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 Z á p i s  
zo zasadnutia komisie Správy majetku  

 a podnikate ľskej činnosti konanej  
dňa 02.12.2015   

 
 
Predmet rokovania: 
 
1. Návrh VZN mesta Byt ča č. 8/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady – primáto r 
mesta, fin. odd. MsÚ v Byt či. 

2. Návrh VZN mesta Byt ča č. 9/2015 o podmienkach ur čovania 
a vyberania dane z nehnute ľností na území mesta Byt ča – 
primátor mesta, fin. odd. MsÚ v Byt či. 

3. Návrh programového rozpo čtu mesta Byt ča na rok 2016 – 
primátor mesta, MsÚ Byt ča. 

4. Návrh VZN mesta Byt ča č. 7/2015 o umiest ňovaní volebných 
plagátov na verejných priestranstvách po čas volebnej 
kampane – primátor mesta, organiza čno-správne odd. MsÚ v 
Byt či. 

5. Návrh VZN mesta Byt ča č. 10/2015, ktorým sa mení a dop ĺňa 
VZN č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016 – 
primátor mesta, organiza čno-správne odd. MsÚ v Byt či. 

6. Petícia ob čanov proti zmene územného plánu mesta Byt ča, 
mestská časť Malá Byt ča.  

7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení 
v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta Byt ča, za školský rok 
2014-2015 – Mgr. Mária Ďuriková, Ing. Alžbeta Kramarová. 

8. Žiados ť o zaradenie do klubov pôsobiacich na území mesta 
Byt ča – ASSASSIN GYM, Martin Ozaník. 

9.  Návrh zmeny rozpo čtu mesta Byt ča č. 5/2015, k 30.12.2015 
– primátor mesta, fin. odd. na MsÚ v Byt či.  

10. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecnéh o bremena 
v rámci stavby: „Optimalizácia výroby tepla v častiach 
Sídlisko – Centrum Byt ča“ – Eucal s.r.o., Dolné Rudiny 
8515/45, Žilina. 

11. Žiados ť o súhlasné stanovisko na realizáciu investície: 
„Výmena sekundárnych rozvodov na tepelnom okruhu Úv ažie“ 
– TEZAR s.r.o., Thurzova 968/17, Byt ča. 

12. Žiados ť o povolenie ťažby štrkopiesku v k.ú. Hliník 
n/Váhom – Rímskokatolícka cirkev, Farnos ť Byt ča, Mgr. 
Anton Duník, dekan. 

13. Návrh na uzatvorenie Dodatku č.2 k Nájomnej zmluve zo d ňa 
1.1.2013, výška nájomného za rok 2015 – Lesné 
spolo čenstvo Byt ča, s.r.o., E. Lániho 253/1, Byt ča. 

14. Žiados ť o vykonanie zmeny v rozpo čtovom opatrení 5/2015, 
presun položiek vlastného rozpo čtu – Jesienka, zar. pre 
seniorov a denný stacionár, Tresko ňova 813, Byt ča. 
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k bodu 1:  
a) Predkladá  
 Návrh VZN mesta Byt ča č. 8/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, predklad á 
primátor mesta, fin. odd. MsÚ v Byt či. 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť predmetné VZN  
s nasledovnou zmenou: navrhnutú sadzbu poplatku za drobný 
stavebný odpad bez obsahu škodlivín vo výške 0,078 €/kg 
doporu čuje  komisia zníži ť na sadzbu vo výške 0,016 €/kg.  

 
k bodu 2:  
a)  Predkladá  

Návrh VZN mesta Byt ča č. 9/2015 o podmienkach ur čovania 
a vyberania dane z nehnute ľností na území mesta Byt ča, 
predkladá primátor mesta, fin. odd. MsÚ v Byt či. 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť predmetné VZN 
v navrhovanom znení.  

 
k bodu 3:  
a)  Predkladá  

Návrh programového rozpo čtu mesta Byt ča na rok 2016, 
predkladá primátor mesta, MsÚ Byt ča. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť návrh programového 
rozpo čtu mesta Byt ča na rok 2016 s nasledovnými 
pripomienkami, doplneniami: 

-  komisia doporu čuje  v programe 3: Interné služby mesta, 
zvýši ť celkový rozpo čet programu na 496.240,00 €, 
konkrétne v časti kapitálové výdavky a to o 20.000,00 €. 
Účelom navrhovaného zvýšenia tejto výdavkovej položky  je 
zaobstaranie (vypracovanie alebo odkúpenie) projekt ovej 
dokumentácie na výmenu sekundárnych rozvodov na tep elnom 
okruhu Úvažie a na výstavbu teplovodného prepoja ko tolní 
Sídlisko – Centrum Byt ča, 

-  komisia doporu čuje  v programe 6: Odpadové a vodné 
hospodárstvo v časti kapitálové výdavky, kde je 
rozpo čtovaných 8.000,00 € v podprograme 6.1 na výdavky 
súvisiace so zabezpe čením dokumentu „Integrovaný systém 
odpadového hospodárstva“, doplni ť ú čel: Aktualizácia 
projektovej dokumentácie na vybudovanie integrované ho 
zberného dvora na území mesta Byt ča, zatia ľ bez navýšenia 
finan čných prostriedkov na uvedený ú čel,  

-  komisia doporu čuje  v časti kapitálové výdavky, podprogram 
1.3, Strategické plánovanie a projekty navýši ť kapitálové 
výdavky na projekt výstavby multifunk čnej mestskej 
športovej haly (vo výške vysú ťaženej ceny z verejnej 
súťaže na dodávate ľa diela),  
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-  komisia doporu čuje , aby MZ v Byt či požiadalo primátora 
mesta v spolupráci s MR pripravi ť zadanie a následne 
zrealizova ť verejné obstarávanie na výber zhotovite ľa 
predmetnej stavby multifunk čnej športovej haly (na 
základe vypracovaného projektu haly, projekt pre st avebné 
povolenie z decembra 2012, zodpovedný projektant: I ng. 
Patrik Meško, stavebné povolenie vydané obcou Koteš ová),  

-  komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť financovanie 
výstavby multifunk čnej športovej haly formou komer čného 
úveru,  

-  komisia doporu čuje , aby MZ v Byt či požiadalo primátora 
mesta vykona ť v spolupráci s MR a na základe výsledku 
verejnej sú ťaže na výber zhotovite ľa stavby multifunk čnej 
športovej haly, prípravu a následne zrealizovanie 
verejnej sú ťaže, verejného obstarávania na výber 
najvhodnejšieho úveru na uvedený ú čel.  
  

 
k bodu 4:  
a)  Predkladá  

Návrh VZN mesta Byt ča č. 7/2015 o umiest ňovaní volebných 
plagátov na verejných priestranstvách po čas volebnej 
kampane, predkladá primátor mesta, organiza čno-správne 
odd. MsÚ v Byt či. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť predmetné VZN 
v navrhovanom znení.  

 
k bodu 5:  
a)  Predkladá  
  Návrh VZN mesta Byt ča č. 10/2015, ktorým sa mení a dop ĺňa 

VZN č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016, 
predkladá primátor mesta, organiza čno-správne odd. MsÚ v 
Byt či. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť predmetné VZN 
v navrhovanom znení.  

 
k bodu 6:  
a)  Predkladá  
 Petícia ob čanov proti zmene územného plánu mesta Byt ča, 

mestská časť Malá Byt ča, predkladá primátor mesta a MsÚ v 
Byt či. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či zobra ť uvedenú petíciu na  
vedomie.  
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k bodu 7:  
a)  Predkladá  
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení 
v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta Byt ča, za školský rok 
2014-2015, predkladá Mgr. Mária Ďuriková, Ing. Alžbeta 
Kramarová. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či zobra ť túto správu na 
vedomie  bez zásadných pripomienok. 
 

k bodu 8:  
a)  Predkladá  
 Žiados ť o zaradenie do klubov pôsobiacich na území mesta 

Byt ča, predkladá odd. Organiza čno-správne na MsÚ v Byt či, 
na základe žiadosti žiadate ľa - ASSASSIN GYM, Martin 
Ozaník. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť zaradenie 
žiadate ľa medzi kluby mesta Byt ča s tým, že zárove ň 
komisia doporu čuje  urýchlene vypracova ť, resp. 
novelizova ť pravidlá pre zara ďovanie žiadate ľov do 
mestských klubov a taktiež pravidlá využívania mest ských 
nebytových priestorov týmito klubmi.  

 
k bodu 9:  
a)  Predkladá  
 Návrh zmeny rozpo čtu mesta Byt ča č. 5/2015, k 30.12.2015, 

predkladá primátor mesta, fin. odd. na MsÚ v Byt či. 
b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  

Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť návrh zmeny 
rozpo čtu mesta Byt ča č. 5/2015, k 30.12.2015 
v navrhovanom znení, bez zásadných pripomienok. 
  

k bodu 10:  
a)  Predkladá  
 Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného b remena 

v rámci stavby: „Optimalizácia výroby tepla v častiach 
Sídlisko – Centrum Byt ča“, predkladá odd. Správy majetku 
a RR na MsÚ v Byt či na základe žiadosti žiadate ľa - Eucal 
s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45, Žilina.  

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či neschváli ť uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi: 
Budúcim povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča 
a Budúcim oprávneným z vecného bremena – TEZAR, s.r .o., 
Byt ča, na za ťaženie mestských pozemkov v rámci plánovanej 
stavby: „Optimalizácia výroby tepla v častiach Sídlisko – 
Centrum Byt ča“.  
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k bodu 11:  
a)  Predkladá  

 Žiados ť o súhlasné stanovisko na realizáciu investície: 
„Výmena sekundárnych rozvodov na tepelnom okruhu Úv ažie“, 
predkladá odd. Správy majetku a RR na MsÚ v Byt či na 
základe žiadosti žiadate ľa – TEZAR s.r.o., Thurzova 
968/17, Byt ča. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje  MZ v Byt či neschváli ť udelenie súhlasu 

nájomcovi mestského tepelného hospodárstva a tepeln ých 
zariadení – TEZAR, s.r.o., Byt ča, na realizáciu 
investície vo výške 155.000,00 €, na prenajatom mes tskom 
majetku, t.j. investície – „Výmena sekundárnych roz vodov 
na tepelnom okruhu Úvažie“.  

 
k bodu 12:  
a)  Predkladá  
 Žiados ť o povolenie ťažby štrkopiesku v k.ú. Hliník 

n/Váhom, predkladá odd. VaŽP a MsÚ v Byt či na základe 
žiadosti žiadate ľa - Rímskokatolícka cirkev, Farnos ť 
Byt ča, Mgr. Anton Duník, dekan. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť vydanie kladného 

stanoviska ku žiadosti žiadate ľa zo d ňa 12.10.2015, t.j. 
vydanie kladného stanoviska ku predloženému zámeru ťažby 
štrkopieskov v k.ú. Hliník nad Váhom.  

 
k bodu 13:  
a)  Predkladá  
 Návrh na uzatvorenie Dodatku č.2 k Nájomnej zmluve zo d ňa 

1.1.2013, výška nájomného za rok 2015, predkladá Ms Ú 
v Byt či na základe žiadosti žiadate ľa – Lesné 
spolo čenstvo Byt ča, s.r.o., E. Lániho 253/1, Byt ča. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť uzatvorenie 

Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve zo d ňa 1.1.2013 medzi 
Mestom Byt ča (prenajímate ľ) a Lesným spolo čenstvom Byt ča, 
s.r.o., E. Lániho 253/1, Byt ča, I ČO: 46 877 738 (nájomca) 
a to v súlade s návrhom tohto Dodatku č. 2 zo d ňa 
10.11.2015. 

 
k bodu 14:  
a)  Predkladá  
 Žiados ť o vykonanie zmeny v rozpo čtovom opatrení 5/2015, 

presun položiek vlastného rozpo čtu, predkladá MsÚ v Byt či 
na základe žiadosti žiadate ľa – Jesienka, zar. pre 
seniorov a denný stacionár, Tresko ňova 813, Byt ča. 
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b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť pri schva ľovaní 

úpravy rozpo čtu mesta Byt ča č. 5/2015 presun fin. 
prostriedkov vlastného rozpo čtu žiadate ľa vo výške 
2.500,00 € na služby, presun ušetrených fin. prostr iedkov 
vo výške 5.500,00 € na materiál doporu čuje  komisia MZ 
v Byt či neschváli ť. 

 

 
 

 
 

 
Zápis komisie Správy majetku a podnikate ľskej činnosti 
pozostáva zo 6-tich  strán a zápis vyhotovil d ňa: 03.12.2015  
         
 
 
 
 
      ---------------------------- 

    Ing. Anton Kotešovský    
       zapisovate ľ komisie 


