdušia.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2015 o poplatkoch za 
zne čis ťovanie ovzdušia malým zdrojom zne čis ťovania ovzdušia.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 133/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2015 o poplatkoch za 
zne čis ťovanie ovzdušia malým zdrojom zne čis ťovania ovzdušia.  
 
22 /  Židovská synagóga – návrh postupu riešenia k nadobu dnutiu 
vlastníckych práv k tejto kultúrnej pamiatke - záme r odkúpenia 
pozemku KN-C parc. č. 1107/1, KÚ Ve ľká Byt ča, zapísanom na LV č. 
2292 o výmere 800 m 2  (uznesenie MZ č. 79/2015 zo d ňa 28.4.2015) – 
rokovanie finan čnej komisie s p. Ing. A. Letkom. 
Pán Ing. A. Letko informoval FK o prebiehajúcom súdnom konaní 
s majite ľom budovy „Synagóga“, nako ľko sa zatia ľ nedohodli na 
zaplatení nájmu za používanie pozemku pod objektom.  Predpokladá, že 
súdne konanie by sa v krátkom čase malo ukon či ť. 

Vyjadril sa tiež k cene, za ktorú by pozemok zapísa ný na LV č. 2292  
o výmere 800 m 2  predal (do 30,- €/ m 2) t.j. 24 tis. €. Kúpnu cenu za 
pozemok by bolo možné zaplati ť v splátkach dohodnutých v kúpnej 
zmluve. 

FK, vzh ľadom k uvedenému, odporú ča prípadné odkúpenie pozemku rieši ť 
súčasne s dohodou s majite ľom budovy na podmienkach užívania. Musí 
dôjs ť ku vzájomnej dohode s majite ľom pozemku a zárove ň aj s majite ľom 
budovy. 

Zasadnutia KSoc sa zú častnili zástupcovia Biblického centra p. 
Katarína Uríková s manželom, ktoré je vlastníkom uv edenej 



nehnute ľnosti (bez vlastníctva pozemku pod touto nehnute ľnos ťou). 
Zástupcovia Biblického centra prejavili ochotu prev ies ť vlastníctvo 
k synagóge na Mesto Byt ča formou darovacej zmluvy (bezodplatne).  
KSoc odporú ča mestskému zastupite ľstvu prevzia ť od Biblického 
centra synagógu uvedeným postupom formou podpísania  darovacej 
zmluvy. KSoc ďalej odporú ča, aby sa po podpise darovacej zmluvy 
vytvorila odborná skupina, ktorá by po získaní vlas tníckych práv 
pripravila návrh postupu pri rekonštrukcii synagógy  a aj jej ďalšom 
využití. 
 
MR konštatovala, že je nutné sa návrhom dôkladne zaobe ra ť, pripravi ť 
odbornými pracovníkmi Mesta podklady, ako je zisten ie informácii 
o možnostiach získania mimorozpo čtových finan čných prostriedkov na 
rekonštrukciu budovy synagógy, odhadované náklady n a jej prevádz-
kovanie (pod ľa kubatúry objektu) a v neposlednom rade zámer jej 
využívania (aké akcie je vhodné tu organizova ť). Pod ľa týchto 
komplexných informácii môže zastupite ľstvo prija ť rozhodnutie. 
MR odporú ča MZ poveri ť primátora mesta, aby v spolupráci s právni čkou 
mesta pripravil návrh zmlúv o prevode vlastníctva b udovy synagógy 
a pozemku pod synagógou do vlastníctva Mesta a tiet o predložil na 
septembrové zasadnutia orgánov mesta. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 134/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
1/ Primátora mesta prípravou podkladov s informácia mi o možnostiach 
získania mimorozpo čtových finan čných prostriedkov na rekonštrukciu 
budovy synagógy, odhadované náklady na jej prevádzk ovanie a zámer jej 
využívania. 
2/ Primátora mesta predložením návrhov zmlúv o prev ode vlastníctva 
budovy synagógy a pozemku pod synagógou, nachádzajú cich sa v k.ú. 
Veľká Byt ča, do vlastníctva Mesta Byt ča, na septembrové zasadnutia 
orgánov mesta. 
 
Poslanec p. Filek predložil návrh na pozmenenie náv rhu uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
1/ Komisiu S ČaEZ v spolupráci s primátorom mesta a odbornými 
zamestnancami MsÚ, prípravou podkladov s informácia mi o možnostiach 
získania mimorozpo čtových finan čných prostriedkov na rekonštrukciu 
budovy synagógy, odhadované náklady na jej prevádzk ovanie a zámer jej 
využívania. 
2/ Komisiu finan čnú a podnikate ľskú prípravou podkladov na 
vypracovanie zmluvy o odkúpení pozemku pod synagógo u od p. Letka. 
3/ Komisiu sociálnu, kultúry a športu prípravou pod kladov na 
vypracovanie darovacej zmluvy medzi OZ Biblické cen trum a Mestom 
Byt ča.   
4/ Primátora mesta vypracovaním návrhov zmlúv o pre vode vlastníctva 
budovy synagógy a pozemku pod synagógou, nachádzajú cich sa v k.ú. 



Veľká Byt ča, do vlastníctva Mesta Byt ča pod ľa predložených podkladov 
z komisii, na septembrové zasadnutia orgánov mesta.  
 
Poslanec p. Weber vyjadril názor, že v bode 3 by bo lo pod ľa neho 
vhodné zapracova ť - vypracovanie darovacej alebo kúpnej zmluvy medzi  
OZ Biblické centrum a Mestom Byt ča za 1,- €.   
 
Nakoľko sa už do diskusie neprihlásil nikto z poslancov,  pán 
primátor udelil slovo ob čanovi p. Ková čovi, ktorý upozornil, že  
najprv je nutné zisti ť, či Mesto dostane nejaké finan čné 
prostriedky na rekonštrukciu synagógy a až potom sa  majú podniknú ť 
kroky na odkúpenie pozemku pod synagógu a prevod bu dovy synagógy. 
Požiadavky pamiatkového úradu budú potom smerované na Mesto.      
 
Predseda návrhovej komisie poslanec p. Struhal pred niesol návrh 
uznesenia so zapracovanými návrhmi poslancov p. Fil eka a p. Webera. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
1/ Komisiu S ČaEZ v spolupráci s primátorom mesta a odbornými 
zamestnancami MsÚ, prípravou podkladov s informácia mi o možnostiach 
získania mimorozpo čtových finan čných prostriedkov na rekonštrukciu 
budovy synagógy, odhadované náklady na jej prevádzk ovanie a zámer jej 
využívania. 
2/ Komisiu finan čnú a podnikate ľskú prípravou podkladov na 
vypracovanie zmluvy o odkúpení pozemku pod synagógo u od p. Letka. 
3/ Komisiu sociálnu, kultúry a športu prípravou pod kladov na 
vypracovanie darovacej alebo kúpnej zmluvy medzi OZ  Biblické centrum 
a Mestom Byt ča za 1,- €.   
4/ Primátora mesta vypracovaním návrhov zmlúv o pre vode vlastníctva 
budovy synagógy a pozemku pod synagógou, nachádzajú cich sa v k.ú. 
Veľká Byt ča, do vlastníctva Mesta Byt ča pod ľa predložených podkladov 
z komisii, na septembrové zasadnutia orgánov mesta.  
   
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 134/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
1/ Komisiu S ČaEZ v spolupráci s primátorom mesta a odbornými 
zamestnancami MsÚ, prípravou podkladov s informácia mi o možnostiach 
získania mimorozpo čtových finan čných prostriedkov na rekonštrukciu 
budovy synagógy, odhadované náklady na jej prevádzk ovanie a zámer jej 
využívania. 
2/ Komisiu finan čnú a podnikate ľskú prípravou podkladov na 
vypracovanie zmluvy o odkúpení pozemku pod synagógo u od p. Letka. 
3/ Komisiu sociálnu, kultúry a športu prípravou pod kladov na 
vypracovanie darovacej alebo kúpnej zmluvy medzi OZ  Biblické centrum 
a Mestom Byt ča za 1,- €.   
4/ Primátora mesta vypracovaním návrhov zmlúv o pre vode vlastníctva 
budovy synagógy a pozemku pod synagógou, nachádzajú cich sa v k.ú. 



Veľká Byt ča, do vlastníctva Mesta Byt ča pod ľa predložených podkladov 
z komisii, na septembrové zasadnutia orgánov mesta.  
 
23 / Futbalový klub TJ Tatran Hrabové – žiados ť o navýšenie dotácie 
na rok 2015. 
FK vzh ľadom k tomu, že poskytnutím dotácie nie je možné zv ýši ť 
celkový dlh obce, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v 
rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky na poskytnutie dotácie, 
odporú ča opätovne žiados ť prerokova ť na ďalšom zasadnutí. FK tiež 
odporú ča h ľadať alternatívne  možnosti pomoci podpori ť  športové 
aktivity detí a mládeže.  
PK k tomuto bodu rokovania nezaujala stanovisko, PK odporú ča, aby 
predmetné žiadosti (resp. stanovisko k žiadostiam) prerokovala 
KSoc.  
KVaŽP odporú ča predloženým žiadostiam nevyhovie ť a neschváli ť  
žiadate ľmi požadované finan čné prostriedky. 
KSoc odporú ča žiadosti vyhovie ť a vy členi ť z rozpo čtu Mesta sumu 
400,- € na požadované navýšenie dotácie. 
 
MR vzh ľadom k tomu, že poskytnutím dotácie nie je možné zv ýši ť celkový 
dlh obce, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách 
územnej samosprávy a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v rozpo čte vo ľné 
finan čné prostriedky na poskytnutie dotácie odporú ča opätovne žiados ť 
prerokova ť na ďalšom zasadnutí MZ.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 135/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Opätovne žiados ť prerokova ť na ďalšom zasadnutí, vzh ľadom k tomu, že 
poskytnutím dotácie nie je možné zvýši ť celkový dlh obce, v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy 
a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky 
na poskytnutie dotácie. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Opätovne žiados ť prerokova ť na ďalšom zasadnutí, vzh ľadom k tomu, že 
poskytnutím dotácie nie je možné zvýši ť celkový dlh obce, v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy 
a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky 
na poskytnutie dotácie. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 135/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 



Opätovne žiados ť prerokova ť na ďalšom zasadnutí, vzh ľadom k tomu, že 
poskytnutím dotácie nie je možné zvýši ť celkový dlh obce, v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy 
a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky 
na poskytnutie dotácie. 
 
24 / FO Kinex Byt ča – žiados ť o navýšenie dotácie na rok 2015. 
 
FK vzh ľadom k tomu, že poskytnutím dotácie nie je možné zv ýši ť celkový 
dlh obce, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách 
územnej samosprávy a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v rozpo čte vo ľné 
finan čné prostriedky na poskytnutie dotácie,  odporú ča opätovne 
žiados ť prerokova ť na ďalšom zasadnutí. FK tiež odporú ča h ľadať 
alternatívne  možnosti pomoci podpori ť  športové aktivity detí 
a mládeže.  
PK k tomuto bodu rokovania nezaujala stanovisko, PK odporú ča, aby 
predmetné žiadosti (resp. stanovisko k žiadostiam) prerokovala 
KSoc.  
KVaŽP odporú ča predloženým žiadostiam nevyhovie ť a neschváli ť  
žiadate ľmi požadované finan čné prostriedky. 
KSoc odporú ča žiadosti vyhovie ť a vy členi ť z rozpo čtu Mesta sumu  
7915 Eur  na požadované navýšenie dotácie. Ich posk ytnutie komisia 
odporú ča však až po akceptovaní zo strany FO Kinex Byt ča tej 
požiadavky KSoc, aby malo Mesto Byt ča personálne zastúpenie vo 
výbore FO Kinex Byt ča v minimálnom po čte dvoch zástupcov. 
 
MR vzala na vedomie vzdania sa funkcie zástupcu FO Ki nex Byt ča p. 
Marianom Krištofom. 
 
KSoc vzala na vedomie list Mariána Krištofa. 
 
MR vzh ľadom k tomu, že poskytnutím dotácie nie je možné zv ýši ť celkový 
dlh obce, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách 
územnej samosprávy a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v rozpo čte vo ľné 
finan čné prostriedky na poskytnutie dotácie odporú ča opätovne žiados ť 
prerokova ť na ďalšom zasadnutí MZ.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 136/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Opätovne žiados ť prerokova ť na ďalšom zasadnutí, vzh ľadom k tomu, že 
poskytnutím dotácie nie je možné zvýši ť celkový dlh obce, v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy 
a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky 
na poskytnutie dotácie. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 



Opätovne žiados ť prerokova ť na ďalšom zasadnutí, vzh ľadom k tomu, že 
poskytnutím dotácie nie je možné zvýši ť celkový dlh obce, v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy 
a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky 
na poskytnutie dotácie. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 136/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Opätovne žiados ť prerokova ť na ďalšom zasadnutí, vzh ľadom k tomu, že 
poskytnutím dotácie nie je možné zvýši ť celkový dlh obce, v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy 
a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky 
na poskytnutie dotácie. 
 
25 / Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča – žiados ť o navýšenie dotácie 
na rok 2015. 
Vzhľadom k tomu, že poskytnutím dotácie nie je možné zv ýši ť celkový 
dlh obce, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v 
rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky na poskytnutie dotácie, FK 
odporú ča opätovne žiados ť prerokova ť na ďalšom zasadnutí. FK tiež 
odporú ča h ľadať alternatívne  možnosti pomoci podpori ť  športové 
aktivity detí a mládeže.  
PK k tomuto bodu rokovania nezaujala stanovisko, PK odporú ča, aby 
predmetné žiadosti (resp. stanovisko k žiadostiam) prerokovala 
KSoc.  
KVaŽP odporú ča predloženým žiadostiam nevyhovie ť a neschváli ť  
žiadate ľmi požadované finan čné prostriedky. 
KSoc odporú ča žiadosti vyhovie ť. 
 
MR vzh ľadom k tomu, že poskytnutím dotácie nie je možné zv ýši ť celkový 
dlh obce, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách 
územnej samosprávy a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v rozpo čte vo ľné 
finan čné prostriedky na poskytnutie dotácie odporú ča opätovne žiados ť 
prerokova ť na ďalšom zasadnutí.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 137/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Opätovne žiados ť prerokova ť na ďalšom zasadnutí, vzh ľadom k tomu, že 
poskytnutím dotácie nie je možné zvýši ť celkový dlh obce, v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy 
a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky 
na poskytnutie dotácie. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 



Odporú ča: 
Opätovne žiados ť prerokova ť na ďalšom zasadnutí, vzh ľadom k tomu, že 
poskytnutím dotácie nie je možné zvýši ť celkový dlh obce, v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy 
a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky 
na poskytnutie dotácie. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 137/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Opätovne žiados ť prerokova ť na ďalšom zasadnutí, vzh ľadom k tomu, že 
poskytnutím dotácie nie je možné zvýši ť celkový dlh obce, v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy 
a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky 
na poskytnutie dotácie. 
 
26 / Športový klub telesne postihnutých športovcov Kin ex Byt ča – 
žiados ť o poskytnutie dotácie z rozpo čtu Mesta Byt ča. 
 
FK konštatuje, že poskytnutím dotácie nie je možné zv ýši ť celkový 
dlh obce, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v 
rozpo čte vo ľné finan čné prostriedky na poskytnutie dotácie.  
PK k tomuto bodu rokovania nezaujala stanovisko, PK odporú ča, aby 
predmetné žiadosti (resp. stanovisko k žiadostiam) prerokovala 
KSoc.  
KVaŽP odporú ča predloženým žiadostiam nevyhovie ť a neschváli ť  
žiadate ľmi požadované finan čné prostriedky. 
KSoc odporú ča schváli ť navýšenie dotácie, jej výška sa navrhne 
a schváli na zasadnutí mestského zastupite ľstva. 
 
MR na svojom zasadnutí prijala predsedu klubu p. Karo la Mihoka, 
ktorý zdôvodnil žiados ť klubu, ktorý bude tento rok oslavova ť 25. 
výro čie svojho založenia. Konštatoval, že  členovia klubu sú 
vrcholoví športovci, robia dobré meno nášmu mestu a j našej vlastni 
v zahrani čí. Aktivity klubu nie len športové a sú spojené a v ždy 
budú s mestom Byt ča. Klub v minulosti prispel k vytvoreniu 
športového zázemia pre ob čanov mesta vybudovaním ihriska, kde boli 
investované nemalé finan čné prostriedky. Predseda klubu vyjadril 
vďaku Mestu za doterajšiu podporu. 
 
MR vzh ľadom k tomu, že poskytnutím dotácie nie je možné zv ýši ť celkový 
dlh obce, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách 
územnej samosprávy a Mesto Byt ča nemá v sú časnosti v rozpo čte vo ľné 
finan čné prostriedky na poskytnutie dotácie odporú ča žiadosti 
nevyhovie ť. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 138/2015 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Športového klubu telesne posti hnutých športovcov 
Kinex Byt ča o poskytnutie dotácie z rozpo čtu Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Športového klubu telesne posti hnutých športovcov 
Kinex Byt ča o poskytnutie dotácie z rozpo čtu Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 138/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Športového klubu telesne posti hnutých športovcov 
Kinex Byt ča o poskytnutie dotácie z rozpo čtu Mesta Byt ča. 
 
27 / Hokejbalový klub Hrabové – žiados ť o zaradenie do klubov Mesta 
Byt ča. 
 
FK odporú ča schváli ť zaradenie športového klubu HBK Hrabové, medzi 
kluby Mesta Byt ča s tým, že požiadavky na rozpo čet budú riešené pri 
schva ľovaní rozpo čtu na rok 2016. 
PK nezaujala stanovisko, odporú ča, aby predmetnú žiados ť, resp. 
stanovisko k žiadosti prerokovala KSOc.  
KSoc odporú ča žiadosti vyhovie ť.   
KVaŽP odporú ča orgánom mesta žiadosti vyhovie ť bez možnosti 
pridelenia podporných finan čných prostriedkov na činnos ť v r. 2015. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zaradenie športového klubu HBK Hrabové 
medzi kluby Mesta Byt ča. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 139/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie športového klubu HBK Hrabové medzi kluby Mesta Byt ča.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie športového klubu HBK Hrabové medzi kluby Mesta Byt ča.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 139/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie športového klubu HBK Hrabové medzi kluby Mesta Byt ča.   



 
28 / OZ Vzdelávanie - Súkromná stredná odborná škola –  vyhlásenie 
starostov obcí byt čianskeho okresu, stanovisko právnika OZ 
Vzdelávanie. 
 
FK zobrala predložený materiál na vedomie a odporú ča uvedenú 
problematiku ďalej rieši ť v prospech mesta a to v rovine sumy 
nájomného v novej zmluve.  
PK po oboznámení sa s materiálom zobrala tento na vedo mie.  
KVaŽP zobrala vyhlásenie starostov obcí okresu Byt ča a  stanovisko 
Súkromnej strednej odbornej školy Byt ča k záverom zo správy 
o výsledku finan čnej kontroly č. 2/2015 na vedomie. 
KSoc zobrala uvedené stanovisko právneho zástupcu n a vedomie. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve 
uzatvorenej medzi Mestom Byt ča a OZ Vzdelávanie, v ktorom budú 
zoh ľadnené podmienky sú časného stavu prenajímania nebytových 
priestorov vo vlastníctve Mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 140/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schváli ť: 
Vpracovanie dodatku k nájomnej zmluve uzatvorenej m edzi Mestom 
Byt ča a OZ Vzdelávanie, v ktorom budú zoh ľadnené podmienky 
súčasného stavu prenajímania nebytových priestorov vo vlastníctve 
Mesta Byt ča. 
 
Poslanec p. Filek navrhol doplnenie návrh uznesenia : 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vpracovanie dodatku k nájomnej zmluve uzatvorenej m edzi Mestom 
Byt ča a OZ Vzdelávanie, v ktorom bude zoh ľadnená finan čná odplata a 
iné podmienky sú časného stavu prenajímania nebytových priestorov vo 
vlastníctve Mesta Byt ča tretím osobám. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky, pán primátor dal hlasova ť za 
takto doplnené uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vpracovanie dodatku k nájomnej zmluve uzatvorenej m edzi Mestom 
Byt ča a OZ Vzdelávanie, v ktorom bude zoh ľadnená finan čná odplata a 
iné podmienky sú časného stavu prenajímania nebytových priestorov vo 
vlastníctve Mesta Byt ča tretím osobám. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 140/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vpracovanie dodatku k nájomnej zmluve uzatvorenej m edzi Mestom 
Byt ča a OZ Vzdelávanie, v ktorom bude zoh ľadnená finan čná odplata a 



iné podmienky sú časného stavu prenajímania nebytových priestorov vo 
vlastníctve Mesta Byt ča tretím osobám. 
 
29 / Andrea Gajdošíková, poslanky ňa MZ v Byt či – iniciatívny 
poslanecký návrh – zmena sadzby dane za užívanie ve rejného 
priestranstva. 
 
FK odporú ča schváli ť prípravu novelizácie VZN Mesta Byt ča č. 
12/2012 o ostatných miestnych daniach a následne je ho predloženie 
na rokovanie komisií pri MZ v mesiaci september. 
PK odporú ča schváli ť prípravu novelizácie VZN mesta Byt ča č. 
12/2012 o ostatných miestnych daniach, v súlade s n ávrhom p. 
poslankyne  a následne jeho predloženie na schválen ie na 
septembrové zasadnutie MZ v Byt či. 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta predloženému návrhu nevyhovie ť a 
neschváli ť navrhovanú  zmenu sadzby dane za užívanie verejnéh o 
priestranstva – za trvalé užívanie verejného priest ranstva viac ako 
jeden mesiac, pre predaj tovaru. KVaŽP sa stotožnila so stanoviskom 
komisie správy majetku a podnikate ľských činností zo     
zasadnutia d ňa 8.06.2015 a finan čnej komisie zo zasadnutia d ňa 
9.06.2015, že predmetnú záležitos ť je potrebné rieši ť komplexne 
vrátane zmeny ostatných sadzieb za používanie verej ného 
priestranstva, stanovených príslušným VZN. 
KSoc odporú ča zmeni ť VZN Mesta č. 12/2012 v znení neskorších zmien 
a to zakáza ť predaj tovarov (výrobkov)na verejných priestranstv ách. 
Tento zákaz sa netýka predaja nápojov a ob čerstvenia na terasách 
a iných typoch sedení (pred kaviar ňami, cukrár ňami, predajní 
zmrzliny a pod.). 
 
MR odporú ča schváli ť prípravu novelizácie VZN mesta Byt ča č. 
12/2012 o ostatných miestnych daniach, v súlade s n ávrhom p. 
poslankyne  a následne jeho predloženie na schválen ie na 
septembrové zasadnutie MZ v Byt či. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 141/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu novelizácie VZN Mesta Byt ča č. 12/2012 o ostatných 
miestnych daniach a následne jeho predloženie na ro kovanie komisií 
pri MZ v mesiaci september. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu novelizácie VZN Mesta Byt ča č. 12/2012 o ostatných 
miestnych daniach a následne jeho predloženie na ro kovanie komisií 
pri MZ v mesiaci september. 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 141/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu novelizácie VZN Mesta Byt ča č. 12/2012 o ostatných 
miestnych daniach a následne jeho predloženie na ro kovanie komisií 
pri MZ v mesiaci september. 
 
30 / Iniciatívny návrh skupiny poslancov MZ – „Parkova cie miesta“. 
 
FK odporú ča predložený návrh rieši ť v rámci územného plánu Mesta 
Byt ča a zárove ň v rámci koncepcie regulovaného parkovania Mesta 
Byt ča.     
Nakoľko  PK odporu čila  odpredaj pozemkov, neodporú ča schváli ť 
odkúpenie pozemkov do vlastníctva Mesta Byt ča.   
KVaŽP odporú ča orgánom mesta predloženému návrhu vyhovie ť a 
schváli ť požiadanie primátora Bc. Miroslava Minár čika, aby vyvolal 
rokovanie s vlastníkom poslaneckým návrhom dotknutý ch pozemkov, 
ASTA BUILD, s.r.o., Hlinkova 1220, Byt ča v k.ú.      Ve ľká Byt ča, 
CKN 66, 68, 69, o výmere spolu 750 m² za ú čelom ich odkúpenia v 
prospech mesta, z dôvodu rozšírenia parkovacích mie st, čo by 
prispelo k skvalitneniu služieb pre ob čanov. 
KSoc zobrala na vedomie predložený materiál. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhlásenie pozemkov CKN 66, 68, 69 v k.ú. 
Veľká Byt ča za nadbyto čný majetok mesta. 
MR odporú ča poveri ť primátora mesta rokovaním s vlastníkom  
dotknutých pozemkov, ASTA BUILD, s.r.o., Hlinkova 1 220, Byt ča  
o možnosti ich odkúpenia Mestom za ú čelom rozšírenia parkovacích 
miest. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 142/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveuje: 
Primátora mesta rokovaním s vlastníkom  dotknutých pozemkov, ASTA 
BUILD, s.r.o., Hlinkova 1220, Byt ča o možnosti ich odkúpenia Mestom 
za ú čelom rozšírenia parkovacích miest. 
 
predkladatelia návrhu poslanec p. Chúpek a p. Kozák  oboznámili  
prítomných, že tento návrh podali s cie ľom realizácia uznesenia z  
minulého volebného obdobia a pokia ľ by pozemok podarilo odkúpi ť, 
mohlo by vzniknú ť cca 50 parkovacích miest. 
   
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveuje: 
Primátora mesta rokovaním s vlastníkom  dotknutých pozemkov, ASTA 
BUILD, s.r.o., Hlinkova 1220, Byt ča o možnosti ich odkúpenia Mestom 
za ú čelom rozšírenia parkovacích miest. 



 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 142/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveuje: 
Primátora mesta rokovaním s vlastníkom  dotknutých pozemkov, ASTA 
BUILD, s.r.o., Hlinkova 1220, Byt ča o možnosti ich odkúpenia Mestom 
za ú čelom rozšírenia parkovacích miest. 
 
Pán primátor konštatoval, že prišiel poslanec p. Šu šolík. 
 
31 / Žiados ť ASTAR building, s.r.o., Hlinkova 1220, Byt ča, Ing.  
Jozef Ftá ček o odpredaj pozemkov parc. CKN č. 64, 65 a 67, k.ú.  
Veľká Byt ča, opätovné prerokovanie. Žiadate ľ priamo na zasadnutí  
PK predstavil svoj podnikate ľský zámer v danej lokalite 
a objasnil výhody zamýš ľaného projektu výstavby polyfunk čného  
objektu. Zárove ň doplnil, že má záujem odkúpi ť od mesta i parc.  
CKN č. 62/1. Taktiež prehlásil, že sú časťou jeho projektu je  
i vybudovanie 23 verejných parkovacích miest na Hli nkovej ul.  
v Byt či (v pásme zelene oproti dotknutým pozemkom), ktoré   
vybuduje na svoje náklady a bezodplatne odovzdá mes tu Byt ča. 
 
PK odporú ča schváli ť odpredaj pozemkov parc. CKN č. 62/1, zastavané 
plochy a nádvoria  o výmere 200 m 2; parc. CKN č. 64, zastavané 
plochy a nádvoria  o výmere 204 m 2; parc. CKN č. 65, zastavané 
plochy a nádvoria  o výmere 136 m 2 a parc. CKN č. 67, zastavané 
plochy a nádvoria  o výmere 162 m 2, k.ú. V. Byt ča tretej osobe, 
formou OVS, za ú čelom výstavby polyf. objektu na odkupovaných 
pozemkoch s podmienkou, že kupujúci predmetných poz emkov je povinný 
na svoje náklady vybudova ť 23 verejných parkovacích miest na 
Hlinkovej ul. v Byt či (v pásme zelene oproti dotknutým pozemkom), 
ktoré bezodplatne odovzdá mestu Byt ča a s podmienkou, že polyf. 
objekt na odkupovaných pozemkoch vybuduje najneskôr  do 2 rokov odo 
dňa podpisu kúpnej zmluvy na tieto pozemky. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že d ňa 16. 6. 2015 podal p. Peter 
Buranda, Kollárova 632/7, Byt ča petíciu ob čanov „za pozastavenie 
odpredaja mestského pozemku za ú čelom výstavby polyfunk čného 
objektu p. Jozefom Ftá čkom“. Petíciu zatia ľ podpísalo 64 ob čanov 
mesta, z toho 24 adries nemá uvedené pri adrese Byt ča, názov ulice 
a súpisné číslo trvalého pobytu je uvedené.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti spolo čnosti ASTAR 
building, s.r.o., Hlinkova 1220, Byt ča, Ing. Jozef Ftá ček 
na odpredaj pozemkov parc. CKN č. 64, 65 a 67, k.ú. Ve ľká Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 143/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 



Petíciu ob čanov predloženú p. Petrom Burandom, Kollárova 632/7 , 
Byt ča, v ktorej ob čania požadujú „pozastavenie odpredaja mestského 
pozemku za ú čelom výstavby polyfunk čného objektu p. Jozefom 
Ftá čkom“.  
II.Schva ľuje: 
1/ Vyhoveniu požiadavke ob čanov vyjadrenej v preloženej petícii.   
2/ Nevyhovenie žiadosti ASTAR build, s.r.o., Hlinko va 1220,   
Byt ča, Ing. Jozef Ftá ček na odpredaj pozemkov parc. CKN č. 64, 65 
a 67, k.ú. Ve ľká Byt ča. 
 
Pán primátor tlmo čil žiados ť p. Jozefa Ftá čka v zast. spolo čnosti  
ASTAR build, s.r.o., Hlinkova 1220, Byt ča o odloženie termínu 
prerokovania odpredaja pozemkov mestským zastupite ľstvom z dôvodu 
doplnenia projektovej dokumentácie. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
Pán primátor dal hlasova ť za upravené uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov predloženú p. Petrom Burandom, Kollárova 632/7 , 
Byt ča, v ktorej ob čania požadujú „pozastavenie odpredaja mestského 
pozemku za ú čelom výstavby polyfunk čného objektu p. Jozefom 
Ftá čkom“.  
II.Schva ľuje: 
Vyhovenie požiadavke ob čanov vyjadrenej v predloženej petícii.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 143/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov predloženú p. Petrom Burandom, Kollárova 632/7 , 
Byt ča, v ktorej ob čania požadujú „pozastavenie odpredaja mestského 
pozemku za ú čelom výstavby polyfunk čného objektu p. Jozefom 
Ftá čkom“.  
II.Schva ľuje: 
Vyhovenie požiadavke ob čanov vyjadrenej v predloženej petícii.   
 
32 / Žiados ť p. Jaroslava Justru, Malobyt čianska 1808/17A, Byt ča 
o odpredaj pozemku parc. CKN č. 62/1 a 64, k.ú. Ve ľká Byt ča,  
 
PK neodporú ča žiadate ľovi odpredaj pozemkov parc. CKN č. 62/1 a 64, 
k.ú. V. Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť neodpredanie pozemkov parc. CKN č. 62/1  
a 64, k.ú. V. Byt ča. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 144/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neodpredanie pozemkov parc. CKN č. 62/1 a 64, k.ú. V. Byt ča p.  



Jaroslavovi Justrovi, Malobyt čianska 1808/17A, Byt ča a ani inej  
tretej osobe. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor udelil sl ovo p. Justrovi, 
ktorý konštatoval, že sa podvo ľuje zámeru Mesta. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neodpredanie pozemkov parc. CKN č. 62/1 a 64, k.ú. V. Byt ča p.  
Jaroslavovi Justrovi, Malobyt čianska 1808/17A, Byt ča a ani inej  
tretej osobe. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 144/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neodpredanie pozemkov parc. CKN č. 62/1 a 64, k.ú. V. Byt ča p.  
Jaroslavovi Justrovi, Malobyt čianska 1808/17A, Byt ča a ani inej  
tretej osobe. 
 
33 / KTR, s. r. o., Byt ča - správa o činnosti a o stave TKR Mesta 
Byt ča, vrátane procesu prípravy odpredaja tohto majetku . 
 
FK zobrala na vedomie správu o činnosti a stave KTR, s. r. o. Byt ča 
a odporú ča schváli ť prípravu predaja majetku mesta (televízne 
káblové rozvody a obchodný podiel v spol. KTR, s. r . o. Byt ča) 
tretej osobe, formou obchodnej verejnej sú ťaže, za najvýhodnejšiu 
ponuku. 
PK odporú ča zobra ť uvedenú správu na vedomie a zárove ň odporú ča 
schváli ť zrušenie uznesenia MZ v Byt či č. 163/2011 a 136/2013. 
Taktiež odporú ča schváli ť prípravu predaja predmetného majetku 
mesta (TKR a obchodného podielu v spol. KTR Byt ča s.r.o.) tretej 
osobe, formou OVS a to najvýhodnejšej ponuke.  
KVaŽP sa stotožnila so stanoviskom komisie správy majetk u a 
podnikate ľských činností zo zasadnutia d ňa 8.06.2015. 
KSoc zobrala predmetnú správu na vedomie. 
  
MR vzala na vedomie ponuku TES Media, s.r.o., Žilina –  vi ď. 
príloha. 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie správu o činnosti a stave KTR, s. 
r. o. Byt ča. 
MR odporú ča MZ schváli ť zrušenie uznesenia MZ v Byt či č. 163/2011 
a 136/2013. Taktiež odporú ča schváli ť prípravu predaja predmetného 
majetku mesta (TKR a obchodného podielu v spol. KTR  Byt ča s.r.o.) 
tretej osobe, formou OVS a to najvýhodnejšej ponuke . 

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 145/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Správu o činnosti a stave KTR, s. r. o. Byt ča. 



II.Ruší: 
Bod č. 2 uznesenia MZ č. 163/2011 zo d ňa 23. 11. 2011 a uznesenie 
MZ č. 136/2013 zo d ňa 12. 9. 2013. 
III.Schva ľuje: 
Prípravu predaja predmetného majetku mesta (TKR a o bchodného 
podielu v spol. KTR Byt ča s.r.o.) tretej osobe, formou OVS a to 
najvýhodnejšej ponuke. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor udelil sl ovo p. Lalinskému, 
ktorý konštatoval, že ob čania sa s ťažujú na kvalitu šíreného signálu.  
Požiadal, aby hlavný kontrolór zistil, aké zariaden ie (hlavná stanica) 
sa od p. Babica demontovalo a aké zariadenie je nam ontované na Meste. 
Kvalitná stanica sa nenamontovala. Pánovi Lalinském u a Babicovi bola 
odopretá možnos ť, aby zistili, aká hlavná stanica sa namontovala. 
Pán Lalinský požaduje, aby sa zistilo, kto nekvalit nú hlavnú stanicu 
objednal, ko ľko sa za ňu zaplatilo a pre čo sa nenamontovala kvalitná 
stanica. Požaduje tiež zisti ť, kde sa ta kvalitná stanica nachádza, 
prípadne za ko ľko bola odpredaná, lebo mu bolo oznámené, že bolo 
zakúpené nekvalitné zariadenie.  
 
Pán primátor konštatoval, že nemá problém, pokia ľ je to nutné, aby 
boli tieto veci preverené. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Správu o činnosti a stave KTR, s. r. o. Byt ča. 
II.Ruší: 
Bod č. 2 uznesenia MZ č. 163/2011 zo d ňa 23. 11. 2011 a uznesenie 
MZ č. 136/2013 zo d ňa 12. 9. 2013. 
III.Schva ľuje: 
Prípravu predaja predmetného majetku mesta (TKR a o bchodného 
podielu v spol. KTR Byt ča s.r.o.) tretej osobe, formou OVS a to 
najvýhodnejšej ponuke. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 145/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Správu o činnosti a stave KTR, s. r. o. Byt ča. 
II.Ruší: 
Bod č. 2 uznesenia MZ č. 163/2011 zo d ňa 23. 11. 2011 a uznesenie 
MZ č. 136/2013 zo d ňa 12. 9. 2013. 
III.Schva ľuje: 
Prípravu predaja predmetného majetku mesta (TKR a o bchodného 
podielu v spol. KTR Byt ča s.r.o.) tretej osobe, formou OVS a to 
najvýhodnejšej ponuke. 



 
34 / Ú časť Mesta Byt ča v MAS „Zem Palatína Juraja Thurzu“. 
 
FK odporú ča schváli ť navrhnuté uznesenie MZ v súlade s pracovným 
materiálom zo d ňa 1.6.2015. 
PK odporú ča schváli ť navrhnuté uznesenie, povereného zastupovaním 
Mesta v OZ sa ur čí priamo na zasadnutí MZ.  
KVaŽP odporú ča orgánom mesta predloženému návrhu vyhovie ť  
a schváli ť ú časť Mesta Byt ča v miestnej ak čnej skupine „Zem palatína 
Juraja Thurzu“. 
KSoc odporú ča: 
I.Ruší: 
Uznesenie č. 116/2013 zo d ňa 27. 6. 2013, ktorým bol schválený 
vstup Mesta Byt ča do Ob čianskeho združenia Byt čiansko. 
II.Schva ľuje: 
V súlade s § 11, ods. 4 písm. m/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, ú časť Mesta Byt ča v ob čianskom združení Miestna ak čná 
skupina Zem palatína Juraja Thurzu „MAS Zem palatín a Juraja 
Thurzu“. 
III. Poveruje: 
Poslanca mestského zastupite ľstva p. Michala Fileka zastupovaním 
Mesta Byt ča v ob čianskom združení verejno-súkromného partnerstva 
Miestna ak čná skupina Zem palatína Juraja Thurzu „MAS Zem pala tína 
Juraja Thurzu“. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh KSoc. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 146/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
1/ Uznesenie č. 116/2013 zo d ňa 27. 6. 2013, ktorým bol schválený 
vstup Mesta Byt ča do Ob čianskeho združenia Byt čiansko. 
2/ Bod 2/ uznesenia MZ č. 41/2005 zo d ňa 26. 3. 2015.  
II.Schva ľuje: 
V súlade s § 11, ods. 4 písm. m/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, ú časť Mesta Byt ča v ob čianskom združení Miestna ak čná 
skupina Zem palatína Juraja Thurzu „MAS Zem palatín a Juraja 
Thurzu“. 
III. Poveruje: 
Poslanca mestského zastupite ľstva p. Michala Fileka zastupovaním 
Mesta Byt ča v ob čianskom združení verejno-súkromného partnerstva 
Miestna ak čná skupina Zem palatína Juraja Thurzu „MAS Zem pala tína 
Juraja Thurzu“. 
 
Pán primátor v krátkosti oboznámil prítomných, že d ochádza k zlu čo-
vaniu vzniknutých MAS a Mesto Byt ča bude členom MAS Zem palatína 
Juraja Thurzu. Zástupcami miest a obcí v MAS sú ich  štatutári.  
 
Poslanec p. Melocík vyjadril názor, že Mesto by mal  zastupova ť 
primátor mesta ako štatutár. 
 



Poslanci nemali ďalšie pripomienky, pán primátor dal hlasova ť za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
1/ Uznesenie č. 116/2013 zo d ňa 27. 6. 2013, ktorým bol schválený 
vstup Mesta Byt ča do Ob čianskeho združenia Byt čiansko. 
2/ Bod 2/ uznesenia MZ č. 41/2005 zo d ňa 26. 3. 2015.  
II.Schva ľuje: 
V súlade s § 11, ods. 4 písm. m/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, ú časť Mesta Byt ča v ob čianskom združení Miestna ak čná 
skupina Zem palatína Juraja Thurzu „MAS Zem palatín a Juraja 
Thurzu“. 
III. Poveruje: 
Poslanca mestského zastupite ľstva p. Michala Fileka zastupovaním 
Mesta Byt ča v ob čianskom združení verejno-súkromného partnerstva 
Miestna ak čná skupina Zem palatína Juraja Thurzu „MAS Zem pala tína 
Juraja Thurzu“. 
  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 146/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
1/ Uznesenie č. 116/2013 zo d ňa 27. 6. 2013, ktorým bol schválený 
vstup Mesta Byt ča do Ob čianskeho združenia Byt čiansko. 
2/ Bod 2/ uznesenia MZ č. 41/2005 zo d ňa 26. 3. 2015.  
II.Schva ľuje: 
V súlade s § 11, ods. 4 písm. m/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, ú časť Mesta Byt ča v ob čianskom združení Miestna ak čná 
skupina Zem palatína Juraja Thurzu „MAS Zem palatín a Juraja 
Thurzu“. 
III. Poveruje: 
Poslanca mestského zastupite ľstva p. Michala Fileka zastupovaním 
Mesta Byt ča v ob čianskom združení verejno-súkromného partnerstva 
Miestna ak čná skupina Zem palatína Juraja Thurzu „MAS Zem pala tína 
Juraja Thurzu“. 
  
35 / Návrh na predloženie žiadosti Mesta Byt ča o nenávratný finan čný 
príspevok na realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia 
v Meste Byt ča“. 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť predloženie žiadosti Mesta Byt ča o NFP 
na realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia  v Meste Byt ča“. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť predloženie žiadosti Mesta Byt ča o NFP na 
realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia v Meste Byt ča“. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 147/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



1/ Pred ĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho  rozvoja 
Mesta Byt ča na r. 2007 až 2013 a to do termínu vydania nového  
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta B yt ča na budúce 
obdobie. 
2/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Mesta Byt ča o NFP v rámci 
opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu  - Obn ova verejného 
osvetlenia v meste Byt ča. 
3/ Zabezpe čenie realizácie tohto projektu v súlade s podmienka mi 
poskytnutia pomoci. 
4/  Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške  rozdielu celkových  výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pred ĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho  rozvoja 
Mesta Byt ča na r. 2007 až 2013 a to do termínu vydania nového  
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta B yt ča na budúce 
obdobie. 
2/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Mesta Byt ča o NFP v rámci 
opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu  - Obn ova verejného 
osvetlenia v meste Byt ča. 
3/ Zabezpe čenie realizácie tohto projektu v súlade s podmienka mi 
poskytnutia pomoci. 
4/  Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške  rozdielu celkových  výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 147/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pred ĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho  rozvoja 
Mesta Byt ča na r. 2007 až 2013 a to do termínu vydania nového  
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta B yt ča na budúce 
obdobie. 
2/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Mesta Byt ča o NFP v rámci 
opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu  - Obn ova verejného 
osvetlenia v meste Byt ča. 
3/ Zabezpe čenie realizácie tohto projektu v súlade s podmienka mi 
poskytnutia pomoci. 
4/  Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške  rozdielu celkových  výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 
 



36 / Návrh na predloženie žiadosti Mesta Byt ča pre poskytnutie 
podpory formou dotácie pre činnos ť C4 „Sanácia miest s nezákonne 
umiestneným odpadom“ z Environmentálneho fondu, Obl asť: Rozvoj 
odpadového hospodárstva. 
 
Komisie  odporú ča schváli ť predloženie žiadosti Mesta Byt ča 
na poskytnutie podpory formou dotácie na činnos ť C4 „Sanácia miest 
s nezákonne umiestneným odpadom“ na Environmentálny  fond, 
Bratislava. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť predloženie žiadosti Mesta Byt ča 
na poskytnutie podpory formou dotácie na činnos ť C4 „Sanácia miest 
s nezákonne umiestneným odpadom“ na Environmentálny  fond, 
Bratislava. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 148/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Mesta Byt ča na 
Enviromentalny fond, Martinská 49, Bratislava, týka júcu sa možného 
poskytnutia podpory formou dotácie na činnos ť C4: sanácia miest 
s nezákonne umiestneným odpadom, vrátane služieb sp ojených 
s vypracovaním povinných príloh a náležitosti žiado sti (v zmysle 
zákona č,. 587/2004 Z. z. o Enviromentalnom fonde).  
2/ Spolufinancovanie zo strany Mesta Byt ča vo výške minimálne 5% 
oprávnených nákladov projektu v prípade schválenia Žiadosti na 
sanáciu miesta s nezákonne umiestneným odpadom vo f orme dotácie 
z Enviromentalneho fondu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Schva ľuje: 
1/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Mesta Byt ča na 
Enviromentalny fond, Martinská 49, Bratislava, týka júcu sa možného 
poskytnutia podpory formou dotácie na činnos ť C4: sanácia miest 
s nezákonne umiestneným odpadom, vrátane služieb sp ojených 
s vypracovaním povinných príloh a náležitosti žiado sti (v zmysle 
zákona č,. 587/2004 Z. z. o Enviromentalnom fonde).  
2/ Spolufinancovanie zo strany Mesta Byt ča vo výške minimálne 5% 
oprávnených nákladov projektu v prípade schválenia Žiadosti na 
sanáciu miesta s nezákonne umiestneným odpadom vo f orme dotácie 
z Enviromentalneho fondu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 148/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Mesta Byt ča na 
Enviromentalny fond, Martinská 49, Bratislava, týka júcu sa možného 
poskytnutia podpory formou dotácie na činnos ť C4: sanácia miest 



s nezákonne umiestneným odpadom, vrátane služieb sp ojených 
s vypracovaním povinných príloh a náležitosti žiado sti (v zmysle 
zákona č,. 587/2004 Z. z. o Enviromentalnom fonde).  
2/ Spolufinancovanie zo strany Mesta Byt ča vo výške minimálne 5% 
oprávnených nákladov projektu v prípade schválenia Žiadosti na 
sanáciu miesta s nezákonne umiestneným odpadom vo f orme dotácie 
z Enviromentalneho fondu. 
 
37 / Mestský klub muzeálnej a galerijnej spolo čnosti Byt ča – Zmluva 
o výpoži čke hmotného materiálu – na vedomie. 
 
Komisie  odporú čajú zobra ť na vedomie Zmluvu o výpoži čke hmotného 
materiálu uzatvorenú medzi zmluvnými stranami  Zákl adná škola Ulica 
mieru, Byt ča ako vypoži čiavate ľ a Klub muzeálnej a galerijnej 
spolo čnosti Byt ča ako poži čiavate ľ. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie Zmluvu o výpoži čke hmotného 
materiálu uzatvorenú medzi zmluvnými stranami  Zákl adná škola Ulica 
mieru, Byt ča ako vypoži čiavate ľ a Klub muzeálnej a galerijnej 
spolo čnosti Byt ča ako poži čiavate ľ. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 149/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmluvu o výpoži čke hmotného materiálu uzatvorenú medzi zmluvnými 
stranami  Základná škola Ulica mieru, Byt ča ako vypoži čiavate ľ 
a Klub muzeálnej a galerijnej spolo čnosti Byt ča ako poži čiavate ľ. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmluvu o výpoži čke hmotného materiálu uzatvorenú medzi zmluvnými 
stranami  Základná škola Ulica mieru, Byt ča ako vypoži čiavate ľ 
a Klub muzeálnej a galerijnej spolo čnosti Byt ča ako poži čiavate ľ. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 149/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmluvu o výpoži čke hmotného materiálu uzatvorenú medzi zmluvnými 
stranami  Základná škola Ulica mieru, Byt ča ako vypoži čiavate ľ 
a Klub muzeálnej a galerijnej spolo čnosti Byt ča ako poži čiavate ľ. 
 
38 / Spolupráca s partnerským mestom Opoczno.  
Komisie  odporú čajú obnovenie vzájomnej partnerskej spolupráce 
s mestom Opoczno. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť obnovenie vzájomnej spolupráce s mestom  
 



Opoczno. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 150/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Obnovenie vzájomnej partnerskej spolupráce s mestom  Opoczno. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Obnovenie vzájomnej partnerskej spolupráce s mestom  Opoczno. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 150/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Obnovenie vzájomnej partnerskej spolupráce s mestom  Opoczno. 
 
39 /  Doplnenie člena finan čnej komisie. 
FK odporú ča schváli ť za člena finan čnej komisie, zástupcu 
primátora, p. Ing. Juraja Babušíka. FK zárove ň odporú ča 
doterajšieho člena finan čnej komisie poslanca p. Júliusa Lovása, 
schváli ť za člena komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadk u 
a vnútornej správy, kultúry a športu. 
 
MR vzala na vedomie stanovisko zástupcu primátora mes ta, že by bolo 
pre neho časovo náro čné by ť členov aj FK. Povinnosti predsedu KVaŽP 
a plnenie ďalších povinností spojených s prácou vo verejnom zá ujme 
si vyžadujú úsilie. 
V tomto bode programu predložil zástupca primátora návrh na 
schválenie zníženia po čtu členov všetkých komisii zriadených pri 
Mestskom zastupite ľstve v Byt či na 5 členov a 1 tajomníka komisie. 
Dôvodová správa: 
Zníženie po čtu členov komisii nemá vplyv na rokovanie 
zastupite ľstva či už z h ľadiska funk čnosti alebo profesionálnosti, 
nako ľko  je to dostato čný po čet na demokratické rozhodovanie, čoho 
dôkazom sú komisie, ktoré aj teraz majú 5 členov. 
Odborné komisie MZ zria ďuje ako poradné a iniciatívne orgány. 
Všetky výstupy z nich sa sústre ďujú na rokovanie mestskej rady, 
ktorá odporú ča prijatie jednotlivých uznesení a v kone čnom dôsledku 
rozhodujú poslanci mestského zastupite ľstva na základe rozhodnutia 
podľa svojho vedomia a svedomia. 
Ak sa zníži v štyroch komisiách po čet členov na 5, čiže celkovo o 8 
členov neposlancov, Mesto ušetrí pri predpoklade min . šiestich 
zasadnutí za rok (30,- € odmena člena komisie) až 1.440,- €, čo je 
za volebné obdobie minimálne 5.760,- €. Ušetrené fi nančné 
prostriedky možno použi ť na mládežnícky šport, alebo na kultúrne a 
záujmové činnosti ob čanov mesta.   
 



Poslanec p. Putirka konštatoval, že poslanec p. Lov ás nie je 
stotožnený s členstvom vo finan čnej komisii a prejavil záujem by ť 
členom komisie sociálnej a bytovej, verejného poriad ku a vnútornej 
správy, kultúry a športu. Preto po spolo čnom dohovore navrhuje, aby 
poslanci p. Július Kozák a p. Ing. Ondrej Skotnický  boli schválení 
za členov finan čnej komisie. Týmto budú dodržané po čtu členov 
poslancov a neposlancov. 
 
Zástupca primátora mesta p. Babušík požiadal poslan cov, aby zvážili 
jeho návrh a stotožnili sa s ním, lebo ide len o zn íženie po čtu 
členov komisii, ktoré majú poradný hlas.  
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesen ia, o ktorom dal 
pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Neschva ľuje: 
Zníženie po čtu členov všetkých komisii zriadených pri Mestskom 
zastupite ľstve v Byt či na 5 členov a 1 tajomníka komisie. 
II.Odvoláva: 
p. Júliusa Lovása z členstva vo finan čnej komisii. 
III.Scha ľuje: 
1/ p. Júliusa Lovása za člena komisie sociálnej a bytovej, 
verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a šp ortu. 
2/ p. Júliusa Kozáka a p. Ing. Ondreja Skotnického za členov 
finan čnej komisie. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 151/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Neschva ľuje: 
Zníženie po čtu členov všetkých komisii zriadených pri Mestskom 
zastupite ľstve v Byt či na 5 členov a 1 tajomníka komisie. 
II.Odvoláva: 
p. Júliusa Lovása z členstva vo finan čnej komisii. 
III.Scha ľuje: 
1/ p. Júliusa Lovása za člena komisie sociálnej a bytovej, 
verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a šp ortu. 
2/ p. Júliusa Kozáka a p. Ing. Ondreja Skotnického za členov 
finan čnej komisie. 
 
40 / Komisia na posúdenie návrhu na mimosúdne vyriešen ie súdneho 
sporu s Urbárskym spolumajite ľstvom, Pozemkové spolo čenstvo, Ul. E. 
Lániho 253/1, Byt ča.  
FK odporú ča zvola ť rokovanie komisie za ú časti právni čky Mesta 
Byt ča. 
MR vzala na vedomie informáciu, že zasadnutie komisie  je zvolané 
dňa 18. 6. 2015 o 15,00 hodine. 
 
POZNÁMKA: Zápis zo zasadnutia komisie je v prílohe.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 152/2015 



Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
1/ Primátorovi mesta, aby sa staral o majetok mesta  a aby vykonal  
úkony smerujúce k ochrane majetku mesta – pozemku z apísaného na LV  
č. 2786 ako parcela č. 1980, kde je mesto vlastníkom v podiele  
1/2-ica a pozemku zapísaného na LV č. 2786 ako parcela č. 1992,  
kde je mesto vlastníkom v podiele 1/3-ina. 
2/ Primátorovi mesta, aby zabezpe čil vypracovanie znaleckého  
posudku na ocenenie  parciel č. 1980 a č. 1992 vrátane porastov na  
nich. 
 
Pán primátor konštatoval, že Mesto sa stará o svoj majetok, v tomto 
spore Mesto zastupuje právni čka Mesta. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
1/ Primátorovi mesta, aby sa staral o majetok mesta  a aby vykonal  
úkony smerujúce k ochrane majetku mesta – pozemku z apísaného na LV  
č. 2786 ako parcela č. 1980, kde je mesto vlastníkom v podiele  
1/2-ica a pozemku zapísaného na LV č. 2786 ako parcela č. 1992,  
kde je mesto vlastníkom v podiele 1/3-ina. 
2/ Primátorovi mesta, aby zabezpe čil vypracovanie znaleckého  
posudku na ocenenie  parciel č. 1980 a č. 1992 vrátane porastov na  
nich. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 152/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
1/ Primátorovi mesta, aby sa staral o majetok mesta  a aby vykonal  
úkony smerujúce k ochrane majetku mesta – pozemku z apísaného na LV  
č. 2786 ako parcela č. 1980, kde je mesto vlastníkom v podiele  
1/2-ica a pozemku zapísaného na LV č. 2786 ako parcela č. 1992,  
kde je mesto vlastníkom v podiele 1/3-ina. 
2/ Primátorovi mesta, aby zabezpe čil vypracovanie znaleckého  
posudku na ocenenie  parciel č. 1980 a č. 1992 vrátane porastov na  
nich. 
 
41 / Žiados ť TELEKOMUNIK s.r.o., P.O.BOX D-27, 042 07 Košice 
o súhlas vlastníka pozemku k umiestneniu telekomuni kačnej  
optickej siete na Sídlisku v Byt či pre spol. Slovak Telekom, a.s.  
Bratislava – opätovné prerokovanie. 
PK odporú ča postupova ť pod ľa stanoviska komisie VaŽP. 
KVaŽP odporu čila žiadosti vyhovie ť s podmienkou priloženia 
chráni čky pre mesto a zabezpe čenia zmluvného riešenia  ďalšej 
etapizácie  pripojenia ďalších častí mesta a mestských častí. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta 
k umiestneniu telekomunika čnej optickej siete na Sídlisku v Byt či  



pre spol. Slovak Telekom, a.s. Bratislava. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 153/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Byt ča k umiestneniu 
telekomunika čnej optickej siete na Sídlisku v Byt či pre spol. 
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, realizovanú spolo čnos ťou 
TELEKOMUNIK s.r.o., P.O.BOX D-27, 042 07 Košice. 
 
Poslanci vzali na vedomie informáciu, že mailom bol o poslancovi p. 
Skotnickému, ktorý požiadal o pripojenie, riadite ľstvom Telekomu 
odpovedané, že spolo čnos ť neplánuje v tejto časti mesta (ulica 
Rázusova) umiest ňova ť optické siete. Z tohto je zrejmé, že 
spolo čnos ť nemá záujem pokry ť celé mesto a mestské časti, len 
sídlisko. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Byt ča k umiestneniu 
telekomunika čnej optickej siete na Sídlisku v Byt či pre spol. 
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, realizovanú spolo čnos ťou 
TELEKOMUNIK s.r.o., P.O.BOX D-27, 042 07 Košice. 

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 153/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Byt ča k umiestneniu 
telekomunika čnej optickej siete na Sídlisku v Byt či pre spol. 
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, realizovanú spolo čnos ťou 
TELEKOMUNIK s.r.o., P.O.BOX D-27, 042 07 Košice. 

 
42 / Žiados ť p. Ing. Miroslava Ková ča s manž. Annou, Brezová 1015/5, 
Byt ča o schválenie dodato čného umiestnenia el. rozvádza ča (SSE-D, 
a.s. Žilina) a o schválenie zmluvy o zriadení vecné ho bremena na 
vodovodné a kanaliza čné potrubie (SeVaK a.s., Žilina) - opätovné 
prerokovanie. 
 
PK neodporú ča schváli ť predmetné dodato čné umiestnenie el. 
rozvádza ča a Zmluvu o zriadení vecného bremena na vodovodné 
a kanaliza čné potrubie.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Ing. Miroslava 
Kováča s manž. Annou, Brezová 1015/5, Byt ča o schválenie 
dodato čného umiestnenia el. rozvádza ča (SSE-D, a.s. Žilina)  
a o schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na  vodovodné  
a kanaliza čné potrubie (SeVaK a.s., Žilina). 



uznesenie č. 154/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Miroslava Ková ča s manž. Annou,  
Brezová 1015/5, Byt ča o schválenie dodato čného umiestnenia el.  
rozvádza ča (SSE-D, a.s. Žilina) a o schválenie zmluvy o zria dení  
vecného bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie (SeVaK a.s., 
Žilina). 
 
Poslanec p. Weber prezentoval svoje stanovisko - za  vecné bremeno 
bude hlasova ť, ale musí by ť schválený územný plán daného územia. 
Súhlasí s návrhom – časť územia na IBV a časť územia na HBV.  
Konštatoval, že pred poslancami je proces schva ľovania dodatku 
územného plánu, ktorý je rozbehnutý a on je priprav ený prís ť aj  
o týžde ň na MZ, aby bol proces územného plánu čo najskôr ukon čený. 
Deklaroval, že ak by náhodou niekto zdržoval tento proces, tak aj 
v tom prípade (ak nebude schválený) bude hlasova ť za tieto 
prípojky. 
  
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že proce s schva ľovania 
územného plánu je dlhodobý proces. Apeloval na kole gov poslancov,  
že tak, ako dnes schválili ob čanom Hliníka nad Váhom, nech schvália 
aj ob čanom Byt če. Ve ď v minulosti poslanci boli nápomocní, napr. 
aby sa pre ob čanov postavila bytovka a nebolo to v územnom pláne.   
Je tu  rodina, ktorá chce býva ť a sú držaní ako rukojemníci.  
Na prokuratúre sa podanie poslancov rieši, ale týmt o ob čanom 
to treba schváli ť. 
 
Poslanci v diskusii prejavili názor, že žiadosti je  možné vyhovie ť  
až po ukon čení procesu schva ľovania územného plánu. 
 
Poslanec p. Melocík dal návrh, aby uznesenie znelo:    
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhovenie žiadosti p. Ing. Miroslava Ková ča s manž. Annou,  
Brezová 1015/5, Byt ča o schválenie dodato čného umiestnenia el.  
rozvádza ča (SSE-D, a.s. Žilina) a o schválenie zmluvy o zria dení  
vecného bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie (SeVaK a.s., 
Žilina). 
 
Pán primátor odovzdal slovo p. Ková čovi, ktorý konštatoval, že on 
nežiada od Mesta investíciu, tak ako schva ľovali 10.000,- € 
do Hliníka nad Váhom. Podotkol, že považuje prístup  poslancov 
k ob čanom za rozdielny. V zmysle zákona o informáciách v ie, že  
poslanci poslali podanie na Generálnu prokuratúru, tá požiadala 
o prešetrenie Krajskú prokuratúru, čo bolo pred 2,5 mesiacom. 
Predpokladá, že celý proces a jeho ukon čenie môže trva ť do dvoch 
rokov. Je to hanba ako sa poslanci správajú k nemu občanovi tohto 
mesta  
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesen ia, o ktorom dal  



pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhovenie žiadosti p. Ing. Miroslava Ková ča s manž. Annou,  
Brezová 1015/5, Byt ča o schválenie dodato čného umiestnenia el.  
rozvádza ča (SSE-D, a.s. Žilina) a o schválenie zmluvy o zria dení  
vecného bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie (SeVaK a.s., 
Žilina). 
 
Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 154/2015 
  
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu uznesenia MR: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Miroslava Ková ča s manž. Annou,  
Brezová 1015/5, Byt ča o schválenie dodato čného umiestnenia el.  
rozvádza ča (SSE-D, a.s. Žilina) a o schválenie zmluvy o zria dení  
vecného bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie (SeVaK a.s., 
Žilina). 
 
Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 155/2015 
 
43 / Žiados ť SeVaK a.s., Žilina, Bôrická cesta 1960, Žilina 
o schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na v odovodné  
a kanaliza čné potrubie IBV ul. Okružná, II. etapa  - opätovné  
prerokovanie. 
 
PK vzh ľadom na svoje stanovisko v bode 4 predmetu rokovani a 
neodporú ča schváli ť požadovanú Zmluvu o zriadení vecného bremena na 
vodovodné a kanaliza čné potrubie (IBV Okružná ul., rozšírenie 
vodovodu a kanalizácie II. etapa).  

MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti SeVaK a.s., Žilina,  
Bôrická cesta 1960, Žilina o schválenie zmluvy o zr iadení vecného  
bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie IBV ul. Okružná, II. 
etapa. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 156/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Byt ča k žiadosti SeVaK, 
a.s., Žilina, Bôrická cesta 1960, Žilina o schválen ie zmluvy 
o zriadení vecného bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie 
IBV ul. Okružná, II.etapa. 
 
Zástupca primátora p. Babušík podal návrh na uznese nie: 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Vydanie súhlasného stanoviska Mesta Byt ča k žiadosti SeVaK, 
a.s., Žilina, Bôrická cesta 1960, Žilina o schválen ie zmluvy 
o zriadení vecného bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie 
IBV ul. Okružná, II.etapa. 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesen ia, o ktorom dal  
pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasného stanoviska Mesta Byt ča k žiadosti SeVaK, 
a.s., Žilina, Bôrická cesta 1960, Žilina o schválen ie zmluvy 
o zriadení vecného bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie 
IBV ul. Okružná, II.etapa. 
 
Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 156/2015 
  
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu uznesenia MR: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Byt ča k žiadosti SeVaK, 
a.s., Žilina, Bôrická cesta 1960, Žilina o schválen ie zmluvy 
o zriadení vecného bremena na vodovodné a kanaliza čné potrubie 
IBV ul. Okružná, II.etapa. 
 
Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 157/2015 
 
44 / Návrh záväzných sú ťažných podmienok k OVS č. 1/2015 (prenájom  
objektu č.s. 152 v Hliníku nad Váhom za ú čelom zriadenia  
prevádzky: „Potraviny a zmiešaný tovar“. 
 
PK po oboznámení sa s týmito sú ťažnými podmienkami odporú ča 
schváli ť navrhnuté uznesenie MZ (v súlade s materiálom zo d ňa 
6.5.2015).  
Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov OVS č. 
1/2015, odporú ča PK schváli ť priamo na júnovom zasadnutí MZ. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť: 
I.Vyhlasuje: 
Objekt č.s. 152 postavený na parc. CKN č. 589/2 v k.ú. Hliník nad 
Váhom , resp. nebytové priestory tohto objektu o vý mere 299 m 2 za 
prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
II.Schva ľuje: 
1/ V súlade s § 59a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 zverejnenie zámeru prenájmu majetku 
mesta Byt ča a to : 
objektu č.súp. 152, Hliník nad Váhom, nebytové priestory o v ýmere 
299 m 2 (predmet OVS) a to tretej osobe formou obchodnej verejnej 
súťaže, na dobu ur čitú 10 rokov a s ú čelom nájmu : zriadenie 



a prevádzkovanie obchodnej prevádzky - „Potraviny a zmiešaný 
tovar“ . Zámer prenájmu tohto majetku sa zverejní na úradn ej tabuli 
mesta, na web stránke mesta a v regionálnej tla či. 

2/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2015 zo d ňa 
06.05.2015 na prenájom majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode 1. 
tohto uznesenia.  
 
3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov 
Obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2015 na prenájom majetku Mesta 
Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe , na  
vyššie uvedený ú čel v zložení: 
................................................... ....... 
4/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2015 – p. Ing.  
Antona Kotešovského. 
 
III.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú sú ťaž 
č. 1/2015 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami.                                                                                               
 
Návrh uznesenia: 
                      uznesenie č. 158/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
I.Vyhlasuje: 
Objekt č.s. 152 postavený na parc. CKN č. 589/2 v k.ú. Hliník nad 
Váhom , resp. nebytové priestory tohto objektu o vý mere 299 m 2 za 
prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
II.Schva ľuje: 
1/ V súlade s § 59a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 zverejnenie zámeru prenájmu majetku 
mesta Byt ča a to : 
objektu č.súp. 152, Hliník nad Váhom, nebytové priestory o v ýmere 
299 m 2 (predmet OVS) a to tretej osobe formou obchodnej verejnej 
súťaže, na dobu ur čitú 10 rokov a s ú čelom nájmu : zriadenie 
a prevádzkovanie obchodnej prevádzky - „Potraviny a zmiešaný 
tovar“ . Zámer prenájmu tohto majetku sa zverejní na úradn ej tabuli 
mesta, na web stránke mesta a v regionálnej tla či. 

2/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2015 zo d ňa 
06.05.2015 na prenájom majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode 1. 
tohto uznesenia.  
 
3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov 
Obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2015 na prenájom majetku Mesta 
Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe , na  
vyššie uvedený ú čel v zložení: 
................................................... ....... 
4/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2015 – p. Ing.  



Antona Kotešovského. 
 
III.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú sú ťaž 
č. 1/2015 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami.                                                                                               
 
Poslanci v diskusii navrhli komisiu v zložení: pp. Andrea 
Gajdošíková, Ing. Juraj Putirka, Ing. Juraj Babušík , Branislav 
Šušolík a Stanislav Struhal. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
I.Vyhlasuje: 
Objekt č.s. 152 postavený na parc. CKN č. 589/2 v k.ú. Hliník nad 
Váhom , resp. nebytové priestory tohto objektu o vý mere 299 m 2 za 
prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
II.Schva ľuje: 
1/ V súlade s § 59a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 zverejnenie zámeru prenájmu majetku 
mesta Byt ča a to : 
objektu č.súp. 152, Hliník nad Váhom, nebytové priestory o v ýmere 
299 m 2 (predmet OVS) a to tretej osobe formou obchodnej verejnej 
súťaže, na dobu ur čitú 10 rokov a s ú čelom nájmu : zriadenie 
a prevádzkovanie obchodnej prevádzky - „Potraviny a zmiešaný 
tovar“ . Zámer prenájmu tohto majetku sa zverejní na úradn ej tabuli 
mesta, na web stránke mesta a v regionálnej tla či. 

2/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2015 zo d ňa 
06.05.2015 na prenájom majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode 1. 
tohto uznesenia.  
 
3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov 
Obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2015 na prenájom majetku Mesta 
Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe , na  
vyššie uvedený ú čel v zložení: pp. Andrea Gajdošíková, Ing. Juraj  
Putirka, Ing. Juraj Babušík, Branislav Šušolík a St anislav 
Struhal. 
 
4/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2015 – p. Ing.  
Antona Kotešovského. 
III.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú sú ťaž 
č. 1/2015 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. 158/2015 
 



45 / Ponuka p. Márie Keblovskej, Svederník č. 39 a p. Anny  
Slaninkovej, E. Geromettu 978, Byt ča na odkúpenie pozemku parc.  
CKN č. 2180/4, ostatná plocha o výmere 956 m 2, k.ú. V. Byt ča, do  
vlastníctva mesta Byt ča. 
 
PK neodporú ča schváli ť odkúpenie pozemku parc. CKN č. 2180/4 k.ú. 
V. Byt ča, do vlastníctva mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť neprijatie ponuky p. Márie Keblovskej,  
Svederník č. 39 a p. Anny Slaninkovej, E. Geromettu 978, Byt ča  
na odkúpenie pozemku parc. CKN č. 2180/4, ostatná plocha o výmere  
956 m 2, k.ú. V. Byt ča, do vlastníctva mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 
                      uznesenie č. 159/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky p. Márie Keblovskej, Svederník č. 39 a p. Anny  
Slaninkovej, E. Geromettu 978, Byt ča na odkúpenie pozemku parc.  
CKN č. 2180/4, ostatná plocha o výmere 956 m 2, k.ú. V. Byt ča, do  
vlastníctva mesta Byt ča. 
 
Zástupca primátora p. Babušík požiadal, aby poslanc i zvážili ponuku  
p. Keblovskej a prijali jej ponuku. Vytvára sa v te jto lokalite  
príležitos ť pre výstavbu rodinných domov, bývanie si tu riešia  
hlavne mladé rodiny, čo nie je bezvýznamné. Navrhol, aby uznesenie 
znelo: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prijatie ponuky p. Márie Keblovskej, Svederník č. 39 a p. Anny  
Slaninkovej, E. Geromettu 978, Byt ča na odkúpenie pozemku parc.  
CKN č. 2180/4, ostatná plocha o výmere 956 m 2, k.ú. V. Byt ča, do  
vlastníctva Mesta Byt ča, t.z. uzatvorenie kúpnej zmluvy na  
odkúpenie pozemku CKN č. 2180/4, ostatná plocha o výmere 956 m 2,  
k.ú. V. Byt ča od vlastníkov p. Márie Keblovskej, Svederník č. 39  
a p. Anny Slaninkovej, E. Geromettu 978, Byt ča do vlastníctva 
Mesta Byt ča v podiele 1/1 za kúpnu cenu 1,- €/m 2, spolu 956,- €. 
Poplatky súvisiace s odvkladovaním kúpnej zmluvy uh radia  
predávajúce. 
 
Predseda návrhovej komisie poslanec p. Struhal pred niesol znenie 
uznesenia a pán primátor dal hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prijatie ponuky p. Márie Keblovskej, Svederník č. 39 a p. Anny  
Slaninkovej, E. Geromettu 978, Byt ča na odkúpenie pozemku parc.  
CKN č. 2180/4, ostatná plocha o výmere 956 m 2, k.ú. V. Byt ča, do  
vlastníctva Mesta Byt ča, t.z. uzatvorenie kúpnej zmluvy na  
odkúpenie pozemku CKN č. 2180/4, ostatná plocha o výmere 956 m 2,  
k.ú. V. Byt ča od vlastníkov p. Márie Keblovskej, Svederník č. 39  
a p. Anny Slaninkovej, E. Geromettu 978, Byt ča do vlastníctva 



Mesta Byt ča v podiele 1/1 za kúpnu cenu 1,- €/m 2, spolu 956,- €. 
Poplatky súvisiace s odvkladovaním kúpnej zmluvy uh radia  
predávajúce. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 159/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prijatie ponuky p. Márie Keblovskej, Svederník č. 39 a p. Anny  
Slaninkovej, E. Geromettu 978, Byt ča na odkúpenie pozemku parc.  
CKN č. 2180/4, ostatná plocha o výmere 956 m 2, k.ú. V. Byt ča, do  
vlastníctva Mesta Byt ča, t.z. uzatvorenie kúpnej zmluvy na  
odkúpenie pozemku CKN č. 2180/4, ostatná plocha o výmere 956 m 2,  
k.ú. V. Byt ča od vlastníkov p. Márie Keblovskej, Svederník č. 39  
a p. Anny Slaninkovej, E. Geromettu 978, Byt ča do vlastníctva 
Mesta Byt ča v podiele 1/1 za kúpnu cenu 1,- €/m 2, spolu 956,- €. 
Poplatky súvisiace s odvkladovaním kúpnej zmluvy uh radia  
predávajúce. 
 
46 / Žiadosti ob čanov p. MUDr. Ladislava Badíka, Jánošíkova 39,  
Martin, p. Viktora Chalúpku, Hliník nad Váhom 399, Byt ča  
a p. Matúša Chalúpku, Hliník nad Váhom 439, Byt ča o odkúpenie 
časti pozemku z parc. CKN č. 782/1, o výmere cca 90-100 m 2, k.ú. 
Hliník nad Váhom, za ú čelom výstavby rodinného domu (školská 
záhrada). 
 
PK neodporú ča schváli ť odpredaj dotknutej časti pozemku z parc. CKN 
č. 782/1, k.ú. Hliník nad Váhom žiadate ľovi ani inej tretej osobe, 
ale doporu čuje ponecha ť celý pozemok býv. školskej záhrady na ďalej 
vo vlastníctve mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť neodpredanie časti pozemku z parc. CKN č. 
782/1, k.ú. Hliník nad Váhom žiadate ľom ani inej tretej osobe, ale 
doporu čuje ponecha ť celý pozemok na ďalej vo vlastníctve mesta 
Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 160/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neodpredanie časti pozemku z parc. CKN č. 782/1, k.ú. Hliník nad  
Váhom žiadate ľom, p. MUDr. Ladislavovi Badíkovi, p. Viktorovi 
Chalúpkovi a p. Matúšovi Chalúpkovi a ani iným tret ím osobám, ale 
ponechanie celého pozemku na ďalej vo vlastníctve Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neodpredanie časti pozemku z parc. CKN č. 782/1, k.ú. Hliník nad  
Váhom žiadate ľom, p. MUDr. Ladislavovi Badíkovi, p. Viktorovi 



Chalúpkovi a p. Matúšovi Chalúpkovi a ani iným tret ím osobám, ale 
ponechanie celého pozemku na ďalej vo vlastníctve Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 160/2015 
  
47 / Žiados ť p. Vladimíra Nováka, Mikšová č. 39, Byt ča o odkúpenie  
pozemku parc. CKN č. 124/3, orná pôda o výmere 63 m 2,  
k.ú. Mikšová. 
 
PK neodporú ča schváli ť odpredaj pozemku parc. CKN č. 124/3, orná 
pôda o výmere 63 m 2, k.ú. Mikšová žiadate ľovi ani inej tretej osobe, 
ale odporú ča ponecha ť tento pozemok na ďalej vo vlastníctve mesta 
Byt ča. 

MR odporú ča MZ schváli ť neodpredanie pozemku parc. CKN č. 124/3, 
orná pôda o výmere 63 m 2, k.ú. Mikšová žiadate ľovi ani inej tretej 
osobe, ale odporú ča ponecha ť tento pozemok na ďalej vo vlastníctve 
mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neodpredanie pozemku parc. CKN č. 124/3, orná pôda o výmere 63 m 2, 
k.ú. Mikšová p. Vladimírovi Novákovi, Mikšová č. 39, Byt ča ani inej 
tretej osobe, ale odporú ča ponecha ť tento pozemok na ďalej vo 
vlastníctve mesta Byt ča. 
 
Poslanec za m. č. Mikšová – Be ňov p. Hrabovský požiadal o stiahnutie 
tohto bodu z programu dnešného rokovania zastupite ľstva, nako ľko je 
nutné preveri ť daný stav a navrhnú ť postup. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
 
48 / Žiados ť p. Daniela Ková čika a manž. Erika, Hollého 112/9,  
Byt ča o odkúpenie pozemku parc. CKN č. 824/9, jeho časti  
o výmere 72 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča. 
Žiadate ľ chce uvedenú časť pozemku využíva ť ako príjazdovú  
komunikáciu a dvor k svojmu rozostavanému rodinnému  domu. 
  
PK neodporú ča schváli ť odpredaj časti pozemku parc. CKN č. 824/9,  
resp. časti pozemku parc. CKN č. 824/10, k.ú.  V. Byt ča  
žiadate ľovi a ani inej tretej osobe. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť neodpredanie pozemku parc. CKN č. 824/9,  
resp. časti pozemku parc. CKN č. 824/10, k.ú.  V. Byt ča  
žiadate ľovi a ani inej tretej osobe. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 161/2015 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Neodpredanie pozemku parc. CKN č. 824/9, resp. časti pozemku  
parc. CKN č. 824/10, k.ú.  Ve ľká Byt ča p. Danielovi Ková čikovi 
a manž. Erike, Hollého 112/9,Byt ča a ani inej tretej osobe. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neodpredanie pozemku parc. CKN č. 824/9, resp. časti pozemku  
parc. CKN č. 824/10, k.ú.  Ve ľká Byt ča p. Danielovi Ková čikovi 
a manž. Erike, Hollého 112/9,Byt ča a ani inej tretej osobe. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 161/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neodpredanie pozemku parc. CKN č. 824/9, resp. časti pozemku  
parc. CKN č. 824/10, k.ú.  Ve ľká Byt ča p. Danielovi Ková čikovi 
a manž. Erike, Hollého 112/9,Byt ča a ani inej tretej osobe. 
 
49 / Žiados ť p. Daniela Bulla, Malá Byt ča 23, Byt ča o odkúpenie  
pozemku parc. EKN č. 128, zastavané plochy a nádvoria o výmere  
476 m 2, k.ú. Malá Byt ča a to spoluvlastníckeho podielu mesta Byt ča  
vo výške 4/18. 
 
PK neodporú ča schváli ť žiadate ľovi odpredaj pozemku parc. EKN č.  
128, zast. plochy a nádvoria o výmere 476 m 2, k.ú. M. Byt ča,  
v podiele 4/18. 
  
MR odporú ča MZ schváli ť neodpredanie pozemku  parc. EKN č.  
128, zast. plochy a nádvoria o výmere 476 m 2, k.ú. M. Byt ča,  
v podiele 4/18. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 162/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neodpredanie pozemku  parc. EKN č. 128, zast. plochy a nádvoria 
o výmere 476 m 2, k.ú. Malá Byt ča, v podiele 4/18 p. Danielovi  
Bullovi, Malá Byt ča č. 23, Byt ča. 
 
Poslanec za m. č. Malá Byt ča p. Kozák vysvetlil, že ide o pozemok  
pod cestou smerom k Váhu, spoluvlastníkmi je rodina  Pavlíkovcov.  
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za  
uznesenie:  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neodpredanie pozemku  parc. EKN č. 128, zast. plochy a nádvoria 
o výmere 476 m 2, k.ú. Malá Byt ča, v podiele 4/18 p. Danielovi  



Bullovi, Malá Byt ča č. 23, Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 162/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neodpredanie pozemku  parc. EKN č. 128, zast. plochy a nádvoria 
o výmere 476 m 2, k.ú. Malá Byt ča, v podiele 4/18 p. Danielovi  
Bullovi, Malá Byt ča č. 23, Byt ča. 
 
50 / Žiados ť o vydanie stanoviska k realizácii pretlaku popod  
cestu I/61, k.ú. Hrabové (preložka dia ľkového kábla v rámci  
stavby – ŽSR, modernizácia trate Púchov – Žilina), predkladá odd.  
VaŽP na MsÚ v Byt či a primátor mesta – Združenie TEBS, Centrum  
26/31, Považská Bystrica. 
 
PK odporú ča schváli ť žiadate ľovi súhlas k realizácii pretlaku  
popod cestu I/61 v k.ú. Hrabové, v rámci stavby: ŽS R –  
Modernizácia trate Púchov-Žilina, pre rýchlos ť do 160 km/hod.,  
II. etapa, v súlade s príslušnou situáciou a projek tovou  
dokumentáciou.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť vydanie súhlasného stanoviska Mesta Byt ča  
k realizácii pretlaku popod cestu I/61 v k.ú. Hrabo vé, v rámci  
stavby: ŽSR –  Modernizácia trate Púchov-Žilina, pr e rýchlos ť do  
160 km/hod., II. etapa, v súlade s príslušnou situá ciou 
a projektovou dokumentáciou. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 163/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasného stanoviska Mesta Byt ča k realizácii pretlaku 
popod cestu I/61 v k.ú. Hrabové, v rámci stavby: ŽS R – 
 Modernizácia trate Púchov-Žilina, pre rýchlos ť do 160 km/hod., 
II. etapa, v súlade s príslušnou situáciou a projek tovou 
dokumentáciou. 
 
Poslanci prerokovali problém, ktorý vznikne ob čanom m. č. Hrabové 
zrušením železni čného priecestia, ktorý vedie k športovému areálu. 
 
Poslanec za m. č. Hrabové p. Hrobárik požiadal poslancov, aby pod-
porili jeho návrh a nevyhoveli žiadosti ŽSR. Navrho l, aby Mesto 
požiadalo ŽSR, aby vybudovali nadchod pre peších. Ž eleznice predsa   
museli vedie ť, že tam nie čo je a nájs ť spôsob ako to vyrieši ť. 
Preto aj ob čania m. č. Hrabové spísali petíciu. 
 
Pán primátor informoval, že spolu s poslancom p. Hr obárikom už 
v tejto veci konali, písali na príslušnú sekciu GR ŽSR. 
   



Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesen ia, o ktorom dal 
pán primátor hlasova ť:  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Byt ča k realizácii pretlaku 
popod cestu I/61 v k.ú. Hrabové, v rámci stavby: ŽS R – 
Modernizácia trate Púchov-Žilina, pre rýchlos ť do 160 km/hod., 
II. etapa, v súlade s príslušnou situáciou a projek tovou 
dokumentáciou a odporú ča primátorovi mesta rokova ť so ŽSR  
o vybudovaní nadchodu v m. č. Hrabové. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 163/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Byt ča k realizácii pretlaku 
popod cestu I/61 v k.ú. Hrabové, v rámci stavby: ŽS R – 
Modernizácia trate Púchov-Žilina, pre rýchlos ť do 160 km/hod., 
II. etapa, v súlade s príslušnou situáciou a projek tovou 
dokumentáciou a odporú ča primátorovi mesta rokova ť so ŽSR  
o vybudovaní nadchodu v m. č. Hrabové. 
 
51 / Návrh SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina na u zatvorenie  
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,  stavba:  
Byt ča-MČ Hliník nad Váhom, rozšírenie kanalizácie. 
 
PK odporú ča schváli ť uzatvorenie zmluvy č. 463/2015 o uzavretí 
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (stavba: Byt ča-MČ Hliník 
nad Váhom, rozšírenie kanalizácie) s budúcim oprávn eným z vecného 
bremena – SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina a to v súlade 
s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 22.5.2015. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie zmluvy č. 463/2015 o uzavretí  
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (stavba: Byt ča-MČ  
Hliník nad Váhom, rozšírenie kanalizácie) s budúcim  oprávneným  
z vecného bremena – SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960,  Žilina a to  
v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 22.5.2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 164/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy č. 463/2015 o uzavretí budúcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena (stavba: Byt ča-MČ Hliník nad Váhom,  
rozšírenie kanalizácie) s budúcim oprávneným z vecn ého bremena – 
SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina a to v súlad e s návrhom 
tejto zmluvy zo d ňa 22.5.2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy č. 463/2015 o uzavretí budúcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena (stavba: Byt ča-MČ Hliník nad Váhom,  
rozšírenie kanalizácie) s budúcim oprávneným z vecn ého bremena – 
SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina a to v súlad e s návrhom 
tejto zmluvy zo d ňa 22.5.2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 164/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy č. 463/2015 o uzavretí budúcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena (stavba: Byt ča-MČ Hliník nad Váhom,  
rozšírenie kanalizácie) s budúcim oprávneným z vecn ého bremena – 
SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina a to v súlad e s návrhom 
tejto zmluvy zo d ňa 22.5.2015. 
 
52 / Žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča o povolenie prenájmu  
prebyto čného nehnute ľného majetku mesta v správe TSMB (priestory  
bývalých hasi čov). 
O časť týchto priestorov majú záujem – Pavol Plá ňavský, Štiavnik  
1074, kancelárske priestory o výmere 16 m 2 a skladové priestory  
o výmere 20 m 2 a Ivan Pavlík, Štúrova 335/22, Byt ča, sklad  
v pivni čných priestoroch o výmere 19 m 2, za ú čelom skúšobne  
amatérskej hudobnej skupiny. 
 
PK odporú ča schváli ť: 

-  Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, neb. priestory 
o výmere 455 m 2 v objekte administratívnej budovy TSMB, č.s. 
403 na Hliníckej ul. v Byt či, za prebyto čný majetok mesta 
Byt ča, 
 

-  vydanie súhlasu TSMB na zverejnenie zámeru priameho  prenájmu 
časti vyššie uvedených neb. priestorov o výmere 19 m 2 (web 
mesta, úradná tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu pod ľa 
§9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 
prípadu prenájmu hodného osobitného zrete ľa a to nájomcovi 
Ivan Pavlík, Štúrova 335/22 Byt ča, s nasledovnými 
podmienkami nájmu: 

a) výška nájmu vrátane spotreby energií (paušál) 13 ,27 €/mesiac 
b) nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

lehotou 
c) ú čel nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny 
 Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodné ho 

osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom 
v oblasti kultúrnych, športových a vo ľnočasových aktivít. 
 
-  vydanie súhlasu TSMB na zverejnenie zámeru priameho  prenájmu 

zostávajúcich vyššie uvedených neb. priestorov o vý mere 436 
m2, resp. ich časti, v súlade s §9a, ods. 9 zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 (tabu ľa 



mesta, web, regionálna tla č), nájomnou zmluvou na dobu 
neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu – 
skladové, kancelárske a obchodné priestory, s min. výškou 
nájomného: obchodné priestory – 20,00 €/m 2/rok, kancelárske 
priestory – 13,00 €/m 2/rok, skladové priestory – 10,00 
€/m 2/rok, ostatné priestory – 3,00 €/m 2/rok (chodby a pod.) 
a s 20-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 

 
MR odporú ča MZ schváli ť odporu čenie PK. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 165/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Vyhlasuje: 
Nehnute ľný majetok Mesta Byt ča, nebytové priestory o výmere 455 m 2 
v objekte administratívnej budovy TSMB, č.s. 403 na Hliníckej ul. 
v Byt či, za prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
II.Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu TSMB na zverejnenie zámeru priameho  prenájmu časti 
vyššie uvedených neb. priestorov o výmere 19 m 2 (web mesta, úradná 
tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu pod ľa §9a, ods.9, písm.c 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu hodného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi Ivan Pavlík, Štúrova 335/22 
Byt ča, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a) výška nájmu vrátane spotreby energií (paušál) 13 ,27 €/mesiac 
b) nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

lehotou 
c) ú čel nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny 
 Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodné ho 

osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom 
v oblasti kultúrnych, športových a vo ľnočasových aktivít. 
 
-  vydanie súhlasu TSMB na zverejnenie zámeru priameho  prenájmu 

zostávajúcich vyššie uvedených neb. priestorov o vý mere 436 
m2, resp. ich časti, v súlade s §9a, ods. 9 zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 (tabu ľa 
mesta, web, regionálna tla č), nájomnou zmluvou na dobu 
neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu – 
skladové, kancelárske a obchodné priestory, s min. výškou 
nájomného: obchodné priestory – 20,00 €/m 2/rok, kancelárske 
priestory – 13,00 €/m 2/rok, skladové priestory – 10,00 
€/m 2/rok, ostatné priestory – 3,00 €/m 2/rok (chodby a pod.) 
a s 20-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 

 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Vyhlasuje: 
Nehnute ľný majetok Mesta Byt ča, nebytové priestory o výmere 455 m 2 
v objekte administratívnej budovy TSMB, č.s. 403 na Hliníckej ul. 
v Byt či, za prebyto čný majetok mesta Byt ča. 



II.Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu TSMB na zverejnenie zámeru priameho  prenájmu časti 
vyššie uvedených neb. priestorov o výmere 19 m 2 (web mesta, úradná 
tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu pod ľa §9a, ods.9, písm.c 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu hodného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi Ivan Pavlík, Štúrova 335/22 
Byt ča, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a) výška nájmu vrátane spotreby energií (paušál) 13 ,27 €/mesiac 
b) nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

lehotou 
c) ú čel nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny 
 Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodné ho 

osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom 
v oblasti kultúrnych, športových a vo ľnočasových aktivít. 
 
-  vydanie súhlasu TSMB na zverejnenie zámeru priameho  prenájmu 

zostávajúcich vyššie uvedených neb. priestorov o vý mere 436 
m2, resp. ich časti, v súlade s §9a, ods. 9 zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 (tabu ľa 
mesta, web, regionálna tla č), nájomnou zmluvou na dobu 
neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu – 
skladové, kancelárske a obchodné priestory, s min. výškou 
nájomného: obchodné priestory – 20,00 €/m 2/rok, kancelárske 
priestory – 13,00 €/m 2/rok, skladové priestory – 10,00 
€/m 2/rok, ostatné priestory – 3,00 €/m 2/rok (chodby a pod.) 
a s 20-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 165/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Vyhlasuje: 
Nehnute ľný majetok Mesta Byt ča, nebytové priestory o výmere 455 m 2 
v objekte administratívnej budovy TSMB, č.s. 403 na Hliníckej ul. 
v Byt či, za prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
II.Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu TSMB na zverejnenie zámeru priameho  prenájmu časti 
vyššie uvedených neb. priestorov o výmere 19 m 2 (web mesta, úradná 
tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu pod ľa §9a, ods.9, písm.c 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu hodného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi Ivan Pavlík, Štúrova 335/22 
Byt ča, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a) výška nájmu vrátane spotreby energií (paušál) 13 ,27 €/mesiac 
b) nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

lehotou 
c) ú čel nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny 
 Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodné ho 

osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom 
v oblasti kultúrnych, športových a vo ľnočasových aktivít. 
 
-  vydanie súhlasu TSMB na zverejnenie zámeru priameho  prenájmu 

zostávajúcich vyššie uvedených neb. priestorov o vý mere 436 



m2, resp. ich časti, v súlade s §9a, ods. 9 zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 (tabu ľa 
mesta, web, regionálna tla č), nájomnou zmluvou na dobu 
neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu – 
skladové, kancelárske a obchodné priestory, s min. výškou 
nájomného: obchodné priestory – 20,00 €/m 2/rok, kancelárske 
priestory – 13,00 €/m 2/rok, skladové priestory – 10,00 
€/m 2/rok, ostatné priestory – 3,00 €/m 2/rok (chodby a pod.) 
a s 20-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 

 
53 / Žiados ť p. Márie Justrovej, Thurzova 963/4, Byt ča o vydanie 
súhlasu mesta k prevedeniu práv a povinností z kúpn ej zmluvy zo d ňa 
10.3.2014, na tretiu osobu. 
 
PK odporú ča schváli ť prevod práv a povinností z Kúpnej zmluvy zo 
dňa 10.3.2014 na osobu – Jaroslav Justra, nar. 17.12. 1976, bytom 
Malobyt čianska 1808/17A, Byt ča (príslušným právnym úkonom pod ľa 
stanoviska právnika mesta). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vydanie kladného stanoviska Mesta k  
prevodu práv a povinností z Kúpnej zmluvy zo d ňa 10.3.2014 na  
osobu – Jaroslav Justra, nar. 17.12.1976, bytom Mal obyt čianska  
1808/17A, Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 166/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta k prevodu práv a povinností  
z Kúpnej zmluvy zo d ňa 10.3.2014 na osobu – Jaroslav Justra, 
bytom Malobyt čianska 1808/17A, Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta k prevodu práv a povinností  
z Kúpnej zmluvy zo d ňa 10.3.2014 na osobu – Jaroslav Justra, 
bytom Malobyt čianska 1808/17A, Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 166/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta k prevodu práv a povinností  
z Kúpnej zmluvy zo d ňa 10.3.2014 na osobu – Jaroslav Justra, 
bytom Malobyt čianska 1808/17A, Byt ča. 
 
54 / Žiados ť žiadate ľa spolo čnosti HORDEX s.r.o., S. Sakalovej 88, 
Byt ča o uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve zo d ňa 5.12.2013. 
Žiadate ľ žiada doplni ť nasledovný bod tejto nájomnej zmluvy: 



 vybudovanie prístupových komunikácií a obslužných plôch na  
prenajatom pozemku, časti z parc. EKN č. 981/1 o výmere 489 m 2, na  
vlastné náklady nájomcu. 
 
PK odporú ča schváli ť uzatvorenie dodatku č. 1 k náj. zmluve zo d ňa 
5.12.2013 medzi mestom Byt ča a spol. s r.o. HORDEX, S. Sakalovej 
88, Byt ča, s doplnením nasledovného bodu: vybudovanie príst upových 
komunikácií a obslužných plôch na prenajatom pozemk u, časti z parc. 
EKN č. 981/1 o výmere 489 m 2, na vlastné náklady nájomcu. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve 
zo d ňa 5.12.2013 uzatvorenej medzi Mestom Byt ča a spol. s r.o. 
HORDEX, S. Sakalovej 88, Byt ča, s doplnením nasledovného bodu: 
vybudovanie prístupových komunikácií a obslužných p lôch na 
prenajatom pozemku, časti z parc. EKN č. 981/1 o výmere 489 m 2, na 
vlastné náklady nájomcu. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 167/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve zo d ňa 5.12.2013 
uzatvorenej medzi Mestom Byt ča a spol. s r.o. HORDEX, S. Sakalovej 
88, Byt ča, s doplnením nasledovného bodu: vybudovanie príst upových 
komunikácií a obslužných plôch na prenajatom pozemk u, časti z parc. 
EKN č. 981/1 o výmere 489 m 2, na vlastné náklady nájomcu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve zo d ňa 5.12.2013 
uzatvorenej medzi Mestom Byt ča a spol. s r.o. HORDEX, S. Sakalovej 
88, Byt ča, s doplnením nasledovného bodu: vybudovanie príst upových 
komunikácií a obslužných plôch na prenajatom pozemk u, časti z parc. 
EKN č. 981/1 o výmere 489 m 2, na vlastné náklady nájomcu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 167/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve zo d ňa 5.12.2013 
uzatvorenej medzi Mestom Byt ča a spol. s r.o. HORDEX, S. Sakalovej 
88, Byt ča, s doplnením nasledovného bodu: vybudovanie príst upových 
komunikácií a obslužných plôch na prenajatom pozemk u, časti z parc. 
EKN č. 981/1 o výmere 489 m 2, na vlastné náklady nájomcu. 
 
55 / Návrh zmluvy o uzavretí budúcej Zmluvy o zriadení  vecného  
bremena, rekonštrukcia vodovodu ul. Thurzova, ul. J . Krá ľa a ul.  
F. Krá ľa v Byt či, predkladá odd. Správy majetku a RR na MsÚ  
v Byt či na základe návrhu – SeVaK a.s., Bôrická cesta 196 0,  



Žilina. 
 
PK odporú ča schváli ť uzatvorenie zmluvy č. 465/2015 o uzavretí 
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (stavba: SKV Byt ča, 
rekonštrukcia vodovodu ul. Thurzova, ul. J. Krá ľa a ul. F. Krá ľa) 
s budúcim oprávneným z vecného bremena – SeVaK a.s. , Bôrická cesta 
1960, Žilina a to v súlade s návrhom tejto zmluvy z o d ňa 1.6.2015. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie zmluvy č. 465/2015 o uzavretí 
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (stavba: SKV Byt ča, 
rekonštrukcia vodovodu ul. Thurzova, ul. J. Krá ľa a ul. F. Krá ľa) 
s budúcim oprávneným z vecného bremena – SeVaK a.s. , Bôrická cesta 
1960, Žilina a to v súlade s návrhom tejto zmluvy z o d ňa 1.6.2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 168/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy č. 465/2015 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena (stavba: SKV Byt ča, rekonštrukcia vodovodu ul. 
Thurzova, ul. J. Krá ľa a ul. F. Krá ľa) s budúcim oprávneným 
z vecného bremena – SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960,  Žilina a to 
v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 1.6.2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy č. 465/2015 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena (stavba: SKV Byt ča, rekonštrukcia vodovodu ul. 
Thurzova, ul. J. Krá ľa a ul. F. Krá ľa) s budúcim oprávneným 
z vecného bremena – SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960,  Žilina a to 
v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 1.6.2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 168/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy č. 465/2015 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena (stavba: SKV Byt ča, rekonštrukcia vodovodu ul. 
Thurzova, ul. J. Krá ľa a ul. F. Krá ľa) s budúcim oprávneným 
z vecného bremena – SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960,  Žilina a to 
v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 1.6.2015. 
 
56 / Žiados ť SVD a NP „Rovnos ť“, ul. Mieru 986/10, 014 01 Byt ča o 
opravu chodníkov okolo bytového domu s. č. 986/10 na ul. Mieru, 
Byt ča, ktorých stav má pod ľa znenia žiadosti spôsobova ť plesnenie 
stien a zatekanie do bytového domu. 
 
KVaŽP sa s predmetnou žiados ťou a dôvodovou správou oboznámila. 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta predmetnej žiadosti nevyhovie ť.  



MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti SBD a NP „Rovnos ť“, 
ul. Mieru 986/10, 014 01 Byt ča o opravu chodníkov okolo bytového 
domu s. č. 986/10 na ul. Mieru, Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 169/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti SVB a NP „Rovnos ť“, ul. Mieru 986/10, 014 01 
Byt ča o opravu chodníkov okolo bytového domu s. č. 986/10 na ul. 
Mieru, Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti SVB a NP „Rovnos ť“, ul. Mieru 986/10, 014 01 
Byt ča o opravu chodníkov okolo bytového domu s. č. 986/10 na ul. 
Mieru, Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 169/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti SVB a NP „Rovnos ť“, ul. Mieru 986/10, 014 01 
Byt ča o opravu chodníkov okolo bytového domu s. č. 986/10 na ul. 
Mieru, Byt ča. 
 
57 / Opätovná žiados ť súkromnej materskej školy ÚSMEV, na Ul. Eliáša 
Lániho 255/3 o vydanie súhlasného stanoviska Mesta,  potrebnému pre 
zaradenie tejto materskej školy do siete škôl a ško lských 
zariadení. 
 
KSoc odporú ča vyda ť súhlasné stanovisko k zaradeniu tejto materskej 
školy do siete škôl a školských zariadení.  
 
MR na svojom zasadnutí prijala povereného zástupcu sp olo čnosti p. 
Andreja Šafránka, ktorý informoval, že už majú 20 ž iadostí rodi čov 
(aj deti mladších ako 3 roky) z mesta Byt ča. Požiadal o podporu. 
MR odporú ča MZ schváli ť vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu 
súkromnej materskej školy „Úsmev“ zriadenú spolo čnos ťou Hadess, 
s.r.o., Hliník nad Váhom č. 250, Byt ča, do siete škôl a školských 
zariadení v termíne od 1. 9. 2016. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 170/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu súkromnej  materskej školy 
„Úsmev“ zriadenú spolo čnos ťou Hadess, s.r.o., Hliník nad Váhom č. 
250, Byt ča, do siete škôl a školských zariadení v termíne od  1. 9. 



2016. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu súkromnej  materskej školy 
„Úsmev“ zriadenú spolo čnos ťou Hadess, s.r.o., Hliník nad Váhom č. 
250, Byt ča, do siete škôl a školských zariadení v termíne od  1. 9. 
2016. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 170/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu súkromnej  materskej školy 
„Úsmev“ zriadenú spolo čnos ťou Hadess, s.r.o., Hliník nad Váhom č. 
250, Byt ča, do siete škôl a školských zariadení v termíne od  1. 9. 
2016. 
 
58 / Pridelenie vo ľného bytu v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
 
KSoc odporú ča prideli ť vo ľný 1-izbový byt č. 33 na dobu ur čitú 1 
rok  žiadate ľke Anne Gažovej. 
Prílohou tohto zápisu je zoznam  žiadate ľov o pridelenie bytu. 
 
MR schválila odporu čenie KSoc. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 171/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie bytu v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, 
Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Anne Gažovej na dobu ur čitú 1 rok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie bytu v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, 
Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Anne Gažovej na dobu ur čitú 1 rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 171/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie bytu v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, 
Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Anne Gažovej na dobu ur čitú 1 rok. 
 



59 / Žiadosti o pred ĺženie nájmu v nájomných bytoch na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča. 
    
KSoc odporú ča schváli ť pred ĺženie nájomnej zmluvy o 1 rok 
žiadate ľom: 
 
a) Michaela Rybárová, byt č. 14 -  pred ĺženie do 31.07.2016                         
b) Jana Hubocká, byt č.8 – pred ĺženie do 30.06.2016,ak do  
   termínu MZ uhradí nedoplatky za TKO 
c) Anna Raždíková, byt č. 15 - pred ĺženie do 31.07.2016 
d) Anna Čikotová, byt č. 11 - pred ĺženie do 30.06.2016 
e) Roman Davida, byt č. 4 - pred ĺženie do 31.07.2016  
 
MR schválila odporu čenie KSoc. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 172/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v nájomných bytoch na Ul. Tresko ňovej  
č. 814/5, Byt ča: 
a) Michaela Rybárová, byt č. 14 -  pred ĺženie do 31.07.2016                         
b) Jana Hubocká, byt č.8 – pred ĺženie do 30.06.2016,ak do  
   termínu MZ uhradí nedoplatky za TKO 
c) Anna Raždíková, byt č. 15 - pred ĺženie do 31.07.2016 
d) Anna Čikotová, byt č. 11 - pred ĺženie do 30.06.2016 
e) Roman Davida, byt č. 4 - pred ĺženie do 31.07.2016  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v nájomných bytoch na Ul. Tresko ňovej  
č. 814/5, Byt ča: 
a) Michaela Rybárová, byt č. 14 -  pred ĺženie do 31.07.2016                         
b) Jana Hubocká, byt č.8 – pred ĺženie do 30.06.2016,ak do  
   termínu MZ uhradí nedoplatky za TKO 
c) Anna Raždíková, byt č. 15 - pred ĺženie do 31.07.2016 
d) Anna Čikotová, byt č. 11 - pred ĺženie do 30.06.2016 
e) Roman Davida, byt č. 4 - pred ĺženie do 31.07.2016  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 172/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v nájomných bytoch na Ul. Tresko ňovej  
č. 814/5, Byt ča: 
a) Michaela Rybárová, byt č. 14 -  pred ĺženie do 31.07.2016                         
b) Jana Hubocká, byt č.8 – pred ĺženie do 30.06.2016,ak do  
   termínu MZ uhradí nedoplatky za TKO 
c) Anna Raždíková, byt č. 15 - pred ĺženie do 31.07.2016 



d) Anna Čikotová, byt č. 11 - pred ĺženie do 30.06.2016 
e) Roman Davida, byt č. 4 - pred ĺženie do 31.07.2016  
                                                                         
60 / Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných  bytov na Ul.  
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča. 
a) garsónka č.13 – komisia odporú ča prideli ť žiadate ľovi     
p. Marekovi Gálovi a p. Kristíne Pazúrikovej, na do bu ur čitú 1 rok. 
b) garsónka č. 21 – komisia odporú ča prideli ť žiadate ľovi  
p. Jane Vrbkovej na dobu ur čitú 1 rok.    
 
MR schválila odporu čenie KSoc. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 173/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných nájomných  bytov na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, 
Byt ča: 
a) garsónka č.13 – komisia odporú ča prideli ť žiadate ľovi     
p. Marekovi Gálovi a p. Kristíne Pazúrikovej, na do bu ur čitú 1 rok, 
b) garsónka č. 21 – komisia odporú ča prideli ť žiadate ľovi  
p. Jane Vrbkovej na dobu ur čitú 1 rok.    
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných nájomných  bytov na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, 
Byt ča: 
a) garsónka č.13 – komisia odporú ča prideli ť žiadate ľovi     
p. Marekovi Gálovi a p. Kristíne Pazúrikovej, na do bu ur čitú 1 rok, 
b) garsónka č. 21 – komisia odporú ča prideli ť žiadate ľovi  
p. Jane Vrbkovej na dobu ur čitú 1 rok.    
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 173/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných nájomných  bytov na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, 
Byt ča: 
a) garsónka č.13 – komisia odporú ča prideli ť žiadate ľovi     
p. Marekovi Gálovi a p. Kristíne Pazúrikovej, na do bu ur čitú 1 rok, 
b) garsónka č. 21 – komisia odporú ča prideli ť žiadate ľovi  
p. Jane Vrbkovej na dobu ur čitú 1 rok.    
 
61 / MR vzala na vedomie informatívnu správu k plneniu uzn esenia MZ 
č. 39/2015 predloženú p. Michalom Filekom. 
 
Predkladate ľ p. Filek oboznámil prítomných so správou komisie 
vytvorenej za ú čelom riešenia tepelného hospodárstva v meste Byt ča. 



Zo záverov komisie vyplýva, že žiadajú primátora me sta o naplnenie 
uznesenia MZ č. 3/2015. 
Poslanec p. Filek predniesol návrh na uznesenie:     
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu predloženú komisiou vytvorenou za ú čelom riešenia tepelného 
hospodárstva v meste Byt ča, ktorá vykonala vyhodnotenie dokladov 
súvisiacich s nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi Me stom Byt ča 
a spolo čnos ťou Tezar, s.r.o., Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu predloženú komisiou vytvorenou za ú čelom riešenia tepelného 
hospodárstva v meste Byt ča, ktorá vykonala vyhodnotenie dokladov 
súvisiacich s nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi Me stom Byt ča 
a spolo čnos ťou Tezar, s.r.o., Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 174/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu predloženú komisiou vytvorenou za ú čelom riešenia tepelného 
hospodárstva v meste Byt ča, ktorá vykonala vyhodnotenie dokladov 
súvisiacich s nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi Me stom Byt ča 
a spolo čnos ťou Tezar, s.r.o., Byt ča. 
 
62 / Návrh termínov zasadnutia mestskej rady a mestské ho 
zastupite ľstva na II. polrok 2015: 
 
Mestská rada : 8. 9. 2015, 10. 11. 2015 a 8. 12. 2015 
Mestské zastupite ľstvo : 17. 9. 2015, 19. 11. 2015 a 17. 12. 2015 
   
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 175/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Termíny zasadnutia mestskej rady a mestského zastup ite ľstva na II. 
polrok 2015: 
Mestská rada : 8. 9. 2015, 10. 11. 2015 a 8. 12. 2015 
Mestské zastupite ľstvo : 17. 9. 2015, 19. 11. 2015 a 17. 12. 2015 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Termíny zasadnutia mestskej rady a mestského zastup ite ľstva na II. 
polrok 2015: 
Mestská rada : 8. 9. 2015, 10. 11. 2015 a 8. 12. 2015 
Mestské zastupite ľstvo : 17. 9. 2015, 19. 11. 2015 a 17. 12. 2015 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 175/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Termíny zasadnutia mestskej rady a mestského zastup ite ľstva na II. 
polrok 2015: 
Mestská rada : 8. 9. 2015, 10. 11. 2015 a 8. 12. 2015 
Mestské zastupite ľstvo : 17. 9. 2015, 19. 11. 2015 a 17. 12. 2015 
 
63 / Na zasadnutí mestskej rady zástupca primátora pre dložil návrh 
na zvýšenie platu primátora mesta s tým, že požiada l členov 
mestskej rady, aby navrhli jeho percentuálne navýše nie. Členovia 
mestskej rady sa dohodli, že sa s týmto návrhom bud ú zaobera ť na  
zasadnutí MZ.    
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 176/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Návrh zástupcu primátora Mesta Byt ča na zvýšenie platu primátora 
mesta. 

II.Schva ľuje: 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2  a ods. 4 zákona 
č. 253/1994 Z. z.. o právnom postavení a platových p omeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskoršíc h predpisov, 
zvýšenie platu primátora o ...% na sumu ...... € od  01. 07. 2015. 

Predkladate ľ návrhu zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že 
opätovne predkladá návrh platu primátora a požiadal  kolegov 
poslancov o jeho podporu. Ako už odôvod ňoval pri predchádzajúcich 
návrhoch, funkcia primátora mesta je ve ľmi dôležitá funkcia, patrí 
primátorovi primeraný plat. Pod ľa neho, aj informácii od ob čanov, 
Mesto napreduje, je vidie ť výsledky a je to plat, ktorý si primátor 
zaslúži. Jeho návrh znie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Návrh zástupcu primátora Mesta Byt ča na zvýšenie platu primátora 
mesta. 

II.Schva ľuje: 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2  a ods. 4 zákona 
č. 253/1994 Z. z.. o právnom postavení a platových p omeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskoršíc h predpisov, 
zvýšenie platu primátora o 30% na sumu 2.822,- € od  01. 07. 2015. 

 
Poslanci nemali pripomien8ky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Návrh zástupcu primátora Mesta Byt ča na zvýšenie platu primátora 
mesta. 

II.Schva ľuje: 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2  a ods. 4 zákona 
č. 253/1994 Z. z.. o právnom postavení a platových p omeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskoršíc h predpisov, 
zvýšenie platu primátora o 30% na sumu 2.822,- € od  01. 07. 2015. 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 176/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Návrh zástupcu primátora Mesta Byt ča na zvýšenie platu primátora 
mesta. 

II.Schva ľuje: 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2  a ods. 4 zákona 
č. 253/1994 Z. z.. o právnom postavení a platových p omeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskoršíc h predpisov, 
zvýšenie platu primátora o 30% na sumu 2.822,- € od  01. 07. 2015. 

 
64 /  Návrh na pridelenie   finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovou komisiou v III. kole  r. 2015.  
 
Pán primátor predniesol návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 177/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2015. 
 
Pán primátor odovzdal slovo p. Kocianovi, ktorý po ďakoval poslancom 
za schválenie grantu a všetkých pozval na výstavu g ladiolov.  



65 / Žiados ť HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica 
o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena (vo dovodná 
a kanaliza čná prípojka v areáli TS MB). 
 
Návrh uznesenia: 
                         uznesenie č. 178/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi  Mestom Byt ča – 
povinný z vecného bremena a HANT BA, a.s., Hliny 14 12, Považská 
Bystrica, I ČO:36328375 – oprávnený z vecného bremena, na trvale  
umiestnenie inžinierskych sietí vodovodnej prípojky  a splaškovej 
kanalizácie na časti pozemkov parc. CKN č. 1719/3, 1722/2 a 1659/19 
v k.ú. Ve ľká Byt ča a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 22. 
6. 2015. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi  Mestom Byt ča – 
povinný z vecného bremena a HANT BA, a.s., Hliny 14 12, Považská 
Bystrica, I ČO:36328375 – oprávnený z vecného bremena, na trvale  
umiestnenie inžinierskych sietí vodovodnej prípojky  a splaškovej 
kanalizácie na časti pozemkov parc. CKN č. 1719/3, 1722/2 a 1659/19 
v k.ú. Ve ľká Byt ča a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 22. 
6. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 178/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi  Mestom Byt ča – 
povinný z vecného bremena a HANT BA, a.s., Hliny 14 12, Považská 
Bystrica, I ČO:36328375 – oprávnený z vecného bremena, na trvale  
umiestnenie inžinierskych sietí vodovodnej prípojky  a splaškovej 
kanalizácie na časti pozemkov parc. CKN č. 1719/3, 1722/2 a 1659/19 
v k.ú. Ve ľká Byt ča a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 22. 
6. 2015. 
 
66 / Pán primátor predniesol návrh dohody o prevode pr áv a povi- 
nností stavebníka medzi Mestom Byt ča a Stredoslovenská energetika - 
Distribúcia, a.s., pri Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina na stavbu 
Byt ča – rozšírenie NN siete (SIO 05) pre IBV Okružná v súlade s jej 
návrhom zo d ňa 9. 4. 2015. 
Pán primátor informoval, že ide o siete na ulici Zá hradnej.  
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy č. 04370/2014-PNZ-P41233/14.00 medzi 
Mestom Byt ča – nájomca a SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, I ČO: 



17 335 345 – prenajímate ľ a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo 
dňa 24.06.2015. 
 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 179/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy č. 04370/2014-PNZ-P41233/14.00 medzi 
Mestom Byt ča – nájomca a SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, I ČO: 
17 335 345 – prenajímate ľ a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo 
dňa 24.06.2015. 
 
67 / Pán primátor predniesol návrh na uzatvorenie nájo mnej zmluvy č. 
04370/2014-PNZ-P41233/14.00 medzi Mestom Byt ča – nájomca a SPF, 
Búdkova 36, 817 15 Bratislava, I ČO: 17 335 345 – prenajímate ľ a to 
v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 24.06.2015. 
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy č. 04370/2014-PNZ-P41233/14.00 medzi 
Mestom Byt ča – nájomca a SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, I ČO: 
17 335 345 – prenajímate ľ a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo 
dňa 24.06.2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 180/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy č. 04370/2014-PNZ-P41233/14.00 medzi 
Mestom Byt ča – nájomca a SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, I ČO: 
17 335 345 – prenajímate ľ a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo 
dňa 24.06.2015. 
 

--------------------------------------------------- ----------- 
Na vedomie: 
 
1/ Ing. Juraj Babušík – návrh cenovej kalkulácie na  prepravu 
cestujúcich na lekárske vyšetrenie. 
Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., Košická 2, 01 65 Žilina 
– n ávrh cestovného poriadku (CP) a kalkulácie na prepr avu 
cestujúcich na trase Byt ča, AS – Byt ča, Makyta/Poliklinika. 
 
FK zobrala predložený návrh na vedomie a odporú ča problém 
s dopravou v rámci mesta rieši ť koncep čne, lebo problém s dopravou 
majú tiež ob čania sídliska.  
KVaŽP odporú ča predložený návrh cestovného poriadku a kalkulácie  na 
prepravu cestujúcich doplni ť (rozšíri ť) o prepravu zo Sídliska 1. 
mája, t.j. na trasu AS/Sídlisko/Poliklinika/Makyta.  



 
MR schválila odporu čenie komisii. 
 
2/ Iniciatívny návrh skupiny poslancov MZ – “Revita lizácia parku“. 
FK odporú ča rieši ť revitalizáciu parku pri budove bývalého kina 
v Byt či komplexne, na základe vypracovaného projektu. 
PK odporú ča revitalizáciu parku pri býv. kine v Byt či rieši ť Mestom 
Byt ča komplexne a to vypracovaním príslušného projektu.   
KVaŽP odporú ča orgánom mesta predloženému návrhu vyhovie ť a 
zaobera ť sa revitalizáciou parku „Slobody“. 
KVaŽP odporú ča schváli ť zabezpe čenie vyhotovenia návrhu riešenia 
revitalizácie parku. 
KSoc vzala návrh na vedomie a odporu čila, aby bol tento návrh 
zahrnutý do PHSR a riešený následne v rámci revital izácie parkov 
a mestskej zelene ako celok. 
 
MR odporú ča, aby bol návrh “Revitalizácia parku“ zahrnutý do PHSR 
a riešený následne v rámci revitalizácie parkov a m estskej zelene 
ako celok. 
 
3/ Žiados ť spolo čnosti Gazmont s.r.o., Ve ľké Rovné 588,  
o schválenie predajného času v prevádzke: Chilli bar na Ul.  
1. mája 67, Byt ča 
Ide o nasledovný čas predaja: PO-ŠTV: od 14,00 hod. do 22,00 
hod., PIA-SO: 14,00 hod. do 02,00 hod. a NE: od 14, 00 hod.  
do 22,00 hod.. 
 
PK po prerokovaní odporú ča MR schváli ť žiadate ľovi navrhnutý čas 
predaja. Tento predajný čas v zmysle VZN mesta Byt če č. 4/2005, 
odporú ča schváli ť na dobu ur čitú 2 mesiace s tým, že po jej 
uplynutí v prípade bezproblémového chodu prevádzky sa povolenie 
zmení na dobu neur čitú. 
 
MR schválila odporu čenie PK. 

4/ TES Media, s. r. o., Žilina – ponuka na rozšíren ie poskytovaných 
služieb v káblovom distribu čnom systéme Mesta Byt ča. 
 
FK, vzh ľadom na odporú čanie v predchádzajúcom bode (príprava 
predaja TKR a obchodného podielu v spol. KTR, s. r.  o., Byt ča 
tretej osobe), považuje žiados ť spolo čnosti TES Media, s. r. o., 
Žilina za bezpredmetnú. 
PK odporú ča pozva ť vlastníka spol. TES Media s.r.o. Žilina, priamo 
na rokovanie MZ, na bližšiu prezentáciu jeho ponuky .  
KVaŽP odporú ča orgánom mesta predmetnej žiadosti nevyhovie ť a 
ponuku  TES Media, s. r. o. Žilina, Kragujevská 375 4/4, 010 01 
Žilina,  ponuka na rozšírenie poskytovaných služieb  v káblovom 
distribu čnom systéme mesta Byt ča neprija ť. 
 
KSoc zobrala predmetnú správu na vedomie. 
 



MR schválila odporu čenie FK. 
 
5/ Zabezpe čenie podmienok pre regulované parkovanie v Meste By t ča, 
I. etapa. 
FK považuje problém parkovania v meste Byt ča za ve ľmi dôležitý. Je 
potrebné sa touto problematikou vážne zaobera ť a rieši ť uvedené 
tiež v rámci PHSR na roky 2014-2020. Z tohto dôvodu  FK odporú ča 
prerokova ť predložený materiál na spolo čnom zasadnutí všetkých 
komisií pri MZ.   
PK, KVaŽP, KSoc  odporú čajú predmetnú štúdiu prerokova ť na spolo čnom 
zasadnutí  komisií a následne na septembrovom zasad nutí mestského 
zastupite ľstva. 
 
MR schválila odporu čenie komisii. Predmetný materiál bol opätovne 
zaslaný všetkým členom komisii mailom d ňa 15. 6. 2015. 
 
6/ Návrh na zriadenie jedného právneho subjektu pre dškolského 
zariadenia. 
 
FK zobrala predložený materiál na vedomie a odporú ča jeho 
prerokovanie v komisiách, MR a MZ najneskôr do konc a roka 2015. 
PK zobrala materiál na vedomie a odporú ča sa ním zaobera ť na 
nasledujúcom zasadnutí komisie a MZ, najneskôr do k onca roka 2015. 
KVaŽP predložený návrh zobrala na vedomie a odporú ča orgánom mesta 
sa týmto návrhom zaobera ť ďalej. 
KSoc odporú ča schváli ť návrh na zriadenie jedného právneho subjektu 
MŠ. 
 
MR schválila odporu čenie komisii s tým, že predmetný materiál bude 
prerokovaný najneskôr do konca r. 2015. 
 
7/ Žiados ť OZ Galza, mestského klubu filatelistov, muzeálnej 
a galerijnej spol. Byt ča a zberate ľského klubu Hliník nad Váhom 
o schválenie osadenia pamätných dosiek prof. Franti ška Šveca  
a Jozefa Adamíka. 
 
FK odporú ča bližšie zadefinova ť miesto umiestnenia pamätnej dosky  
profesora Františka Šveca a zárove ň vy čísli ť náklady na realizáciu. 
FK odporú ča vstúpi ť do rokovania s vlastníkom rodného domu 
a vlastníkom pamätnej dosky legionára Jozefa Adamík a, s pánom 
Ľubomírom Pradeniakom. 
PK odporú ča schváli ť osadenie týchto pamätných dosiek,  
na žiadate ľmi požadovaných miestach. 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta predmetnej žiadosti vyhovie ť. KVaŽP 
odporú ča, aby Klub muzeálnej a galerijnej spolo čnosti Byt ča a s nim 
spolupracujúce kluby a združenie, sa zaujímali tiež  o pamätnú 
tabu ľu zakladate ľa dobrovo ľného hasi čského spolku v Byt či, 
Ladislava Tomboru. 
KSoc odporú ča žiadosti vyhovie ť a osadenie pamätných dosiek, už 
vyrobených, schváli ť. 
 



MR vzala na vedomie informáciu, že poslanec a predsed a klubu p. 
PhDr. Martin Gácik bude rokova ť o umiestnení pamätných tabú ľ. 
 
8/ Opätovná oprava MK Moyzesova ulica prostredníctvo m TS MB. 
FK odporú ča náklady na opätovnú opravu MK fakturova ť dodávate ľovi. 
FK zárove ň odporú ča, aby právnik mesta vyhodnotil uzatvorené zmluvy 
a navrhol ďalší postup.  
Člen KVaŽP, vzh ľadom na opakujúce sa poškodenie a opravy vozovky 
miestnej komunikácie Ul. Moyzesova, odporú ča preveri ť v pro-       
jekte a konzultova ť záležitos ť jej projek čného (technického) 
riešenia s projektantom a zhotovite ľom stavebných úprav tejto MK. 
 
MR uvedené vzala na vedomie. 
 
9/ Žiados ť p. Slavomíra Koštiala a manž. Jarmila, Hliník nad  
Váhom 51, Byt ča o odkúpenie pozemku, parc. CKN č. 243, orná pôda  
o výmere 1.164 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
PK po prerokovaní tejto žiadosti priamo za ú časti žiadate ľa sa  
s týmto vzájomne dohodla, že žiados ť doplní a doplnená žiados ť sa  
opätovne prerokuje. 
 
10/ Žiados ť EUCAL s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45, Žilina  
o vyjadrenie ku stavbe: Optimalizácia výroby tepla v častiach  
Sídlisko – Centrum Byt ča (investor – TEZAR s.r.o., Thurzova  
968/17, Byt ča). 
Investor chce vybudova ť teplovodný prepoj medzi samostatnými  
tepelnými okruhmi kotolní PK Sídlisko a PK Centrum,  prechádzajúci  
cez dotknuté mestské pozemky (vi ď. Situácia 12/2014, EUCAL). 
 
PK odporú ča, aby sa uvedená žiados ť prerokovala vo všetkých  
komisiách pri MZ v Byt či a následne na septembrovom zasadnutí MZ. 
 

MR schválila navrhnutý postup. 

11/ Žiados ť p. Viktora Šichmana, Na Salaš 1136, Byt ča  
o odkúpenie nehnute ľnosti č.s. 1713 - garáž, k.ú. V. Byt ča, pri  
8futbalovom ihrisku v Pšurnoviciach. 
 
PK odporú ča odpredaj garáže č.s. 1713, k.ú. V. Byt ča, tretej osobe 
a s oh ľadom na uvedené odporú ča pripravi ť na septembrové rokovanie 
komisie a MZ v Byt či podklady k danej sú ťaži (znalecký posudok 
stavby a pod.). 
 
MR schválila odporu čenie PK.  
 
12/ Návrh nakladania s majetkom mesta Byt če, prenájom  
nevyužívanej garáže v areáli ZŠ Hliník nad Váhom, p redkladajú  
členovia podnikate ľskej komisie priamo na jej rokovaní. 
 



PK odporú ča schváli ť zámer prenájmu garáže, nachádzajúcej sa 
v areáli býv. ZŠ Hliník nad Váhom tretej osobe a pr ípravu podkladov 
na stanovenie podmienok danej sú ťaže a to na septembrové rokovanie 
komisie a MZ v Byt či. 
 
MR schválila odporu čenie PK.  
 
13/ Žiados ť p. JUDr. Antona Školka, poslanca MZ v Byt či       
o riešenie dopravnej situácie na ulici Pšurnovickej , v úseku od 
plavárne po dopravnú zna čku s vyzna čením ukon čenia obce obsahujúca 
návrh na obmedzenie rýchlosti dopravným zna čením, prípadne 
retardérmi, požiadavku na vybudovanie parkoviska pr e návštevníkov 
plavárne v časti pozemku od plavárne smerom k deriva čnému kanálu a 
zaradenie do investi čných akcií aj vybudovanie chodníka smerom od 
kanála k plavárni.  
  
KVaŽP odporú ča predmetnú žiados ť doplni ť o konkrétne riešenie, z 
ktorého by bol zrejmý predkladaný návrh. 
 
MR schválila odporu čenie KVaŽP.  
 
14/  Július Kozák, poslanec Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
predložil na rokovanie KVaŽP žiados ť Ing. arch. Jozefa Olšavského o 
vyjadrenie k zastavovacej štúdii „RD bývanie Pšurno vická“ v 
lokalite: Byt ča, ul. Pšurnovická, k.ú. Ve ľká Byt ča, vypracovaný pre 
klientov:    
p. Matúš Behrík, Monika Kurtovi čová, manželia Žitníkovci. 
        
KVaŽP sa s predloženou žiados ťou oboznámila a  odporú ča orgánom 
mesta, v prípade, že riešenie je v súlade s platným  územným plánom, 
vyda ť kladné stanovisko.  
 
15/ MR vzala na vedomie, že FK požaduje predloži ť organiza čný 
poriadok a organiza čnú štruktúru Mestského úradu Byt ča.  
 
--------------------------------------------------- ------------- 
 
R ô z n e : 
 
1/ Poslanec p. Filek požiadal pána primátora o info rmáciu, akým 
spôsobom bude vybavená petícia ob čanov m. č. Hrabové proti zrušenie 
železni čného priecestia. 
 
Pán primátor konštatoval, že ako už informoval, s p oslancom p. 
Hrobárikom písali na príslušnú sekciu GR ŽSR a pôjd u tam aj osobne 
vo veci kona ť. Je to ťažké, nako ľko bolo vydané povolenie na 
predmetnú stavbu a sú technické normy, ktoré vyžado vali uzatvorenie 
tohto prechodu. Ur čite sa zasadí o to, aby projektantom vypracovaný 
zámer budovania nadchodu bol železnicami schválený.  Takto by mali 
byť vyvolané rokovania so železnicami. V závere pán pr imátor 
konštatoval, že v rokovaní s vedením železníc bude deklarova ť, že 



všetci poslanci žiadajú riešenie tohto problému a v  rokovaní 
navrhnú, aby železnice vy členili finan čné prostriedky na riešenie 
napojenia chodníka z podchodu a vybudovanie nadchod u pre peších. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
 
2/ Poslanec p. Gácik oboznámil prítomných, že v bod e 7/ na vedomie 
bola žiados ť o schválenie osadenia pamätných dosiek. Ide o tri 
tabule – p. prof. Šveca, p. Tomboru  a p. Adamíka. Prvé dve tabule 
nový vlastníci objektov nechcú už umiestni ť na zrekonštruovanú 
omietku objektu, preto by členovia klubov navrhujú ich umiestnenie 
pred rodnými domami týchto osobností na námestí a t retiu p. Adamíka 
si nainštaluje p. Pradeniak na svoj dom. Na osadeni e týchto dvoch 
tabú ľ by boli náklady po 200,- €. 
 
Pán primátor upozornil, že tieto Mesto má prijaté V ZN, ktoré rieši 
na umiest ňovanie pamätných tabú ľ. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 7/2015 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Bc. Miroslav Mi nár čik 
prednostka úradu                    primátor mesta 
 
    
          
PhDr. Martin Gácik                  Ľubomír Hrobárik  
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 
 


