
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 10/2015 Mestského zastupite ľstva v Byt či,  

konaného d ňa 30. 9. 2015 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
                     
Čas ukon čenia zasadnutia: 14,35 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 13 poslancov 
Program: 
1/ Vyhodnotenie žiadosti, návrhov, podnetov predlož ených v rámci 
obstarávania Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča. 
2/ Návrh skupiny poslancov na zriadenie komisie zlo ženej 
z poslancov mestského zastupite ľstva, ktorá bude zriadená za ú čelom 
vyhodnotenia žiadosti, návrhov, podnetov predložený ch v rámci 
obstarávania Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča. 
3/ Rôzne. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 13 zo 17-tich 
poslancov (4 poslanci sú ospravedlnení). 
     Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci MZ . 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Ing. Ján Melocík 
a p. Ing. Ondrej Skotnický.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Jura j 
Babušík ako predseda komisie, p. Michal Filek a p. Andrea 
Gajdošíková ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Pán primátor predniesol návrh na doplnenie dvoch bo dov programu 
o ďalšie dva bodu, ktoré je potrebné z časových dôvodov prerokova ť. 
Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpoži čke č. KRHZ-ZA-R-483-010/2015 
medzi poži čiavate ľom: SR, Ministerstvo vnútra SR a vypoži čiavate-
ľom: Mesto Byt ča na hasi čský automobil IVECO a poslanecký návrh na 
delegovanie poslancov za členov Správnej rady Mestského futbalového 
klubu Byt ča. 
 
Poslanci doplnený program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili. 
 
1/ Na zasadnutí Mestského zastupite ľstva v Byt či d ňa 17. 9. 2015  
prijalo MZ uznesením č. 182/2015 v znení: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje:    
Termín konania zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či d ňa 30. 
9. 2015 o 14,00 hodine, ktorého programom bude vyho dnotenie 
žiadosti, návrhov, podnetov predložených v rámci ob starávania Zmeny 
a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča s tým, že zasadnutie bude bez nároku na 
odmenu poslancov. 
 
Mestské zastupite ľstvo sa v rokovaní uzhodlo, že d ňa 23. 9. 2015 sa 
poslanci stretnú na pracovnom zasadnutí členov komisii - poslancov 
za ú čelom odporu čenia vyhodnotenia žiadosti, návrhov, podnetov 



predložených v rámci obstarávania Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ 
Byt ča. Poslanci konštatovali, že bod III. uznesenia MZ č. 42/2015, 
ktorým d ňa 26. 3. 2015 týmto poverili komisiu strategických 
činností a európskych záležitostí je nutné zruši ť. 
 
2/ Na rokovaní poslancov d ňa 23. 9. 2015 skupina poslancov navrhla 
zriadenie komisie zloženej z poslancov mestského za stupite ľstva, 
ktorá bude zriadená za ú čelom odporu čenia vyhodnotenia žiadosti, 
návrhov, podnetov predložených v rámci obstarávania  Zmeny a doplnku 
č. 5 ÚPN SÚ Byt ča. Predsedu komisie navrhli p. Júliusa Kozáka 
a zapisovate ľa komisie p. Ing. Waldemara Oszczedu.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 223/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Bod III. uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 42/2015 zo 
dňa 26. 3. 2015. 
II.Schva ľuje: 
Zriadenie komisie zloženej z poslancov Mestského za stupite ľstva 
v Byt či za ú čelom vyhodnotenia žiadosti, návrhov, podnetov 
predložených v rámci obstarávania Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ 
Byt ča, predsedu komisie p. Júliusa Kozáka a zapisovate ľa komisie p. 
Ing. Waldemara Oszczedu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Bod III. uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 42/2015 zo 
dňa 26. 3. 2015. 
II.Schva ľuje: 
Zriadenie komisie zloženej z poslancov Mestského za stupite ľstva 
v Byt či za ú čelom vyhodnotenia žiadosti, návrhov, podnetov 
predložených v rámci obstarávania Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ 
Byt ča, predsedu komisie p. Júliusa Kozáka a zapisovate ľa komisie p. 
Ing. Waldemara Oszczedu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 223/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Bod III. uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 42/2015 zo 
dňa 26. 3. 2015. 
II.Schva ľuje: 
Zriadenie komisie zloženej z poslancov Mestského za stupite ľstva 
v Byt či za ú čelom vyhodnotenia žiadosti, návrhov, podnetov 
predložených v rámci obstarávania Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ 
Byt ča, predsedu komisie p. Júliusa Kozáka a zapisovate ľa komisie p. 
Ing. Waldemara Oszczedu. 
 



3/ Pán primátor konštatoval, že ako už bolo zverejn ené, družstvá 
hasi čov z m. č. Hliník nad Váhom dostali darom od pána ministra 
vnútra motorové vozidlo.  
 
Poslanec p. Kozák pripomenul, aby pracovníci úradu zabezpe čili 
v rozpo čte mesta na budúci rok položku – náklady na servis tohto 
vozidla. 
 
Pán primátor predniesol návrh uznesenia, o ktorom d al hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o výpoži čke č. KRHZ-ZA-R-483-010/2015 medzi 
poži čiavate ľom: SR, Ministerstvo vnútra SR a vypoži čiavate ľom: Mesto 
Byt ča na hasi čský automobil IVECO, ZA-328FS v súlade s návrhom te jto 
zmluvy zo d ňa 21. 9. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 224/2015 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o výpoži čke č. KRHZ-ZA-R-483-010/2015 medzi 
poži čiavate ľom: SR, Ministerstvo vnútra SR a vypoži čiavate ľom: Mesto 
Byt ča na hasi čský automobil IVECO, ZA-328FS v súlade s návrhom te jto 
zmluvy zo d ňa 21. 9. 2015. 
 
4/ Pán primátor informoval, že poslanec p. Filek pr edložil poslanecký 
návrh na delegovanie poslancov za členov Správnej rady Mestského 
futbalového klubu a pozvánka na ustanovujúce zasadn utie Výkonného 
výboru Mestského futbalového klubu Byt ča. 
 
Poslanec p. Filek konštatoval, že zaslaný návrh nad väzuje na Koncep-
ciu rozvoja športu v Meste Byt ča. Do správnej rady deleguje mestské 
zastupite ľstvo dvoch poslancov a jeden člen správnej rady by mal by ť 
primátor mesta, alebo osoba, ktorú on deleguje. Pos lanec návrh je    
p. Michal Filek a p. Branislav Šušolík.  
Pán primátor informoval, že on deleguje za člena Správnej rady 
Mestského futbalového klubu Byt ča p. Stanislava Struhala. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Deleguje: 
Poslancov p. Michala Fileka a p. Branislava Šušolík a za členov 
Správnej rady Mestského futbalového klubu Byt ča. 
II: Berie na vedomie, že: 
primátor mesta deleguje do Správnej rady Mestského futbalového 
klubu Byt ča p. Stanislava Struhala. 
   
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 225/2015 
Mestské zastupite ľstvo 



I.Deleguje: 
Poslancov p. Michala Fileka a p. Branislava Šušolík a za členov 
Správnej rady Mestského futbalového klubu Byt ča. 
II: Berie na vedomie, že: 
primátor mesta deleguje do Správnej rady Mestského futbalového 
klubu Byt ča p. Stanislava Struhala. 
 
V závere požiadal o slovo p. Miroslav Ková č, ktorý požiadal 
o vysvetlenie, pre čo na dnešnom zasadnutí mestského zastupite ľstva 
poslanci nerokujú o územnom pláne tak, ako sa dohod li. Pán Ková č sa 
emotívne opýtal poslancov, čo má robi ť. 
 
Poslanec p. Kozák konštatoval, že žiadostí ob čanov do doplnku 
územného plánu je 69, poslanci na svojom stretnutí prerokovali 23 
bodov a dnes prerokujú ďalšiu časť žiadostí. Každú žiados ť je nutné 
posudzova ť individuálne. 
 
  
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 10/2015 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Bc. Miroslav Mi nár čik 
prednostka úradu                    primátor mesta 
 
    
          
Ing. Ján Melocík                    Ing. Ondrej Sko tnický  
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 


