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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 8/2014 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 

konaného d ňa 6. 11. 2014 o 13,00 hodine na MsÚ v Byt či 
 

Čas ukon čenia zasadnutia: 15,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 14 poslancov 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou mesta. 
2/ Žiados ť OZ Tajomstvo tanca o zaradenie medzi kluby mesta B yt ča. 
3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 8/2014 
o podmienkach ur čovania a vyberania dane z nehnute ľnosti na území 
Mesta Byt ča. 
4/ Schválenie dotácii športovým klubom pôsobiacim na  území mesta. 
5/ Schválenie dotácie pre sociálne zariadenie, v kto rom je 
umiestnený ob čan mesta. 
6/ Návrh Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2015 s výh ľadom 
na roky 2016 – 2017. 
7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 7/2014, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariaden í na rok 2015. 
8/ Návrh zmeny Programového rozpo čtu Mesta Byt ča č. 6/2014.  
9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 6/2014, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariaden í. 
10 / Zmena programového rozpo čtu č. 1/2014 v zmysle „Smernice 
o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do 
rozpo čtu mesta. 
11 / Návrh na zrušenie členstva Mesta Byt ča v združení Únia miest, 
Biela č. 6, Bratislava. 
12 / Žiados ť p. Miroslava Báchoríka, PRIM, Hlinkova 739/79, Byt ča 
o zriadenie vecného bremena. 
13 / Žiados ť obyvatelia bytového domu na Ul. Brezovej č. 1016, 
Byt ča o vytvorenie parkovacích miest. Druhá žiados ť obyvate ľa 
mesta o nepovolenie pred ĺženia parkoviska. 
14 / Žiadosti o pred ĺženie nájmu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
15 / Žiadosti nájomníkov o pred ĺženie nájmu v sociálnych bytoch na 
Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča. 
16 / Žiadosti ob čanov o schválenie ubytovania v sociálnych bytoch 
na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča. 
17 / Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2013/2014. 
18 / Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky Mesta po 
nebohom ob čanovi mesta. 
19 / Vo ľba prísediacich na súde. 
20 / Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča za III. štvr ťrok 2014. 
21 / Rôzne. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 14 zo 17-tich 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
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     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. Branislav Chúpek 
a Mgr. Ivan Kostelný.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Milan Beh rík 
ako predseda komisie, p. Michal Školek a p. Štefan Bučo ako 
členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili.     
 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou mesta: 

-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 25. 9. 2014 a 7. 10. 2014,  

-  informatívna správa o čiasto čne splnených, resp. nesplnených 
uzneseniach MZ za obdobie rokov 2011 až 2014,  

-  informatívna správa o vykonaných kontrolách HK za f unk čné 
obdobie rokov 2009 až 2014, 

-  správa o výsledkoch kontroly,  
-  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Byt ča na 

I. polrok 2015. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 133/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 

-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 25. 9. 2014 a 7. 10. 2014,  

-  informatívna správa o čiasto čne splnených, resp. nesplnených 
uzneseniach MZ za obdobie rokov 2011 až 2014,  

-  informatívna správa o vykonaných kontrolách HK za f unk čné 
obdobie rokov 2009 až 2014, 

-  správa o výsledkoch kontroly. 
 
II.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Byt ča na I. 
polrok 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 

-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 25. 9. 2014 a 7. 10. 2014,  

-  informatívna správa o čiasto čne splnených, resp. nesplnených 
uzneseniach MZ za obdobie rokov 2011 až 2014,  

-  informatívna správa o vykonaných kontrolách HK za f unk čné 
obdobie rokov 2009 až 2014, 

-  správa o výsledkoch kontroly. 
II.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Byt ča na I. 
polrok 2015. 
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Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 133/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 

-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 25. 9. 2014 a 7. 10. 2014,  

-  informatívna správa o čiasto čne splnených, resp. nesplnených 
uzneseniach MZ za obdobie rokov 2011 až 2014,  

-  informatívna správa o vykonaných kontrolách HK za f unk čné 
obdobie rokov 2009 až 2014, 

-  správa o výsledkoch kontroly. 
 
II.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Byt ča na I. 
polrok 2015. 
 
2/ Žiados ť p. Bc. Michaely Mužíkovej, Dostojevského 932/4, By t ča, 
Občianske združenie „Tajomstvo tanca“ o zaradenie medz i kluby 
mesta Byt ča. 
 
FK, PK, KSoc  odporú čajú schváli ť zaradenie Ob čianskeho združenia 
„Tajomstvo tanca“ medzi kluby Mesta Byt ča. 
 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta žiadosti nevyhovie ť a OZ „Tajomstvo 
tanca“ nezaradi ť medzi kluby Mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zaradenie OZ Tajomstvo tanca do klubov 
Mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 134/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie OZ Tajomstvo Tanca do klubov Mesta Byt ča. 
  
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie OZ Tajomstvo Tanca do klubov Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 134/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie OZ Tajomstvo Tanca do klubov Mesta Byt ča. 
 
3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 8/2014 
o podmienkach ur čovania a vyberania dane z nehnute ľnosti na území 
Mesta Byt ča. 
 
FK odporú ča schváli ť predložený návrh VZN Mesta Byt ča č. 8/2014 
o podmienkach ur čovania a vyberania dane z nehnute ľnosti na území 
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Mesta Byt ča s nasledovnou zmenou: 
§ 3 Sadzba dane písm. f) bude znie ť: 
f) pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na vý robu elektriny 
zo slne čnej energie, transforma čná stanica alebo predajný stánok 
vo výške 0,95 %. 
PK, KVaŽP  odporú čajú schváli ť uvedené VZN v navrhovanom znení, bez 
zásadných pripomienok. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť VZN v navrhovanom znení, t.z. bod f) 
pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrob u elektriny zo 
slne čnej energie, transforma čná stanica alebo predajný stánok vo 
výške 0,50 %. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 135/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2014 o podmienkach 
ur čovania a vyberania dane z nehnute ľnosti na území Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2014 o podmienkach 
ur čovania a vyberania dane z nehnute ľnosti na území Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 135/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2014 o podmienkach 
ur čovania a vyberania dane z nehnute ľnosti na území Mesta Byt ča. 
 
4/ Schválenie dotácii športovým klubom pôsobiacim na  území mesta 
(poskytovanej v zmysle VZN Mesta Byt ča č. 13/2013). 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 136/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na „zabezpe čenie športových akcií 
v roku 2015“: 
Futbalový oddiel Kinex Byt ča                       41.500,- €                                                        
Futbalový klub Hliník n/V                           2.830,- €                                                  
TJ Tatran Hrabové                           2.830,-  € 
TJ Pšurnovice                                       2.830,- € 
Mestský hádzanársky klub Byt ča                     27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča                     3.430,- €                                  
Šachový oddiel TZO Byt ča                              670,- €                               
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Horolezecký klub Direct Byt ča                         600,- €                                                         
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča 1.000,- €                         
Benet Lawn – tenis klub Byt ča                       1.000,- €                           
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na „zabezpe čenie športových akcií 
v roku 2015“: 
Futbalový oddiel Kinex Byt ča                       41.500,- €                                                        
Futbalový klub Hliník n/V                           2.830,- €                                                           
TJ Tatran Hrabové                           2.830,-  € 
TJ Pšurnovice                                       2.830,- € 
Mestský hádzanársky klub Byt ča                     27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča                     3.430,- €                                  
Šachový oddiel TZO Byt ča                              670,- €                               
Horolezecký klub Direct Byt ča                         600,- €                                                         
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča 1.000,- €                         
Benet Lawn – tenis klub Byt ča                       1.000,- €                                          
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 136/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na „zabezpe čenie športových akcií 
v roku 2015“: 
Futbalový oddiel Kinex Byt ča                       41.500,- €                                                        
Futbalový klub Hliník n/V                           2.830,- €                                                           
TJ Tatran Hrabové                           2.830,-  € 
TJ Pšurnovice                                       2.830,- € 
Mestský hádzanársky klub Byt ča                     27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča                     3.430,- €                                 
Šachový oddiel TZO Byt ča                              670,- €                               
Horolezecký klub Direct Byt ča                         600,- €                                                         
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča 1.000,- €                         
Benet Lawn – tenis klub Byt ča                       1.000,- €                                          
 
5/ Schválenie dotácie pre sociálne zariadenie, kde j e umiestnený 
občan mesta (poskytovanej v zmysle VZN Mesta Byt ča č. 13/2013). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 137/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov a VZN č. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Zariadeniu pre senioro v a domov 
sociálnych služieb Novo ť na zvýšenie kvality sociálnych služieb, 
vo výške 100,- €.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Zariadeniu pre senioro v a domov 
sociálnych služieb Novo ť na zvýšenie kvality sociálnych služieb, 
vo výške 100,- €.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 137/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 13/2013 zo d ňa  12. 12. 2013 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Zariadeniu pre senioro v a domov 
sociálnych služieb Novo ť na zvýšenie kvality sociálnych služieb, 
vo výške 100,- €.  
 
6/ Návrh Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2015 s výh ľadom 
na roky 2016 – 2017. 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Pro gramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2015 s výh ľadom na roky 2016 – 2017. 
 

Komisie  odporú čajú schváli ť Návrh programového rozpo čtu na rok 
2015 s výh ľadom na roky 2016 – 2017  s nasledovnými pripomienk ami 
a zmenami: 

- Komisie odporú čajú, aby sa Mestská rada zaoberala h ľadaním 
riešenia na zníženie bežných výdavkov v „Programe č. 6 
Odpadové a vodné hospodárstvo“ z navrhovaných 361.6 30,- € 
na sumu 300.000,- €. 

 
PK ďalej odporú ča, aby MZ zvýšilo finan čné prostriedky pre Stolno-
tenisový oddiel TZO Byt ča vo výške 600 € (na energie pre ZŠ Mieru, 
na jeden polrok), t.j. doporu čuje, aby uvedené fin. prostriedky na 
energie vo výške 1.200,-€/rok boli zoh ľadňované pri ďalších 
návrhoch rozpo čtov mesta Byt ča. 
 
MR vzala na vedomie informáciu prednostky úradu: 
Mesto vykonalo analýzu vývozu TKO FO a PO k 30. 9. 2014 
s porovnaním takého istého obdobia v r. 2013. Obdob ne bola 
vykonaná analýza separovaného zberu, analýza jarnéh o a jesenného 
zberu do ve ľkokapacitných kontajnerov a analýza BRO. 
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Pre výpo čet finan čných prostriedkov potrebných na zabezpe čenie 
úloh v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré vyplý vajú pre Mesto 
v zmysle zákona (s prihliadnutím na po čet nutných ú ľav pre 
obyvate ľov, ktorí sa trvalo nezdržujú na území mesta), nie je 
možné objem rozpo čtových finan čných prostriedkov zníži ť tak, ako 
bolo požadované na spolo čnej komisii. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh Programového rozpo čtu Mesta Byt ča 
podľa predloženého návrhu so zapracovanou zmenou: 
Bežné výdavky 
Program 13 Kultúra a spolo čenské aktivity 
Podprogram 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
Mestský klub „Kamenná hora jazdcov“ – cyklistický k lub    +200,- € 
 
Program 15 Sociálna pomoc a sociálne služby 
Podprogram 15.6 Kluby dôchodcov 
Klub dôchodcov Hliník nad Váhom                           -200,- € 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 138/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2015, s výh ľadom na roky 
2016 – 2017. 
 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2015 v súlade s § 9 a § 10 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  pod ľa 
predloženého návrhu so zapracovanou zmenou: 
Bežné výdavky 
Program 13 Kultúra a spolo čenské aktivity 
Podprogram 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
Mestský klub „Kamenná hora jazdcov“ – cyklistický k lub    +200,- € 
 
Program 15 Sociálna pomoc a sociálne služby 
Podprogram 15.6 Kluby dôchodcov 
Klub dôchodcov Hliník nad Váhom                           -200,- € 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že v programovom  rozpo čte sú 
zaradené všetky výdavky potrebné na činnos ť úradu, chod Mesta, 
zachované sú aj dotácie klubom mesta tak, ako boli v r. 2014 
s tým, že investi čné akcie si už navrhne nové mestské 
zastupite ľstvo. Návrh rozpo čtu bol podrobne prerokovaný na 
spolo čnom zasadnutí komisii aj v mestskej rade. Pán primá tor 
poďakoval ved. FO p. Jarmile Kramarovej za ve ľké úsilie, ktoré 
venovala vypracovaniu návrhu rozpo čtu.  
    
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
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Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2015, s výh ľadom na roky 
2016 – 2017. 
 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2015 v súlade s § 9 a § 10 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  pod ľa 
predloženého návrhu so zapracovanou zmenou: 
Bežné výdavky 
Program 13 Kultúra a spolo čenské aktivity 
Podprogram 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
Mestský klub „Kamenná hora jazdcov“ – cyklistický k lub    +200,- € 
 
Program 15 Sociálna pomoc a sociálne služby 
Podprogram 15.6 Kluby dôchodcov 
Klub dôchodcov Hliník nad Váhom                           -200,- € 
 
7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 7/2014, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariaden í na rok 2015. 
 
Komisie  odporú čajú predložený návrh VZN Mesta Byt ča č. 7/2014, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariaden í na rok 2015 
schváli ť. 

MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
č. 7/2014, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školský ch zariadení na 
rok 2015. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 139/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2014, 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 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2014, 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 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 139/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2014, 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 2015. 
 
8/ Návrh zmeny Programového rozpo čtu Mesta Byt ča č. 6/2014 
a odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene ro zpo čtu Mesta 
Byt ča č. 6/2014 k 30. 11. 2014. 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť Návrh zmeny programového rozpo čtu č. 
6/2014 k 30.11.2014.   
MR odporú ča MZ schváli ť zmenu programového rozpo čtu č. 6/2014 
k 30.11.2014 pod ľa priloženej tabu ľky s nasledovnými úpravami: 
Bežné výdavky 
RO Jesienka ZPS a DS                                  
-632 energie, voda, komunikácie                        -6.000,- € 
-635 rutinná štandardná údržba                         -1.400,- € 
-637 služby                                            -3.000,- € 
-610 mzdy, platy,...                                   +7.000,- € 
-620 poistné a príspevky do pois ťovní                  +2.400,- € 
-633 materiál                                          +1.000,- € 
Kapitálové výdavky 
-ZŠ mieru-rekonštrukcia budovy                        -10.000,- € 
-ZŠ mieru-kapitálový transfér                          
 na rekonštrukciu budovy ZŠ                           +10.000,- € 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 140/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 6/2014 k 30. 11. 2014. 
II.Schva ľuje: 
1/Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 6/2014 vrátane zmeny programov,  
v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/-d/ zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov k 30. 11. 2014 pod ľa priloženej tabu ľky 
s nasledovnými úpravami: 
 
Bežné výdavky 
RO Jesienka ZPS a DS                                  
-632 energie, voda, komunikácie                        -6.000,- € 
-635 rutinná štandardná údržba                         -1.400,- € 
-637 služby                                            -3.000,- € 
-610 mzdy, platy,...                                   +7.000,- € 
-620 poistné a príspevky do pois ťovní                  +2.400,- € 
-633 materiál                                          +1.000,- € 
 
Kapitálové výdavky 
-ZŠ mieru-rekonštrukcia budovy                        -10.000,- € 
-ZŠ mieru-kapitálový transfer                          
 na rekonštrukciu budovy ZŠ                           +10.000,- € 
-ZŠ E.Lániho-oporný múr schodiska                     +.2.450,- € 
-ZŠ E.Lániho-kapitálový transfer na vybudovanie               
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    oporného múru schodiska                           - 2.450,- € 
 
2/ V prípade neprijatia finan čných prostriedkov z projektu 
„Spolo čne za bezpe čnos ť...“ čerpanie finan čných prostriedkov 
rezervného fondu ako mimoriadnu okolnos ť pod ľa § 10, ods. 9 vo 
výške 80.670,- € a na kapitálové výdavky vo výške 5 6.980,- €. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 6/2014 k 30. 11. 2014. 
II.Schva ľuje: 
1/Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 6/2014 vrátane zmeny programov,  
v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/-d/ zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov k 30. 11. 2014 pod ľa priloženej tabu ľky 
s nasledovnými úpravami: 
 
Bežné výdavky 
RO Jesienka ZPS a DS                                  
-632 energie, voda, komunikácie                        -6.000,- € 
-635 rutinná štandardná údržba                         -1.400,- € 
-637 služby                                            -3.000,- € 
-610 mzdy, platy,...                                   +7.000,- € 
-620 poistné a príspevky do pois ťovní                  +2.400,- € 
-633 materiál                                          +1.000,- € 
 
Kapitálové výdavky 
-ZŠ mieru-rekonštrukcia budovy                        -10.000,- € 
-ZŠ mieru-kapitálový transfer                          
 na rekonštrukciu budovy ZŠ                           +10.000,- € 
-ZŠ E.Lániho-oporný múr schodiska                     +.2.450,- € 
-ZŠ E.Lániho-kapitálový transfer na vybudovanie               
    oporného múru schodiska                           - 2.450,- € 
 
2/ V prípade neprijatia finan čných prostriedkov z projektu 
„Spolo čne za bezpe čnos ť...“ čerpanie finan čných prostriedkov 
rezervného fondu ako mimoriadnu okolnos ť pod ľa § 10, ods. 9 vo 
výške 80.670,- € a na kapitálové výdavky vo výške 5 6.980,- €. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 140/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 6/2014 k 30. 11. 2014. 
II.Schva ľuje: 
1/Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 6/2014 vrátane zmeny programov,  
v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/-d/ zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
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niektorých zákonov k 30. 11. 2014 pod ľa priloženej tabu ľky 
s nasledovnými úpravami: 
 
Bežné výdavky 
RO Jesienka ZPS a DS                                  
-632 energie, voda, komunikácie                        -6.000,- € 
-635 rutinná štandardná údržba                         -1.400,- € 
-637 služby                                            -3.000,- € 
-610 mzdy, platy,...                                   +7.000,- € 
-620 poistné a príspevky do pois ťovní                  +2.400,- € 
-633 materiál                                          +1.000,- € 
 
Kapitálové výdavky 
-ZŠ mieru-rekonštrukcia budovy                        -10.000,- € 
-ZŠ mieru-kapitálový transfer                          
 na rekonštrukciu budovy ZŠ                           +10.000,- € 
-ZŠ E.Lániho-oporný múr schodiska                     +.2.450,- € 
-ZŠ E.Lániho-kapitálový transfer na vybudovanie               
    oporného múru schodiska                           - 2.450,- € 
 
2/ V prípade neprijatia finan čných prostriedkov z projektu 
„Spolo čne za bezpe čnos ť...“ čerpanie finan čných prostriedkov 
rezervného fondu ako mimoriadnu okolnos ť pod ľa § 10, ods. 9 vo 
výške 80.670,- € a na kapitálové výdavky vo výške 5 6.980,- €. 
 
9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 6/2014, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariaden í. 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť Návrh VZN  mesta č. 6/2014, 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. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
č. 6/2014, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školský ch zariadení. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 141/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 6/2014, 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. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 6/2014, 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. 
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Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 141/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 6/2014, 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. 
 
10 / Zmena programového rozpo čtu č. 1/2014 v zmysle „Smernice 
o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do 
rozpo čtu mesta, k 30. 9. 2014 – na  vedomie. 
 
Komisie  zobrali na vedomie Zmenu programového rozpo čtu č. 1/2014 
v zmysle „Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR 
a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu mesta, k 30. 09. 2014. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie 10/ Zmena programového rozpo čtu 
č. 1/2014 v zmysle „Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov 
zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu mesta, k 30. 9. 2014 – na  
vedomie. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 142/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Zmenu programového rozpo čtu č. 1/2014 v zmysle „Smernice o postupe 
a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do roz počtu 
mesta, k 30. 9. 2014. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Zmenu programového rozpo čtu č. 1/2014 v zmysle „Smernice o postupe 
a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do roz počtu 
mesta, k 30. 9. 2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 142/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Zmenu programového rozpo čtu č. 1/2014 v zmysle „Smernice o postupe 
a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do roz počtu 
mesta, k 30. 9. 2014. 
 
11 / Návrh na zrušenie členstva Mesta Byt ča v Únii miest, Biela č. 
6, Bratislava. 
 
FK, PK, KVaŽP  odporú čajú schváli ť zrušenie členstva Mesta Byt ča 
v Únii miest.  

KSoc odporú ča, aby Mesto Byt ča vystúpilo z uvedeného  
združenia nako ľko za predošlé roky nebolo vidie ť prínos pre 



13 
 

Mesto z ú časti v tomto združení. Vystúpením sa ušetrí  
ur čitá suma finan čných prostriedkov (1480 Eur/rok). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zrušenie členstva Mesta Byt ča zo združenia 
Únia miest Slovenska, Biela č. 6, Bratislava. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 143/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zrušenie členstva Mesta Byt ča v Združení Únia miest Slovenska, 
Biela č. 6, Bratislava. 
 
Pán primátor konštatoval, že on podal tento návrh n a prerokovanie 
v komisiách a tie ho odporu čili na schválenie. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zrušenie členstva Mesta Byt ča v Združení Únia miest Slovenska, 
Biela č. 6, Bratislava. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 143/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zrušenie členstva Mesta Byt ča v Združení Únia miest Slovenska, 
Biela č. 6, Bratislava. 
  
12 / Žiados ť p. Miroslava Báchoríka, PRIIM, Hlinkova 739/79, By t ča 
o zriadenie vecného bremena týkajúceho sa umiestnen ia a budúcich 
opráv jeho sietí cez pozemky Mesta parc. CKN č. 3500/2 a 3500/3 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, k budúcemu objektu predajne inštala čného 
materiálu na pozemky parc. CKN č. 1659/97 (v súlade s GR č. 
102/2014 zo d ňa 18. 6. 2014, Tibor Meliš).   
 
PK odporú ča schváli ť uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného 
vecného bremena v prospech vlastníka pozemku - parc . CKN č. 
1659/97, zast. plochy a nádvoria, o výmere 118 m 2 a objektu, ktorý 
bude na ňom postavený (in rem), spo čívajúce v povinnosti vlastníka 
časti pozemkov – parc. CKN č. 3500/2, ostatné plochy o výmere 354 
m2 a 3500/3, ostatné plochy o výmere 942 m 2, k.ú. V. Byt ča, 
vyzna čenej GP č. 102/2014 zo d ňa 18.6.2014, vypracovaným Tiborom 
Melišom a úradne overeným Okresným úradom Byt ča d ňa 25.6.2014 
(Mesto Byt ča), strpie ť uloženie, vedenie, budúce opravy a údržbu 
kanaliza čnej a vodovodnej prípojky k pozemku parc. CKN č. 1659/97, 
k.ú. V. Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie zmluvy o zriadení 
bezodplatného vecného bremena. 
 



14 
 

Návrh uznesenia 
uznesenie č. 144/2014 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena 
v prospech vlastníka pozemku - parc. CKN č. 1659/97, zast. plochy 
a nádvoria, o výmere 118 m 2 a objektu, ktorý bude na ňom postavený 
(in rem), spo čívajúce v povinnosti vlastníka časti pozemkov – 
parc. CKN č. 3500/2, ostatné plochy o výmere 354 m 2 a 3500/3, 
ostatné plochy o výmere 942 m 2, k.ú. V. Byt ča, vyzna čenej GP č. 
102/2014 zo d ňa 18.6.2014, vypracovaným Tiborom Melišom a úradne 
overeným Okresným úradom Byt ča d ňa 25.6.2014 (Mesto Byt ča), 
strpie ť uloženie, vedenie, budúce opravy a údržbu kanaliza čnej 
a vodovodnej prípojky k pozemku parc. CKN č. 1659/97, k.ú. V. 
Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena 
v prospech vlastníka pozemku - parc. CKN č. 1659/97, zast. plochy 
a nádvoria, o výmere 118 m 2 a objektu, ktorý bude na ňom postavený 
(in rem), spo čívajúce v povinnosti vlastníka časti pozemkov – 
parc. CKN č. 3500/2, ostatné plochy o výmere 354 m 2 a 3500/3, 
ostatné plochy o výmere 942 m 2, k.ú. V. Byt ča, vyzna čenej GP č. 
102/2014 zo d ňa 18.6.2014, vypracovaným Tiborom Melišom a úradne 
overeným Okresným úradom Byt ča d ňa 25.6.2014 (Mesto Byt ča), 
strpie ť uloženie, vedenie, budúce opravy a údržbu kanaliza čnej 
a vodovodnej prípojky k pozemku parc. CKN č. 1659/97, k.ú. V. 
Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 144/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena 
v prospech vlastníka pozemku - parc. CKN č. 1659/97, zast. plochy 
a nádvoria, o výmere 118 m 2 a objektu, ktorý bude na ňom postavený 
(in rem), spo čívajúce v povinnosti vlastníka časti pozemkov – 
parc. CKN č. 3500/2, ostatné plochy o výmere 354 m 2 a 3500/3, 
ostatné plochy o výmere 942 m 2, k.ú. V. Byt ča, vyzna čenej GP č. 
102/2014 zo d ňa 18.6.2014, vypracovaným Tiborom Melišom a úradne 
overeným Okresným úradom Byt ča d ňa 25.6.2014 (Mesto Byt ča), 
strpie ť uloženie, vedenie, budúce opravy a údržbu kanaliza čnej 
a vodovodnej prípojky k pozemku parc. CKN č. 1659/97, k.ú. V. 
Byt ča. 
 
13 / Žiados ť obyvate ľov bytového domu na Ul. Brezovej č. 1016, 
Byt ča o vytvorenie parkovacích miest. Druhá žiados ť obyvate ľa 
mesta o nepovolenie pred ĺženia parkoviska. 
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KVaŽP odporú ča orgánom mesta záležitos ť parkovacích miest pri 
bytovom dome Brezová č. 1016 v Byt či rieši ť po schválení koncepcie 
regulácie a rozvoja statickej dopravy (koncept: „Za bezpe čenie 
podmienok pre regulované parkovanie v meste Byt ča“). 
 
MR odporú ča MZ rieši ť žiados ť o zriadenie parkovacích miest pri 
bytovom dome Brezová č. 1016 v Byt či po schválení koncepcie 
regulácie a rozvoja statickej dopravy (koncept: „Za bezpe čenie 
podmienok pre regulované parkovanie v meste Byt ča“). 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 145/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Riešenie žiadosti o zriadenie parkovacích miest pri  bytovom dome 
Brezová č. 1016 v Byt či po schválení koncepcie regulácie a rozvoja 
statickej dopravy (koncept: „Zabezpe čenie podmienok pre regulované 
parkovanie v meste Byt ča“). 
 
Pán primátor informoval, že hovoril s ob čanom, ktorý žiadal 
o zvä čšenie parkovacích miest v časti, kde je umiestnený prašiak 
a tento od žiadosti odstúpil. Návrh uznesenia je do brý, parkovanie 
by v meste mala rieši ť koncepcia regulácie a rozvoja statickej 
dopravy.   
   
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Riešenie žiadosti o zriadenie parkovacích miest pri  bytovom dome 
Brezová č. 1016 v Byt či po schválení koncepcie regulácie a rozvoja 
statickej dopravy (koncept: „Zabezpe čenie podmienok pre regulované 
parkovanie v meste Byt ča“). 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 145/2014 
 
14 / Žiadosti nájomníkov bytov v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
 
a)  P. Alena Hrošová v 1-izbovom byte č. 43, nájom kon čí 
30.11.2014. 
Žiadate ľka  má podlžnos ť vo či Mestu Byt ča.  
 
KSoc odporú ča pred ĺženie nájmu o 1 rok za predpokladu, že žiada- 
te ľka uhradí dlh vo či Mestu Byt ča do 5.11.2014. 
V prípade neuhradenia uvedeného dlhu komisia odporú ča pridelenie    
tohto bytu žiadate ľke p. Anne Tresko ňovej. 
b) p. Mária Mikulíková žiada o možnos ť pris ťahovania  
svojho druha Jozefa Majtána do 1-izbového bytu č. 29. 
    
KSoc odporú ča žiadosti vyhovie ť. Po schválení sa vyhotoví nová 
nájomná zmluva na spolo čný nájom pre oboch partnerov a na takú 



16 
 

dĺžku nájmu ako má uzatvorenú sú časnú zmluvu p. Mikulíková, t.j. 
do 30. 9. 2015. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh KSOc. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 146/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Pred ĺženie ubytovania v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Alene Hrošovej v 1-
izbovom byte č. 43, na dobu ur čitú do 30. 11. 2015. 
2/ Ubytovanie v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. 
Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Jozefovi Majtánovi do 1-izbového bytu 
č. 29 (k nájomní čke p. Márii Mikulíkovej) na dobu ur čitú do 30. 9. 
2015. 
 
V prípade ak nebude p. Hrošovou uhradená podlžnos ť vo či Mestu do 
5. 11. 2014: 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 146/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Ubytovanie v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. 
Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Anne Tresko ňovej v 1-izbovom byte č. 
43, na dobu ur čitú 1 rok. 
2/ Ubytovanie v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. 
Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Jozefovi Majtánovi do 1-izbového bytu 
č. 29 (k nájomní čke p. Márii Mikulíkovej) na dobu ur čitú do 30. 9. 
2015. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že p. Hrošová ne doplatok 
uhradila. 
  
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Pred ĺženie ubytovania v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Alene Hrošovej v 1-
izbovom byte č. 43, na dobu ur čitú do 30. 11. 2015. 
2/ Ubytovanie v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. 
Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Jozefovi Majtánovi do 1-izbového bytu 
č. 29 (k nájomní čke p. Márii Mikulíkovej) na dobu ur čitú do 30. 9. 
2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 146/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
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Schva ľuje: 
1/ Pred ĺženie ubytovania v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Alene Hrošovej v 1-
izbovom byte č. 43, na dobu ur čitú do 30. 11. 2015. 
2/ Ubytovanie v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. 
Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Jozefovi Majtánovi do 1-izbového bytu 
č. 29 (k nájomní čke p. Márii Mikulíkovej) na dobu ur čitú do 30. 9. 
2015. 
 
15 / Žiadosti nájomníkov o pred ĺženie ubytovania v sociálnych 
bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
a/ p. Natália Pániková s manž. Tiborom. 
KSoc odporú ča pred ĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 5 o ďalší rok, 
t.j. do 30.11.2015.      
 
b/ p. Peter Macek 
KSoc odporú ča pred ĺženie  nájomnej zmluvy na byt č. 9 o ďalší rok, 
t.j. do  30.11.2015.   
 
c/ p. Michaela Bušovská 
KSoc odporú ča pred ĺženie  nájomnej zmluvy na byt č. 10 o ďalší 
rok, t.j. do 30.11.2015.   
 
d/ p. Peter Bubla 
KSoc odporú ča pred ĺženie  nájomnej zmluvy na byt č. 20 o ďalší 
rok, t.j. do 30.12.2015.   
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh KSoc. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 147/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pred ĺženie ubytovania v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 
814/5, Byt ča: 
1/ p. Natália Pániková s manž. Tiborom do 30. 11. 2 015.      
2/  p. Peter Macek do  30. 11. 2015.   
3/  p. Michaela Bušovská do 30. 11. 2015.   
4/ p. Peter Bubla do 30. 12. 2015.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pred ĺženie ubytovania v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 
814/5, Byt ča: 
1/ p. Natália Pániková s manž. Tiborom do 30. 11. 2 015.      
2/  p. Peter Macek do  30. 11. 2015.   
3/  p. Michaela Bušovská do 30. 11. 2015.   
4/ p. Peter Bubla do 30. 12. 2015.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 147/2014 
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Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pred ĺženie ubytovania v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 
814/5, Byt ča: 
1/ p. Natália Pániková s manž. Tiborom do 30. 11. 2 015.      
2/  p. Peter Macek do  30. 11. 2015.   
3/  p. Michaela Bušovská do 30. 11. 2015.   
4/ p. Peter Bubla do 30. 12. 2015.   
 
16 / Žiadosti ob čanov o schválenie ubytovania v sociálnych bytoch 
na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
a/ p. Andrea Špániková 
KSoc odporú ča schváli ť pridelenie vo ľného 1-izbového bytu č.6 
žiadate ľke na dobu ur čitú 1 rok. 
    
b/ p. Michaela Pla čková 
KSoc odporú ča schváli ť pridelenie garsónky č.18 žiadate ľke na dobu 
ur čitú 1 rok. 
 
c/ p. Dušan Kadora a p. Michaela Hozáková 
KSoc odporú ča schváli ť pridelenie 1-izbového bytu č. 23 žiadate ľom  
na dobu ur čitú 1 rok. 
 
d/ p. Peter Pivoda 
KSoc odporú ča schváli ť pridelenie garsónky č.19 žiadate ľovi na 
dobu ur čitú 1 rok. 
 
KSoc oboznámila, že 2-izbový byt č. 24 zostáva neobsadený. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh KSoc. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 148/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Ubytovanie v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
1/ p. Andrea Špániková do 1-izbového bytu č. 6 na dobu ur čitú 1 
rok. 
2/ p. Michaela Pla čková do garsónky č. 18 na dobu ur čitú 1 rok. 
3/ p. Dušan Kadora a p. Michaela Hozáková do 1-izbo vého bytu č. 23 
na dobu ur čitú 1 rok. 
4/ p. Peter Pivoda do garsónky č. 19 na dobu ur čitú 1 rok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Ubytovanie v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
1/ p. Andrea Špániková do 1-izbového bytu č. 6 na dobu ur čitú 1 
rok. 
2/ p. Michaela Pla čková do garsónky č. 18 na dobu ur čitú 1 rok. 
3/ p. Dušan Kadora a p. Michaela Hozáková do 1-izbo vého bytu č. 23 
na dobu ur čitú 1 rok. 
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4/ p. Peter Pivoda do garsónky č. 19 na dobu ur čitú 1 rok. 
 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 148/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Ubytovanie v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
1/ p. Andrea Špániková do 1-izbového bytu č. 6 na dobu ur čitú 1 
rok. 
2/ p. Michaela Pla čková do garsónky č. 18 na dobu ur čitú 1 rok. 
3/ p. Dušan Kadora a p. Michaela Hozáková do 1-izbo vého bytu č. 23 
na dobu ur čitú 1 rok. 
4/ p. Peter Pivoda do garsónky č. 19 na dobu ur čitú 1 rok. 
 

17 / Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2013/2014. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie Správu o výchovno – vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školsk ých zariadení 
v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2013/2014. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 149/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2013/2014. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2013/2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 149/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2013/2014. 
 
18 / Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky Mesta po 
nebohom p. Viliam Fuljer, nar. 31. 3. 1950, naposle dy bytom 
Tresko ňova 813/4, Byt ča za nezaplatené nájomné a úhrady za služby 
spojené s užívaním bytu. 
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MR sa podrobne oboznámila s predloženou dôvodovou spr ávou (vi ď. 
v prílohe materiálov) a odporú ča MZ schváli ť: 
V súlade s § 27 VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 – Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča v znení VZN č. 1/2011 trvalé 
upustenie od vymáhania poh ľadávky Mesta Byt ča vo či neb. Viliamovi 
Fuljerovi nar. 31. 03. 1950 za nájomné a služby spo jené s užívaním 
bytu vo výške 2.035,75 € a poplatok z omeškania vo výške 1.500,81 
€.  
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 150/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s § 27 VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 – Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča v znení VZN č. 1/2011 trvalé 
upustenie od vymáhania poh ľadávky Mesta Byt ča vo či neb. Viliamovi 
Fuljerovi nar. 31. 03. 1950 za nájomné a služby spo jené s užívaním 
bytu vo výške 2.035,75 € a poplatok z omeškania vo výške 1.500,81 

€.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s § 27 VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 – Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča v znení VZN č. 1/2011 trvalé 
upustenie od vymáhania poh ľadávky Mesta Byt ča vo či neb. Viliamovi 
Fuljerovi nar. 31. 03. 1950 za nájomné a služby spo jené s užívaním 
bytu vo výške 2.035,75 € a poplatok z omeškania vo výške 1.500,81 

€.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 150/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s § 27 VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 – Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča v znení VZN č. 1/2011 trvalé 
upustenie od vymáhania poh ľadávky Mesta Byt ča vo či neb. Viliamovi 
Fuljerovi nar. 31. 03. 1950 za nájomné a služby spo jené s užívaním 

bytu vo výške 2.035,75 € a poplatok z omeškania vo výške 1.500,81 
€.  
 
19 / Vo ľba prísediacich na súde. 
Dňa 15.10.2014  bola na Mestský úrad v Byt či doru čená žiados ť 
predsedu Okresného súdu v Žiline JUDr. Daniela Bére ša 
o zabezpe čenie volieb prísediacich uvedeného súdu v zmysle zá kona 
č. 385/2000  Z.z. o sudcoch a prísediacich na obdobi e rokov 2014-
2018. 
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Mestský úrad zverejnil na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 
výzvu pre ob čanov, aby sa prihlásili záujemcovia o vykonávanie 
funkcie prísediaceho. Na túto výzvu sa prihlásili z áujemcovia 
p. Juraj Vengrický a p. Mgr. Peter Koiš. 
Ku kandidátom navrhovaným na vo ľbu je potrebné vyjadrenie predsedu 
príslušného súdu. Predseda Okresného súdu v Žiline JUDr. Daniel 
Béreš odporú ča zvoli ť uvedených kandidátov na funkciu 
prísediaceho. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť záujemcov o funkciu prísediaceho Okresného 
súdu Žilina.  
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 151/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Zvolilo: 
Podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich 
v platnom znení prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie 
rokov 2014-2018: 
1/ p. Juraja Vengrického 
2/ p. Mgr. Petra Koiša 
 
II. Vydáva: 
Osvedčenie o zvolení za prísediaceho Okresného súdu Žilin a na 
obdobie rokov 2014-2018 p. Jurajovi Vengrickému a p . Mgr. Petrovi 
Koišovi. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Zvolilo: 
Podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich 
v platnom znení prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie 
rokov 2014-2018: 
1/ p. Juraja Vengrického 
2/ p. Mgr. Petra Koiša 
 
II. Vydáva: 
Osvedčenie o zvolení za prísediaceho Okresného súdu Žilin a na 
obdobie rokov 2014-2018 p. Jurajovi Vengrickému a p . Mgr. Petrovi 
Koišovi. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 151/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Zvolilo: 
Podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich 
v platnom znení prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie 
rokov 2014-2018: 
1/ p. Juraja Vengrického 
2/ p. Mgr. Petra Koiša 
 
II. Vydáva: 
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Osvedčenie o zvolení za prísediaceho Okresného súdu Žilin a na 
obdobie rokov 2014-2018 p. Jurajovi Vengrickému a p . Mgr. Petrovi 
Koišovi. 
 
20 / Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 9. 2014. 
Poznámka: plnenie rozpo čtu k 30. 9. 2014 – TS MB a Jesienka budú 
predložené priamo na rokovanie MZ. 
  
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 152/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 9. 2014. 
 
Pán primátor konštatoval, že materiály boli poslanc om predložené. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 9. 2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 152/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 9. 2014. 
 
R ô z n e: 
 
1/ Žiados ť spolo čnosti HANT BA, Hliny 1412, 017 07 Považská 
Bystrica o schválenie vecného bremena za ú čelom výstavby, údržby, 
rekonštrukcií a prevádzkovania inžinierskych sietí – vodovodnej 
prípojky, daž ďovej a splaškovej kanalizácie na pozemkoch mesta 
Byt ča parc. CKN č. 1719/3, 1722/2 a 1659/19 v k.ú. V. Byt ča a to 
v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 6.11.2014. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 153/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 
medzi Mestom Byt ča – „budúci povinný z vecného bremena“ 
a spolo čnos ťou HANT BA, Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, I ČO: 
36 328 375 – „budúci oprávnený z vecného bremena“, za ú čelom 
výstavby, údržby, rekonštrukcií a prevádzkovania in žinierskych 
sietí – vodovodnej prípojky, daž ďovej a splaškovej kanalizácie na 
pozemkoch mesta Byt ča parc. CKN č. 1719/3, 1722/2 a 1659/19 v k.ú. 
V. Byt ča a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 6.11.2014 
 
pán primátor – viete, že sme na predchádzajúcom mes tskom 
zastupite ľstve schva ľovali návrh vedenia týchto inžinierskych 
sietí cez areál technických služieb a je opä ť nutné v zmysle 
kompetencií Mesta prejedna ť toto vecné bremeno. Boli prejednané 
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tieto podmienky v zmysle právnych podmienok a našic h všeobecne 
záväzných nariadení, preto predkladám poslancom tot o uznesenie.   
 
p. Kozák – nadá mi nezareagova ť k tomuto bodu, nako ľko návrh nebol 
prerokovaný v komisiách ani na mestskej rade a je t o dos ť závažná 
vec, práve pri otváraní priemyselného parku. Toto j e ten prípad 
ako sa má postupova ť v podobných stavbách na území mesta Byt ča. 
Avšak musím upozorni ť pánov poslancov, že toto je ten postup,  
kedy Mesto Byt ča rieši nejaké vlastnícke právo pred výstavbou, na 
mestských pozemkoch, ale máme na území mesta takú i stú stavbu, 
ktorá dneska je zastavená. Je to čierna stavba, vybudovaná 
načierno  - kanaliza čná vodovodná prípojka vybudovaná na mestských 
pozemkoch a na súkromných pozemkoch vo vlastníctve p. Gera. 
A práve takéto nie čo sa nestalo, ako dnes ideme schva ľova ť, pre 
úplne inú firmu  na iných pozemkoch vo vlastníctve Mesta Byt ča. 
Chcem vás upozorni ť, že Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov  
rozhodol, že zrušuje stavebné konanie zo d ňa 24. 3. 2014. Jedným 
z dôvodov na zrušenie tohto stavebného konania je p ráve nie čo 
také, čo ideme dneska schva ľova ť, čo Mesto Byt ča neurobilo pre 
iného stavebníka a viac-menej vám budem citova ť, čo sa vlastne 
stalo. „Predmetom stavby budú dotknuté pozemky vo v lastníctve 
Mesta, Námestie SR Byt ča a to parcely, nebudem všetky číta ť, 
pritom žiadate ľ nepreukázal, že má k týmto pozemkom pre zriadenie 
stavby pod ľa § 131, ods. 1 stavebného zákona, vlastnícke alebo  iné 
právo. Sú časťou písomného materiálu je len súhlas Mesta Byt ča 
z 11. 2. 2014 s realizáciou stavby Byt ča-IBV Okružná Byt ča, 
vodovod a splašková kanalizácia situovaných na poze mkoch, parc. č. 
nebudem ich číta ť, vo vlastníctve súkromnom a samozrejme mestských 
v k.ú. Ve ľká Byt ča pre stavebníka SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, 
Žilina, ktorý však nemôže by ť v zmysle platného zákona podkladom 
pre splnenie zákonnej podmienky pod ľa § 139, ods. 1 stavebného 
zákona. Chcem sa spýta ť, pán primátor a pani prednostka, ako je 
možné, že Mesto v tomto prípade chce postupova ť v zmysle zákona 
a teda ideme rieši ť zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie vecného 
bremena a v inom prípade  Mesto Byt ča  vydalo súhlas so stavbou 
iba písomne a ako v rozhodnutí konštatujú, je to je dno z porušení 
tohto stavebného procesu a na súhlase je podpísaný pán primátor. 
Preto si dovo ľujem opýta ť sa Ťa pán primátor, pre čo si si dovolil 
vyda ť súhlas bez vedomia mestského zastupite ľstva, nako ľko sme 
o tomto nerokovali, tak ako rokujeme teraz o podobn ej stavbe. 
Chcel by som na toto odpoveda ť. 
 
Pán primátor – SeVaK nestaval na čierno, ako bolo aj medializované, 
staval bez právoplatného stavebného povolenia, ktor é možno jeden 
dva dni pred nadobudnutím právoplatnosti za čal túto stavbu. To nám 
dal aj písomne na vedomie p. Gero, že sa ohradzuje proti takémuto 
konštatovaniu. To je na uzrozumenie faktov. Čo sa týka Tvojej 
otázky, do prípadu p. Gera sa postupovalo vždy tak,  a to je jedno 
či sa stavala verejná kanalizácia, verejný vodovod, verejný 
plynovod, káblovka po komunikáciach, bez toho, aby mestské 
zastupite ľstvo takéto nie čo schva ľovalo. Až za Vašej intervencie, 
kde musím poveda ť, boli aj súkromné záujmy niektorých poslancov čo 
tu sedia, kde môžeme konštatova ť, že de jure by toto malo by ť, ale 
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de facto sa toto nikdy nerobilo a sa akceptovalo, ž e sa robia 
tieto verejné siete aj na pozemkoch Mesta Byt ča a resp. sa to 
robilo až tak, že ke ď zrealizovali tieto stavby sa urobil 
geometrický plán a toto sa aj stalo. To môžem len k onštatova ť, že 
je to napr. na ulici Záhradnej a inde, kde sme vo v lastníctve 
Mesta Byt če a takúto mestské zastupite ľstvo nikdy neschva ľovalo. 
Začalo sa to až v tomto problémovom mieste, kde vlastn íci 
nehnute ľností napadli tento nedostatok, ktorý sa stal zo st rany 
SeVaK-u, že nepripravil a nepredložil podklady, kto ré sa týkali 
stavebného povolenia. Ale ešte raz pripomínam hlavn ý bod, pre čo OÚ 
odbor opravných prostriedkov, zrušil toto rozhodnut ie, že sa 
nekonalo bez právoplatnosti stavebného povolenia a hovorím to ešte 
raz, do tohto sa nikdy nerobilo vecné bremeno tak, ako je to 
konštatované. Preto aj iné veci, ktoré sa tu realiz ovali za dlhé 
roky naspä ť sa postupovalo tak, ako bolo bežné, že čiže de facto 
a pokia ľ konštatujete, že de jure, že sa majú takto veci ro bi ť, je 
to stotožnenie s líniou, ktorú chcete rieši ť vy. Čiže vytrhnú ť 
z kontextu tento bod. 
 
p. Kozák – pán primátor, zákon je pre každého rovna ký, dnes 
riešime presne postup pod ľa zákona, to teraz vidíme, takto sa to 
má robi ť, ale nejde mi fakt poveda ť, toto rozhodnutie má 10 strán, 
kde skonštatovali ďaleko viac pochybení v tomto procese. Pokia ľ 
stavebné povolenie nenadobudne právoplatnos ť, stavebník nemal čo 
kopnú ť do zeme. Dneska tam je preinvestovaných 123.000,- € pod ľa 
stavebného povolenia v súkromnom pozemku z verejnýc h prostriedkov 
SeVaK. Je to teda investícia každého človeka čo platí SeVak-u za 
vodné a sto čné. Ja sa pýtam, pán primátor, konštatujú – Mesto d alo 
iba písomný súhlas. Keby to bolo iba de facto, tak by to nikto 
nekonštatoval. Nerozumiem tomu, Mesto dá bez nás, b ez mestského 
zastupite ľstva písomný súhlas. Pán primátor, domnievam sa, že   to 
môže by ť považované za zneužitie právomocí verejného činite ľa, 
pokia ľ Ty rozhodneš a súhlasíš s nie čím, čo my o tom ani nevieme. 
A dneska to robíme pod ľa zákona, sme o rok inde a robíme pod ľa 
zákona a túto sme pod ľa zákona nepostupovali. Prepá č, ja som len 
čítal, čo mám odfotené v telefóne, ja žiadny záujem tam nem ám, ja 
tam pozemok nevlastním a chcel som Teba a pánov pos lancov 
upozorni ť, či ich nemrzí, že pri iných stavbách  sme sa k tomu 
nevyjadrovali a teraz ideme pod ľa zákona. Doteraz sme pod ľa zákona 
nešli. Mali by sme rieši ť celý tento spis, ale to už samozrejme 
nestihneme. Oh ľadne tohto bolo na m ňa podané trestné oznámenie p. 
Gerom. Naš ťastie úrady takto rozhodli, som v tomto prípade sve dok, 
nie obvinený. Teda Mesto bez vedomia poslancov vyda lo len písomný 
súhlas vydaný primátorom. Ďakujem. 
 
Pán primátor – stavebné povolenie vydával špeciálny  stavebný úrad, 
ktorý si mal vyžiada ť príslušné doklady. My, aj v zmysle svojich 
kompetencii a zákona o obecnom zriadení, § 4, vydáv ame stanovisko 
k výstavbe. Toto nie je, že som si ja ubral nejakú Vašu 
kompetenciu. A ako som povedal, ešte som sa nestret ol a dom tu 
dlhé roky, ke ď sa realizovala akáko ľvek výstavba na pozemkoch 
Mesta, aby mestské zastupite ľstvo predtým vydávalo súhlas na 
zriadenie vecného bremena. Áno robilo sa to po zame raní.  V tomto 
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prípade sa využívala situácia kedy si aj Ty zastupo val ur čitých 
súkromných vlastníkov a bol si aktívny. Preto hovor ím de jure sa 
to malo robi ť pred 30timi, 20timi, 10timi rokmi, pred rokom, 
mesiacom. Nerobilo sa to tak a chcem poveda ť pánom poslancom, bolo 
to vždy vo verejnom záujme a musím Ťa opravi ť, že SeVaK má v tomto 
čase podpísanú zmluvu o budúcej zmluve, že táto kana lizácia je 
verejná. To pochybenie z ich strany je už napravené , vlastník 
pozemku umožnil, aby sa ktoko ľvek mohol napoji ť. 
          
p. Kozák – nechcem sa nejako dohadova ť, stavba nemá doteraz vydané 
dodato čné stavebné povolenie a je otázkou či bude vydané, či 
nezostane na čierno. Je smutné, že hovoríme vo verejnom záujme, k eď 
sme to svojím spôsobom, podporovali do súkromného v lastníctva 
jednej osoby, ktorá to má za ú čelom výstavby a predaja domov alebo 
predaja pozemkov. M ňa nezaujíma pred 30 rokmi, m ňa zaujíma, aby sa 
to robilo tak ako sa to má by ť a aby sa práve nestalo to, čo sa 
stalo s touto stavbou a aby v budúcnosti niekto ned al iba písomný 
súhlas. To nie je relevantný dokument v takomto záv ažnom  
stavebnom konaní. Môžeme sa tu dohadova ť ďalšiu hodinu, dve, ja 
som iba konštatoval to, čo je napísané v rozhodnutí. Vidím tu, že 
firma HANT oficiálnom cestou ide a nako ľko jej žiados ť nebola 
prerokovaná v komisii a v mestskej rade nemohol som  vám toto 
poveda ť tam. Toto je postup, ktorý mal by ť presne zvolený. 
 
Pán primátor v závere diskusie konštatoval, že toto  platí aj na 
všetky prípojky, ktoré sa v meste robia, teda nejde  len o ve ľké 
stavby, ale aj všetky prípojky ob čanov by mali by ť ošetrené vecným 
bremenom, čo sa nerobí. 
 
Po skon čení diskusie dal pán primátor hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 
medzi Mestom Byt ča – „budúci povinný z vecného bremena“ 
a spolo čnos ťou HANT BA, Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, I ČO: 
36 328 375 – „budúci oprávnený z vecného bremena“, za ú čelom 
výstavby, údržby, rekonštrukcií a prevádzkovania in žinierskych 
sietí – vodovodnej prípojky, daž ďovej a splaškovej kanalizácie na 
pozemkoch mesta Byt ča parc. CKN č. 1719/3, 1722/2 a 1659/19 v k.ú. 
V. Byt ča a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 6.11.2014 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 153/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 
medzi Mestom Byt ča – „budúci povinný z vecného bremena“ 
a spolo čnos ťou HANT BA, Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, I ČO: 
36 328 375 – „budúci oprávnený z vecného bremena“, za ú čelom 
výstavby, údržby, rekonštrukcií a prevádzkovania in žinierskych 
sietí – vodovodnej prípojky, daž ďovej a splaškovej kanalizácie na 
pozemkoch mesta Byt ča parc. CKN č. 1719/3, 1722/2 a 1659/19 v k.ú. 
V. Byt ča a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 6.11.2014 
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2/ Pán primátor konštatoval, že poslanci sú oboznám ený so situá-
ciou s vodným zdrojom v MŠ v Pšurnovicach (podrobne  poslanci 
obdržali v materiáloch), preto je predložený návrh uznesenia: 
 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku medzi Mestom Byt ča – nájomca 
a prenajímate ľmi v rade I. – p. Jozefa Hryzáková, Pšurnovice č.s. 
201, Byt ča, v rade II. – p. Jozef Marciš, Pšurnovice č.s. 57, 
Byt ča, v rade III. – p. Rudolf Marciš, Pšurnovice č.s. 188, Byt ča 
a v rade IV. – p. O ľga Marcišová, Pšurnovice č.s. 188, Byt ča, na 
prenájom pozemkov parc. CKN č. 352/4 a CKN č. 352/5 v k.ú. 
Pšurnovice, za ú čelom vybudovania vodného zdroja pre MŠ Pšurnovice 
a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 6.11.2014. 
 
Poslanci nemali pripomienky.  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku medzi Mestom Byt ča – nájomca 
a prenajímate ľmi v rade I. – p. Jozefa Hryzáková, Pšurnovice č.s. 
201, Byt ča, v rade II. – p. Jozef Marciš, Pšurnovice č.s. 57, 
Byt ča, v rade III. – p. Rudolf Marciš, Pšurnovice č.s. 188, Byt ča 
a v rade IV. – p. O ľga Marcišová, Pšurnovice č.s. 188, Byt ča, na 
prenájom pozemkov parc. CKN č. 352/4 a CKN č. 352/5 v k.ú. 
Pšurnovice, za ú čelom vybudovania vodného zdroja pre MŠ Pšurnovice 
a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 6.11.2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 154/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku medzi Mestom Byt ča – nájomca 
a prenajímate ľmi v rade I. – p. Jozefa Hryzáková, Pšurnovice č.s. 
201, Byt ča, v rade II. – p. Jozef Marciš, Pšurnovice č.s. 57, 
Byt ča, v rade III. – p. Rudolf Marciš, Pšurnovice č.s. 188, Byt ča 
a v rade IV. – p. O ľga Marcišová, Pšurnovice č.s. 188, Byt ča, na 
prenájom pozemkov parc. CKN č. 352/4 a CKN č. 352/5 v k.ú. 
Pšurnovice, za ú čelom vybudovania vodného zdroja pre MŠ Pšurnovice 
a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 6.11.2014. 
 
3/ Pán primátor oboznámil prítomných, že návrh uzne senia o schvá-
lení zmluvu o budúcej zmluve so Žilinskom univerzit ou s ťahuje 
z rokovania. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
  
4/ Pán primátor požiadal vedúceho Rr p. Kotešovskéh o, aby 
prítomných oboznámil s návrhom uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vypracovanie zmeny projektu „Rekonštrukcia verejnéh o osvetlenia 
Byt ča v oblasti výmeny halogenidových výbojok za LED os vetlenie. 
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p. Kotešovský – toto uznesenie súvisí s Europrojekt om podaným 
Mestm Byt ča na modernizáciu verejného osvetlenia v r. 2009 na  
základe vypracovanej štúdie. Odvtedy uplynulo 5 rok ov a neboli tu 
navrhované LED svetlá, nako ľko boli vtedy drahé a nebola ešte 
overená ich funk čnos ť, resp. chybnos ť. Za tých 5 rokov čo sa 
projekt predlžoval už toto bolo overené a máme návr h od externého 
manažéra projektu na zmenu halogenidových výbojok z a LED osvet-
lenie, ktorá by zabezpe čila zhruba 20% ro čných nákladov na 
svietenie. Schva ľovací proces trvá zhruba mesiac a ďalších 11 
mesiacov máme na realizáciu projektu.. 
 
p. Melocík – ako sme po čuli je tu časová rezerva, tak nech to 
prejde cez komisie, mestskú radu. 
 
p. Kotešovský - to nie je ve ľa tých  12 mesiacov, nako ľko musí by ť 
vypracovaná zmena projektu, jeho schválenie a zosta ne nám 12 
mesiacov na verejné obstarávanie a realizáciu diela . Po schválení 
tejto zmeny budú nasledova ť ďalšie kroky, ako svetelná štúdia 
a zaslanie nadriadenému orgánu. 
 
Pán primátor – projekt je 5 rokov, je to dlho, chce me za čať 
realizáciu výberového konania novým konaním a je vä čší predpoklad 
šetrenia elektrickej energie. Ostatné veci zostávaj ú v projekte.    
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vypracovanie zmeny projektu „Rekonštrukcia verejnéh o osvetlenia 
Byt ča v oblasti výmeny halogenidových výbojok za LED os vetlenie. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 155/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vypracovanie zmeny projektu „Rekonštrukcia verejnéh o osvetlenia 
Byt ča v oblasti výmeny halogenidových výbojok za LED os vetlenie. 
 
5/ Pán primátor požiadal vedúcu FO p. Jarmilu Krama rovú, aby 
prítomných oboznámil s návrhom uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zmenu v uznesení Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 63/2014 zo 
dňa 26. 6. 2014 v časti „spolu vo výške 6.435,26 €“ na „spolu vo 
výške 8.500,10 €“. 
  
p. Kramarová - d ňa 26. 06. 2014 bolo schválené uznesenie MZ č. 
63/2014 v nasledovnom znení: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Protokol – Zmluvu číslo 1/2014 o odovzdaní a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča, preberajúci „Jesienka-zariadenie pre seniorov a denný 
stacionár“ časť budovy č. s. 813, nebytové priestory o výmere 69 m 2 
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na II. poschodí (bývalý byt č. 65) spolu vo výške 6.435,26 €, na 
dobu neur čitú. 
 
Vzhľadom k tomu, že pri výpo čte odpisov došlo k nezrovnalostiam, 
je potrebné opravi ť sumu v uvedenom uznesení. Správna suma 
zvereného majetku má by ť 8.500,10 €.  
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zmenu v uznesení Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 63/2014 zo 
dňa 26. 6. 2014 v časti „spolu vo výške 6.435,26 €“ na „spolu vo 
výške 8.500,10 €“. 
  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 156/2014 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zmenu v uznesení Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 63/2014 zo 
dňa 26. 6. 2014 v časti „spolu vo výške 6.435,26 €“ na „spolu vo 
výške 8.500,10 €“. 
 
6/ Prednostka úradu p. Alžbeta Kramarová informoval a prítomných 
poslancov o požiadavke ich kolegu poslanca p. Ovsen íka, ktorý ju 
požiadal, aby uvedené v jeho mene tlmo čila: je nutné, aby poslanci 
ktorí nepodali majetkové priznania tak vykonali. Up ozornila tiež, 
že aj poslanci, ktorí v tomto volebnom období ukon čia svoj 
poslanecký mandát sú v zmysle zákona povinní poda ť majetkové 
priznanie aj za tento rok a to do 31. 3. 2015. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
 
V závere zasadnutia pán primátor po ďakoval za spoluprácu v tomto 
volebnom období kolegom z mestského úradu aj všetký m poslancom. 
Poprial všetkým do ďalších dní ve ľa zdravia. 
 
Poslanec p. Školek tiež po ďakoval pánovi primátorovi za spolu-
prácu, tiež kolegom poslancom a vyjadril svoje ospr avedlnenie 
všetkých, ktorých sa prípadne mohol v priebehu roko vaní svojimi 
vystúpeniami dotknú ť. 
   
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 8/2014 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová                   Bc. Mirosl av Minár čik 
prednostka úradu                         primátor m esta 
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