
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 10/2013 Mestského zastupite ľstva v Byt či,  
konaného d ňa 12. 12. 2013 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 19,00 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 16 poslancov 
Ospravedlnený: 1 poslanec 
Program: 
 
1/  Materiály predložené hlavnou kontrolórkou: 
2/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 11/2013, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 10/2012 o správnych 
poplatkoch. 
3/ Návrh Zmeny a doplnok č. 3 územného plánu sídelného útvaru 
Byt ča vrátane podkladov na schva ľovanie, návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 12/2013 o záväznej časti ZaD 
č. 3 ÚPN-SÚ Byt ča. 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 13/2013 
o poskytovaní dotácií. 
5/ Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 8/2013. 
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča Mesta Byt ča 
č. 14/2013, 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. 
7/ Rozpo čtové opatrenie č. 7/2013 v zmysle § 13 písm. b Štatútu 
Mesta Byt ča. 
8/ Žiados ť Dobrovo ľného hasi čského zboru Byt ča o finan čný 
príspevok na opravu motora. 
9/ Žiados ť Súkromného CV Č, Lombardiniho 26, Byt ča o prenájom. 
10 / Návrh Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2014 
s výh ľadom na roky 2015 – 2016. 
11 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 15/2013, 
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. 
12 / Protokol – zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku č. 4/2013.  
13 / Návrh na zriadenie jedného právneho subjektu pred školského 
zariadenia. 
14 / Prenájom resp. kúpa časti pozemku pod predajnou bunkou. 
15 / Žiados ť spol. Kinex, a.s., 1.mája 71/36, Byt ča o odkúpenie 
časti pozemku. 
16 / Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov   v KD 
Mikšová – ú čel predaj ňa potravín. 
17 / Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov  v KD 
Mikšová - ú čel fitnes a hudobná produkcia. 
18 / Stredoslovenská energetika – zmluva o budúcej kúp nej zmluve.  
19 / Žiados ť ZŠ Mieru o povolenie prenájmu školských priestorov .  
20 / Návrh nájomnej zmluvy od Lesného spolo čenstva Byt ča. 



21 / Žiados ť SAKER, s.r.o., Horný Hri čov č. 298 o stanovisko Mesta 
k umiestneniu prevádzky „Zariadenie na zhodnocovani e kovových 
odpadov“. 
22 / Žiadosti o pridelenie sociálnych bytov na Ul. Tre sko ňovej. 
23 / Žiados ť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánova cej 
dokumentácie Mesta.  
24 / Návrh termínov zasadnutí MR a MZ na I. polrok 201 4.  
25 / R ô z n e .  
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 16 
poslancov, 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. Miroslav Frolo 
a p. Ing. Miloš Greguš.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ľubomír 
Hrobárik ako predseda komisie, p. Ing. Miloš Greguš  a p. 
Branislav Chúpek 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: 

-  návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Byt ča na I. 
polrok 2014, 

-  plnenie uznesení 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 13. 11. 
2013. 

MR odporú ča MZ schváli ť plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky Mesta Byt ča na I. polrok 2014. 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie plnenie uznesení z Mestského 
zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 13. 11. 2013.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 193/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Byt ča na I. 
polrok 2014. 
II. Berie na vedomie: 
Plnenie uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 
13. 11. 2013.  



 
Poslanci nemali pripomienky k predloženému materiál u. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Byt ča na I. 
polrok 2014. 
II. Berie na vedomie: 
Plnenie uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 
13. 11. 2013.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 193/2013  
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Byt ča na I. 
polrok 2014. 
II. Berie na vedomie: 
Plnenie uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 
13. 11. 2013.  
 
2/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 11/2013, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 10/2012 o správnych 
poplatkoch. 
 
Komisie  odporu čili schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Byt ča č. 11/2013 o správnych poplatkoch v predloženom znen í. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
č. 11/2013, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 10/2012 o 
správnych poplatkoch. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 194/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 11/2013, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 10/2012 o správnych poplatkoch. 
 
Poslanci nemali pripomienky k predloženému materiál u. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 11/2013, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 10/2012 o správnych poplatkoch. 



 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 194/2013  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 11/2013, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 10/2012 o správnych poplatkoch. 
 
3/ Návrh Zmeny a doplnok č. 3 územného plánu sídelného útvaru 
Byt ča vrátane podkladov na schva ľovanie, návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 12/2013 o záväznej časti ZaD 
č. 3 ÚPN-SÚ Byt ča. 
 
Komisie odporu čili schváli ť územnoplánovaciu dokumentáciu „ Zmena 
a doplnok č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča /ZaD č. 3 
ÚPN-SÚ Byt ča/ “schváli ť a jej záväzné časti vyhlási ť Všeobecne 
záväzným nariadením mesta Byt ča č. 12/2013 o záväznej časti Zmeny 
a doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča, pod ľa  
návrhu vypracovaného obstarávate ľom ÚPD. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť územnoplánovaciu dokumentáciu „ Zmena 
a doplnok č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča /ZaD č. 3 
ÚPN-SÚ Byt ča/ “schváli ť a jej záväzné časti vyhlási ť Všeobecne 
záväzným nariadením mesta Byt ča č. 12/2013 o záväznej časti Zmeny 
a doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča, pod ľa  
návrhu uznesenia vypracovaného obstarávate ľom ÚPD. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 195/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Konštatuje, že  
 

a)  Návrh Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru 
Byt ča bol po dobu viac ako 30 dní zverejnený na úradnej  
tabuli a na oficiálnej web stránke mesta Byt ča 
a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, 
samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlad e 
s ustanovením § 22 Stavebného zákona. 

b)  Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, 
samosprávy a právnických osôb sú zapracované v Návr hu 
Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru 
Byt ča, resp. bude sa k nim prihliada ť v rámci spracovania 
ďalších stup ňov projektovej dokumentácie. 

c)  Verejnos ť ani fyzické osoby nevzniesli k prerokovanému 
návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného 
útvaru Byt ča pripomienky ani námietky.  



d)  Okresný úrad Žilina, Odbor Opravných prostriedkov, referát 
pôdohospodárstva vydal k predloženému návrhu súhlas  pod ľa 
§13 Zákona č.220/2004 Z.z. listom č. OÚ-ZA-OOP4 
2013/00049/ O zo d ňa 25.10.2013 na budúce použitie 
poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a na iné zám ery, 
v celom požadovanom rozsahu 15,74 ha natrvalo. 

e)  Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej polit iky, 
Oddelenie územného plánovania preskúmal návrh Zmeny  a 
Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča a vydal 
k nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-
OVBP1/V/2013/00104/TOM zo d ňa 18.11.2013 Mestskému 
zastupite ľstvu v Byt či schváli ť predmetnú zmenu a doplnok 
územného plánu. 

II.Súhlasí: 
S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátn ej správy, 
samosprávy a právnických osôb k Návrhu Zmeny a Dopl nku č. 3 
Územného plánu sídelného útvaru Byt ča. 

III.Schva ľuje: 
a)  Zmenu a Doplnok č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča 

podľa ustanovenia § 26, ods. 3) Stavebného zákona a  
b)  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 12/2013  

o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu 
sídelného útvaru Byt ča pod ľa ustanovenia § 27, ods. 3) 
Stavebného zákona. 

 
Pán primátor dal slovo ved. odd. VaŽP p. Oszczedovi , ktorý 
pripomenul, že proces návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu 
sídelného útvaru Byt ča bol v zmysle uznesenia mestského 
zastupite ľstva zahájený v r. 2008, pokra čoval a v r. 2009. 
V priebehu jeho prerokovania s orgánmi štátnej sprá vy, Mesto 
muselo rešpektova ť stanovisko Krajského pozemkového úradu 
v Žiline, ktorý nesúhlasil so zámermi využitia po ľnohospodárskej 
pôdy. Každá jedna zmena územnoplánovacej dokumentác ie musí prejs ť 
schva ľovacím procesom, na konci ktorého je nutné zabezpe či ť 
súhlasné stanovisko regionálneho nadriadeného orgán u 
obstarávate ľa, teda ŽSK, ďalej orgánu ochrany prírody a orgánu 
ochrany po ľnohospodárskej pôdy, preto nemohol by ť v r. 2010  
Doplnok č. 3 schválený. Sú časne s ním prebiehal schva ľovací 
proces a bol prijatý Doplnok č. 4, kde tieto problémy 
s vyjadreniami dotknutých orgánov neboli. K doplnku  č. 3 bolo 
odporu čené, že aj sa nájde investor, ktorý dokáže využi ť 
v krátkom čase po ľnohospodársku pôdu, potom môže proces 
pokra čova ť. V súvislosti s tým, že MZ prijalo uznesenie týkaj úce 
sa využitia práve týchto pozemkov týkajúcich sa Dop lnku č. 3 
a schválilo pozemky na zriadenie výrobných plôch, t ak nasledovalo  
pokra čovanie procesu, kde obstarávate ľom bola firma Urbion ako 



odborne spôsobilá a spracovate ľom Ing. arch. Kraj č, čo robil 
Dolnkok č. 3 aj predtým. Boli zabezpe čené súhlasné stanoviská, 
ktoré boli sú časťou aj materiálov prerokovaných v komisiách 
a mestskej rade. Zmena a Doplnok č. 3 sa týka územia medzi 
Petrovi čkou a ČOV Byt ča. Navrhuje využitie na dve polyfunk čné 
plochy – plocha výroby a ob čianska vybavenos ť a druhá plocha 
vybavenos ť a bytová výstavba. 
 
Pán primátor – len to zhrniem, v minulom volebnom o bdobí bol 
rozrobený Doplnok č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča a na 
základe stimulu investora bol teraz dopracovaný.  
 
p. Greguš – nedá sa mi nevyjadri ť, vyjadril som k tomu aj na 
minulom zasadnutí a vyjadrím sa aj teraz. Stále sa cítim, že som 
bol zavedený do omylu, lebo v uznesení sme sa bavil i o výrobe, 
o zamestnanosti, nehovorili sme o ob čianskej vybavenosti. Bol som 
zavedený do omylu, hovorili sme len o zóne ľahkého priemyslu, nie 
o IBV a ob čianskej vybavenosti. Budúcnos ť ukáže, že nie je tu 
rovnaká štartovacia čiara pre všetkých. Nikto nezabezpe čí, že tam  
nebude nejaký buchot, že tam pri dvojzmennej prevád zke nebude 
hluk a môžu vznika ť problémy pri bývaní. 
 
Pán primátor – uvedený Doplnok č. 3 prešiel verejným 
prerokovaním, ešte v predchádzajúcom období, ob čania sa mohli 
vyjadri ť, bolo to zverejnené a aj ty pán poslanec. Od za čiatku sa 
uvažovalo na jednej polovici plochy, pri ochrannom pásme ČOV, 
ľahký priemysel a druhá polovica na výstavbu rodinný ch domov, ni č 
sa nezmenilo. Ako uvidíme v predposlednom bode bude me 
prerokováva ť Doplnok č. 5, sú tu aj subjektívne dôvody, ke ď mnohí 
občania – vlastníci pozemkov dávajú návrhy do územného  plánu, čím 
sa snažia sa zabezpe či ť zhodnotenie svojich pozemkov.   
 
p. Kozák – chcem doplni ť a opravi ť Miloša, MZ dávalo vyjadrenie 
k zámeru investora, ale tá potreba dopracovania úze mného plánu 
tam už od r. 2008 bola. Teda sme sa vyjadrovali k z ámeru 
investora – ľahký priemysel a na základe jeho požiadavky bol 
Doplnok č. 3 po rozpracovaní aj dopracovaný. 
 
p. Greguš – nejdem to ďalej rozobera ť, je to Doplnok č. 3 a po 
schválení Doplnku č. 4 sme sa vrátili na podnet p. Kozáka, 
po prednesení požiadavky investora na zriadenie plô ch ľahkého 
priemyslu, čo bolo prezentované aj zvýšením zamestnanosti, 
k Doplnku č. 3. Neviem, čo bolo predtým, ale hne ď potom to bolo 
dané po 30 d ňovej lehote na prerokovanie.  
   
Pán primátor – od r. 2008 bola táto lokalita schvál ená v Doplnku 
č. 3 ako plochy pre ľahký priemysel a na výstavbu IBV a KBV. 



Prebehlo kompletné prerokovanie s tým, že ke ď príde konkrétny 
investor sa dokon čil tento proces. Keby sme to vtedy neboli 
prerokovali, museli by sme za čať proces od za čiatku, ale bolo to 
celé prerokované, všetky vyjadrenia dotknutých orgá nov máte, 
preto je tento bod predložený na schválenie.  
 
p. Greguš – tento proces prebiehal nanovo, všetko p rebiehalo 
nanovo, všetky vyjadrenia boli predložené nanovo. 
 
Pán primátor – ešte raz hovorím, všetko je sú časťou spisu, ktorý 
vám bol predložený, nech sa pá či cho ďte na konkrétny úrad 
a preverte si to. 
 
V ďalšej diskusii ved. odd. VaŽP p. Oszczeda odpovedal  poslancom 
na otázky týkajúce sa procesu prerokovania návrhov a doplnkov do 
územného plánu mesta a vysvetlil nutnos ť schválenia všetkých 
bodov predloženého uznesenia. 
  
Po ukon čení diskusie dal pán primátor hlasova ť za uznesenie:   
Mestské zastupite ľstvo  
I.Konštatuje, že  
 

a)  Návrh Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru 
Byt ča bol po dobu viac ako 30 dní zverejnený na úradnej  
tabuli a na oficiálnej web stránke mesta Byt ča 
a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, 
samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlad e 
s ustanovením § 22 Stavebného zákona. 

b)  Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, 
samosprávy a právnických osôb sú zapracované v Návr hu 
Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru 
Byt ča, resp. bude sa k nim prihliada ť v rámci spracovania 
ďalších stup ňov projektovej dokumentácie. 

c)  Verejnos ť ani fyzické osoby nevzniesli k prerokovanému 
návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného 
útvaru Byt ča pripomienky ani námietky.  

d)  Okresný úrad Žilina, Odbor Opravných prostriedkov, referát 
pôdohospodárstva vydal k predloženému návrhu súhlas  pod ľa 
§13 Zákona č.220/2004 Z.z. listom č. OÚ-ZA-OOP4 
2013/00049/ O zo d ňa 25.10.2013 na budúce použitie 
poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a na iné zám ery, 
v celom požadovanom rozsahu 15,74 ha natrvalo. 

e)  Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej polit iky, 
Oddelenie územného plánovania preskúmal návrh Zmeny  a 
Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča a vydal 
k nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-
OVBP1/V/2013/00104/TOM zo d ňa 18.11.2013 Mestskému 



zastupite ľstvu v Byt či schváli ť predmetnú zmenu a doplnok 
územného plánu. 

II.Súhlasí: 
S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátn ej správy, 
samosprávy a právnických osôb k Návrhu Zmeny a Dopl nku č. 3 
Územného plánu sídelného útvaru Byt ča. 

III.Schva ľuje: 
c)  Zmenu a Doplnok č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča 

podľa ustanovenia § 26, ods. 3) Stavebného zákona a  
d)  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 12/2013 

o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu 
sídelného útvaru Byt ča pod ľa ustanovenia § 27, ods. 3) 
Stavebného zákona 

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 195/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
I.Konštatuje, že  
 

a)  Návrh Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru 
Byt ča bol po dobu viac ako 30 dní zverejnený na úradnej  
tabuli a na oficiálnej web stránke mesta Byt ča 
a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, 
samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlad e 
s ustanovením § 22 Stavebného zákona. 

b)  Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, 
samosprávy a právnických osôb sú zapracované v Návr hu 
Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru 
Byt ča, resp. bude sa k nim prihliada ť v rámci spracovania 
ďalších stup ňov projektovej dokumentácie. 

c)  Verejnos ť ani fyzické osoby nevzniesli k prerokovanému 
návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného 
útvaru Byt ča pripomienky ani námietky.  

d)  Okresný úrad Žilina, Odbor Opravných prostriedkov, referát 
pôdohospodárstva vydal k predloženému návrhu súhlas  pod ľa 
§13 Zákona č.220/2004 Z.z. listom č. OÚ-ZA-OOP4 
2013/00049/ O zo d ňa 25.10.2013 na budúce použitie 
poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a na iné zám ery, 
v celom požadovanom rozsahu 15,74 ha natrvalo. 

e)  Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej polit iky, 
Oddelenie územného plánovania preskúmal návrh Zmeny  a 
Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča a vydal 
k nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-
OVBP1/V/2013/00104/TOM zo d ňa 18.11.2013 Mestskému 
zastupite ľstvu v Byt či schváli ť predmetnú zmenu a doplnok 
územného plánu. 



II.Súhlasí: 
S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátn ej správy, 
samosprávy a právnických osôb k Návrhu Zmeny a Dopl nku č. 3 
Územného plánu sídelného útvaru Byt ča. 

III.Schva ľuje: 
e)  Zmenu a Doplnok č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča 

podľa ustanovenia § 26, ods. 3) Stavebného zákona a  
f)  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 12/2013 

o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu 
sídelného útvaru Byt ča pod ľa ustanovenia § 27, ods. 3) 
Stavebného zákona. 

 
 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 13/2013 
o poskytovaní dotácií. 
  
Komisie  odporu čili schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Byt ča č. 13/2013 o poskytovaní dotácií v predloženom znení . 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
č. 13/2013 o poskytovaní dotácií. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 196/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 13/2013 o poskytovaní 
dotácií. 
 
Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu V šeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 13/2013. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 13/2013 o poskytovaní 
dotácií. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 196/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 13/2013 o poskytovaní 
dotácií. 
 
5/ Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 8/2013. 



Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 8/2013 k 31. 12. 2013. 
 
Komisie odporu čili schváli ť Zmenu rozpo čtu č. 8/2013 k 31. 12. 
2013 v navrhovanom znení. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zmenu rozpo čtu č. 8/2013 k 31. 12. 2013 
v navrhovanom znení. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 197/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 8/2013 k 31. 12. 2013. 
 
II.Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 8/2013 vrátane zmeny programov,  
v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z.  
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov k 31. 12. 2013 pod ľa priloženej tabu ľky  
s nasledovnými úpravami: 
Podprogram 12.2 tribúna mesta 

-  mzdy platy ... (610)                      +   300,-  € 
Podprogram 13.2 mestská knižnica 

-  mzdy, platy... (610)                      + 1.500,-  € 
Podprogram 15.4 opatrovate ľská služba v domácnosti ob čana  

-  mzdy, platy... (610)                      - 1.800,-  €  
 
 
Poslanci nemali pripomienky k predloženému materiál u. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 8/2013 k 31. 12. 2013. 
 
II.Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 8/2013 vrátane zmeny programov,  
v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z.  
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov k 31. 12. 2013 pod ľa priloženej tabu ľky  
s nasledovnými úpravami: 
Podprogram 12.2 tribúna mesta 

-  mzdy platy ... (610)                      +   300,-  € 



Podprogram 13.2 mestská knižnica 
-  mzdy, platy... (610)                      + 1.500,-  € 

Podprogram 15.4 opatrovate ľská služba v domácnosti ob čana  
-  mzdy, platy... (610)                      - 1.800,-  €  

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 197/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 8/2013 k 31. 12. 2013. 
 
II.Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 8/2013 vrátane zmeny programov,  
v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z.  
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov k 31. 12. 2013 pod ľa priloženej tabu ľky  
s nasledovnými úpravami: 
Podprogram 12.2 tribúna mesta 

-  mzdy platy ... (610)                      +   300,-  € 
Podprogram 13.2 mestská knižnica 

-  mzdy, platy... (610)                      + 1.500,-  € 
Podprogram 15.4 opatrovate ľská služba v domácnosti ob čana  

-  mzdy, platy... (610)                      - 1.800,-  €  
 
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča Mesta Byt ča 
č. 14/2013, 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. 
 
Komisie  odporu čili Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
14/2013, ktorým s mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školský ch zariadení 
schváli ť v predloženom znení. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
č. 14/2013, ktorým s 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. 198/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 14/2013, ktorým 
s 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 k predloženému návrhu V šeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 14/2013. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 14/2013, ktorým 
s mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 198/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 14/2013, ktorým 
s mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení. 
 
7/ Rozpo čtové opatrenie č. 7/2013 v zmysle § 13 písm. b Štatútu 
Mesta Byt ča. 
 
Komisie vzali na vedomie rozpo čtové opatrenie č. 7/2013 v zmysle 
§ 13 písm. b Štatútu Mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie rozpo čtové opatrenie č. 7/2013 
v zmysle § 13 písm. b Štatútu Mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 199/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 7/2013 v zmysle § 13 písm. b Štatútu 
Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky k predloženému materiál u. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 7/2013 v zmysle § 13 písm. b Štatútu 
Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 199/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 7/2013 v zmysle § 13 písm. b Štatútu 
Mesta Byt ča. 



 
8/ Žiados ť Dobrovo ľného hasi čského zboru Byt ča o finan čný 
príspevok na opravu motora. 
 
FK odporú ča predloži ť na zasadnutie MR a MZ  informácie 
o všetkých projektoch, vrátane projektu „Spolo čne za 
bezpe čnos ť...“. Z dôvodu realizácie projektu Spolo čne za 
bezpe čnos ť... v r. 2014. FK odporú ča, aby sa oprava hasi čskej 
strieka čky realizovala zo schválených finan čných prostriedkov 
rozpo čtu na rok 2014  „Podprogram 5.3 Ochrana pred požiar mi“.  
PK odporú ča žiados ť rieši ť pri prvej úprave rozpo čtu Mesta Byt ča 
na rok 2014. 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta predmetnej žiadosti vyhovie ť 
a zoh ľadni ť v rozpo čte pre rok 2014. 
 
MR konštatovala, že v rámci projektu sú riešené motor ové vozidlá, 
nie dodanie hasi čskej strieka čky. 
MR odporú ča MZ schváli ť realizáciu opravy hasi čskej strieka čky  
z finan čných prostriedkov rozpo čtu na rok 2014.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 200/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Realizáciu opravy hasi čskej strieka čky z finan čných prostriedkov 
rozpo čtu na rok 2014. 
 
p. Ovseník – interpretujem len odporú čanie FK, kde sme odporu čili 
aj predloži ť informatívnu správu o všetkých projektoch, vrátane  
projektu „Spolo čne za bezpe čnos ť...“. Z dôvodu realizácie 
projektu Spolo čne za bezpe čnos ť... v r. 2014 FK odporú ča, aby sa 
oprava hasi čskej strieka čky realizovala zo schválených finan čných 
prostriedkov rozpo čtu na rok 2014  „Podprogram 5.3 Ochrana pred 
požiarmi“. Tým, že hasi či dostanú materiálne vybavenie 
v prostriedkov projektu, ušetria si z rozpo čtových prostriedkov, 
ktoré môžu použi ť na opravu strieka čky. Len v tom zápise som sa 
pozastavil, to odporú čanie nebolo kvôli tomu, že sú riešené 
motorové vozidlá, ale okrem toho za 156.000,- Eur d ostanú 
vybavenie ako lekárni čka, hasi čský odev, zásahová obuv, prilba, 
hadice, at ď. teda nie kvôli autám sme to hovorili. Znova by so m 
poprosil pána primátora, aby nám bola do komisii a zastupite ľstva 
predložená informatívna správa ako idú bežiace proj ekty, stav 
verejného obstarávania. Nemáme takéto informácie pr edložené v 
„štábnej kultúre“ a aby sme boli v obraze.   
 
Pán primátor – čo sa týka stavu verejných obstarávaní, dohodnime 
sa, bude vám všetkým poslancom zaslaná informácia d o budúceho 



týžd ňa do stredy, poprosil právni čku mesta, aby v spolupráci s p. 
Kotešovským a p. Bení čkom toto zabezpe čila. 
 
Poslanec p. Ovseník pripomenul, že mu ide o informá cie o stave 
projektov Mesta, nie len o informácie o vykonávanom  verejnom 
obstarávaní. 
 
Poslanci v svojich diskusných príspevkoch konštatov ali, že 
mestské dobrovo ľné hasi čské zbory vykazujú činnos ť s dobrými 
výsledkami. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Realizáciu opravy hasi čskej strieka čky z finan čných prostriedkov 
rozpo čtu na rok 2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 200/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Realizáciu opravy hasi čskej strieka čky z finan čných prostriedkov 
rozpo čtu na rok 2014. 
 
9/ Žiados ť Súkromného CV Č, Lombardiniho 26, Byt ča o prenájom MŠ, 
osobitný zrete ľ. 
Žiadate ľ doru čil pred rokovaním komisie finan čnú analýzu 
financovania záujmových útvarov v elokovaných praco viskách v SCV Č 
Byt ča (MŠ), ktorú doplnil novou analýzou priamo na zasa dnutí 
komisie. 
FK sa nezhodla na výške nájmu. Z uvedeného dôvodu sta novenie 
výšky nájmu ponecháva na rozhodnutie MZ.    
PK odporú ča schváli ť v súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN m esta Byt ča č. 
5/2010, zverejnenie zámeru prenájmu priestorov MŠ D ostojevského, 
Hurbanova a Hliník nad Váhom, o výmere 408 m 2, žiadate ľovi - SCV Č 
Lombardiniho 26 , Byt ča, I ČO: 42 059 992, a to nájomnou zmluvou 
na dobu neur čitú - priamy prenájom ako prípad hodný osobitného 
zrete ľa, s výškou nájomného vrátane spotreby energií pauš álne 
10,- Eur/hodina/trieda, resp. prenajatý objekt. Dôv odom prenájmu 
ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora mimoškolskej 
činnosti detí – prevádzkovanie záujmových útvarov SC VČ Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť prenájom vo výške 1,- €/hodina + náklady 
na spotrebované energie. 
  



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 201/2013 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, zverejnenie 
zámeru prenájmu priestorov MŠ Dostojevského, Hurban ova a Hliník 
nad Váhom, o výmere 408 m 2, žiadate ľovi - SCV Č Lombardiniho 26, 
Byt ča, I ČO: 42 059 992, a to nájomnou zmluvou na dobu neur čitú - 
priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa, s výškou 
nájomného 1,- €/hodina/trieda (resp. prenajatý obje kt) + náklady 
na spotrebované energie. Dôvodom prenájmu ako prípa du hodného 
osobitného zrete ľa je podpora mimoškolskej činnosti detí – 
prevádzkovanie záujmových útvarov SCV Č Byt ča. 
   
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, zverejnenie 
zámeru prenájmu priestorov MŠ Dostojevského, Hurban ova a Hliník 
nad Váhom, o výmere 408 m 2, žiadate ľovi - SCV Č Lombardiniho 26, 
Byt ča, I ČO: 42 059 992, a to nájomnou zmluvou na dobu neur čitú - 
priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa, s výškou 
nájomného 1,- €/hodina/trieda (resp. prenajatý obje kt) + náklady 
na spotrebované energie. Dôvodom prenájmu ako prípa du hodného 
osobitného zrete ľa je podpora mimoškolskej činnosti detí – 
prevádzkovanie záujmových útvarov SCV Č Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 201/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, zverejnenie 
zámeru prenájmu priestorov MŠ Dostojevského, Hurban ova a Hliník 
nad Váhom, o výmere 408 m 2, žiadate ľovi - SCV Č Lombardiniho 26, 
Byt ča, I ČO: 42 059 992, a to nájomnou zmluvou na dobu neur čitú - 
priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa, s výškou 
nájomného 1,- €/hodina/trieda (resp. prenajatý obje kt) + náklady 
na spotrebované energie. Dôvodom prenájmu ako prípa du hodného 
osobitného zrete ľa je podpora mimoškolskej činnosti detí – 
prevádzkovanie záujmových útvarov SCV Č Byt ča. 
 
10 / Návrh Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2014 
s výh ľadom na roky 2015 – 2016. 



Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Pro gramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2014. 
 
FK odporú ča schváli ť návrh Programového rozpo čtu na rok 2014 
s nasledovnými zmenami a odporú čaniami: 
FK nesúhlasí s nárastom o cca 39,82 %  na die ťa pre Centrum 
voľného času Byt ča.  Odporú ča preveri ť nárast výdavkov na energie 
(plyn) pre ŠJ a tiež pre priestory CV Č Byt ča. FK odporú ča 
prepo číta ť príjmovú časť rozpo čtu CV Č s oh ľadom na po čet detí. 
Vzhľadom na uvedené FK odporú ča navýši ť normatív na die ťa max. 
o 15 %, max. na sumu 117,5 na die ťa t. j. cca 115.270,- € 
(115.267,50 €).  
 
MR odporú ča MZ schváli ť navýšenie normatívu na die ťa max. o 15 %, 
na sumu 117,5 na die ťa. 
MR vzala na vedomie informáciu, že Mesto Byt ča malo na r. 2013 
stanovené nižšie zálohové platby za odber plynu na vykurovanie 
priestorov ŠJ a CV Č. Vzh ľadom na reálnu spotrebu plynu za r. 2013 
je predpoklad, že v r. 2014 bude vyú čtovaný nedoplatok za 
spotrebu plynu. Z uvedeného dôvodu je rozpo čtovaná vyššia 
položka. Ak bude na položke šetrenie, v priebehu ro ka 2014 dôjde 
k jej úprave.  
 
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácie mesta Byt ča 16.820,- € 
FK odporú ča osta ť na úrovni roka 2014, t. j  9.320,- € 
 
MR vzala na vedomie, že v položke sú náklady na tla č knihy 
o meste Byt ča, bulletín o meste a modernizácia úradnej tabule. 
 
Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia  7.000,- € 
FK odporú ča osta ť na úrovni roka 2014, t. j. 2.000,- € 
MR vzala na vedomie informáciu, že v položke je aj pro pagácia 
činnosti Mesta v médiach (TV Severka).  
 
Podprogram 6.2 Zásobovanie vodou  
FK navrhuje aby primátor mesta preveril možnos ť výstavby vodovodu 
prostredníctvom  SEVaK-u v mestskej časti Hrabové, v častiach 
nepokrytých vodovodom SEVaK-u. 
MR uvedené vzala na vedomie. 
 
Podprogram 7.4 Služby pre mesto Byt ča 
FK odporú ča predloži ť na rokovanie MR a MZ komplexnú správu 
a návrhy na riešenie vývozu a likvidácie BRO.  
FK odporú ča špecifikova ť položku „Manažment, admin. správa 
majetku“ 63.000,- € (nárast o 17.000,- €) 
MR vzala na vedomie informáciu primátora o možnosti ri ešenia 
odpadového hospodárstva.  



MR vzala na vedomie informáciu primátora o otváraní po núk pre 
verejné obstarávanie zákaziek – zneškod ňovanie TKO a BRO, 
obstaranie technického vybavenia pre DV HZ a hasi čské prepravné 
vozidlá, ktoré bude verejné a uskuto ční sa d ňa 11. 12. 2013 
o 14,00; 14,30 a 15,00 hodine na MsÚ v Byt či.  
MR vzala na vedomie informáciu, že nárast v položke „M anažment, 
admin. správa majetku“ je vo výške 2.000,- €  a 15. 000,- € malo 
byť rozpo čtované v položke č. 3 služby pre obyvate ľstvo (len 
o riadok vyššie).    
 
Podprogram 8.1 Údržba MK   10.500,- € 
FK odporú ča finan čné prostriedky vo výške 10.500,- € použi ť na 
opravu havarijného stavu parkoviska pred kotol ňou na sídlisku. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že 10.000,- € je rozp očtovaných 
na obnovu a doplnenie dopravného zna čenia v meste a 500,- € na 
opravu autobusových zastávok. 
MR konštatovala, že stav parkoviska pred kotol ňou na sídlisku si 
vyžaduje opravu, ktorú je možné realizova ť z rezervného fondu 
(havarijný stav). 
 
Podprogram 9.5 Detské ihriská 
FK odporú ča vypracovanie vizualizácie umiestnenia detských 
ihrísk.   
 
MR vzala na vedomie informáciu, že ide o realizáciu d etských 
ihrísk do mestských častí, ktoré budú konzultované s poslancom 
príslušnej mestskej časti. 
 
Podprogram 11.4  Centrum vo ľného času 
FK žiada preveri ť správnos ť výpo čtu pri mzdách ŠK detí. 
MR vzala na vedomie informáciu, že navýšenie platov v  ŠK je 
z dôvodu zvýšenia platov o 6% a zvyšovania kvalifik ácie 
pedagogických zamestnancov (kreditový príplatok vo výške 30,- až 
70,- €). 
 
Podprogram 13.1  Kultúrno-spolo čenské centrum Byt ča  73.090,- € 
FK navrhuje ponecha ť úrove ň roka 2013 s tým, že pol. 610 a 620 
ostanú zachované v navrhovanej výške. (633 -2.770,-  €; pol. 637 -
5.070,- €). 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že v položke je zahrn utý nákup 
výstavných panelov (uznesenie MZ č. 187/2013 vo výške 2.700,- €), 
zvýšenie výdavkov na software a výpo čtovú techniku. 
 
Podprogram 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
38.800,- € 



FK navrhuje ponecha ť úrove ň roka 2013, t. j. 33.390,- € 
  
MR odporú ča MZ schváli ť Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 
2014 s výh ľadom na roky 2015 – 2016 pod ľa predloženého návrhu. 
 
Návrh uznesenia: 
                     uznesenie č. 202/2012 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Pro gramového  
rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2014 a viacro čného 2015 a 2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na r. 2014 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 zapracovanými zmenami: 

1.  Bežný príjem  

- Výnos dane poukázaný územnej samospráve      +52.55 0,- € 
SPOLU bežný príjem:                 +52.550,- € 
  

1.  Kapitálový príjem 
- Príjem z kapitálových aktív                   -4.81 0,- € 

     SPOLU kapitálový príjem:               -4.810, - € 
2.  Bežné výdavky 
� Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola – bežné  výdavky 

� Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty 
Doplnenie bežných výdavkov na zabezpe čenie verejného obstarávania 
projektov  
-Projekt „Spolo čne....“ – verejné obstarávanie   +3.000,- € 
-Projekt „Rekonštr. VO“ – verejné obstarávanie   +2 .400,- € 
SPOLU  program 1:                                  +5.400,- € 

 
� Program 3: Interné služby pre mesto 

� Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov 
-PZ Hliník n/V – interiérové vybav.(stoli čky)   +2.500,- € 
-Cintorín Byt ča – údržba chodníkov, priestr.pred DS, údržba  
osvetlenia                                     +50. 000,- € 
SPOLU  program 3:                                +5 2.500,- € 

 
� Program 11: Vzdelávanie a mládež 

� Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity vo ľnočasové 
-Centrum vo ľného času Byt ča                      -22.180,- € 

� Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia   
  

-Súkromné centrum vo ľného času              -7.480,- € 
SPOLU program 11:                            -29.66 0,- € 



 
� Program 13: Kultúra a spolo čenské aktivity 

� Podprogram 13.3 Podpora kultúrnych domov 
-KD Pšurnovice - interiérové vybavenie      +2.500, - € 
SPOLU program 13:                         +2.500,- € 

 
3.  Kapitálové výdavky 
� Program 8: Miestne komunikácie, verejné priestranst vá 

a zele ň 
Podprogram 8.2 Výstavba MK ... 

-Realizácia stavieb (výstavba parkoviska, križovatk y – Ul.  
 1. mája                  +12.000,- € 
     SPOLU program 8:                           +12 .000,- € 
 

� Program 9: Prostredie pre život 
� Podprogram 9.5 Detské ihriská 

-Budovanie nových detských ihrísk           +5.000, - € 
SPOLU program 9:                             +5.000 ,- € 
 
     REKAPITULÁCIA 
Príjem spolu                                 +47.74 0,- € 
Výdaj spolu                             +47.740,- €                                                                     
 
 
Pán primátor požiadal ved. FO p. Kramarovú, aby v k rátkosti 
predstavila návrhu rozpo čtu a zhodnotila ho. 
 
Pani Kramarová konštatovala, že návrh Programového rozpo čtu Mesta 
Byt ča na rok 2014 a viacro čného 2015 a 2016 je vypracovaný 
v zmysle platných zákonov, sú v ňom zapracované prijaté všeobecne 
záväzné nariadenia platné na r. 2014. Je zostavený ako vyrovnaný, 
kde bežný rozpo čet je rozpo čtovaný s prebytkom vo výške 21.810,- 
Eur, kapitálový rozpo čet takisto s prebytkom vo výške 21.810,- 
Eur. Finan čné operácie, ktoré nie sú sú časťou rozpo čtu sú 
schodkové vo výške mínus 42.810,- Eur. Celkový rozp očet spolu 
s finan čnými operáciami je zostavený ako vyrovnaný. Vo fina nčných 
operáciách je zapojené splácanie posledného úveru, ktorý Mesto 
Byt ča má a je splatný v r. 2019. 
 
Pán primátor – to ľko v krátkosti. Tento rozpo čet je potrebné, aby 
bol schválený. Tak ako som konštatoval aj v predchá dzajúcich 
rokoch, tieto veci čo prináša život budeme rieši ť pod ľa danej 
situácie na zasadnutiach zastupite ľstva. Niektoré veci teda 
budeme musie ť rieši ť aj v priebehu r. 2014, predaje prebyto čného 
majetku Mesta - pozemkov, je tu nadväznos ť aj na investi čné akcie 
ktoré chcem rieši ť po čas r. 2014 sanáciu nášho majetku. 
Konštatujem, že rozpo čet je pripravený na úrovni, ktorá prináleží 



nášmu mestu, máme aj v rezervnom fonde prostriedky,  splácame aj 
úver, všetky potrebné veci týkajúce sa chodu Mesta sú 
zabezpe čené. To ľko k tomuto materiálu. Veci, ktoré vzišli 
z komisii sme prerokovali v mestskej rade, dovysvet lili ich, veci 
sú predložené. Zopakujem, po prerokovaní v komisiác h a mestskej 
rade je predložený tento návrh na schválenie. 
p. Školek – ja som za predložený rozpo čet, myslím si, že  
sú na mestskom úrade fundovaní pracovníci, ktorí ho  pripravili  
a som za to, aby sme ho schválili.  
 
Ved. FO p. Kramarová – dávam do pozornosti - v návr hu uznesení  
máme doplnené položky, ktoré vzišli z rokovania kom isii, mestskej 
rady. Zvyšujeme bežný príjem výnos dane poukázaný ú zemnej 
samospráve o 52.550,- €, reagujeme tak na návrh štá tneho 
rozpo čtu, ktorý je predložený na schválenie.  
 
p. Ovseník – takže v krátkosti, zodpovedne sme sa k  rozpo čtu 
postavili, zdá sa, že je to v poriadku, ale opätovn e apelujem na 
to, aby sme sa pozreli na odporú čania hlavnej kontrolórky. 
Opakovane pripomínam, že máme sa pozrie ť na úspory v bežných 
výdavkoch. Máme problém so získavaním kapitálových príjmov, ako 
nám pripomína hlavná kontrolórka. Dva roky rozpo čtujeme príjem za 
pozemky, z ktorými ni č nerobíme, dva roky neplníme uznesenie, 
rozprávali sme o príjme za predaj káblovej televízi e, uvidíme či 
sa to podarí. Otázkou je aj sú časné hospodárenie, ak sme si 
prebehli sú časný stav, fakt je ten, že ak si pozriete schva ľujeme 
stále schodkový bežný rozpo čet, tak kde naberieme peniaze na 
rozvoj. Máme schodok bežného rozpo čtu 90.000,- Eur, tu by sme 
mali rozpráva ť o strategických veciach. Máme nevyriešené 
nakladanie z odpadmi, máme sústavné straty. Ideme r obi ť 
likvidáciu BRO, ale toto nie je bežný život, toto b y sme mali 
rieši ť teraz. Čo sa týka kultúry, informovanosti, propagácie, 
súhlasím, že treba, otázka je ako. Čo sa týka kultúrnych akcií 
máme výdavky na objednávanie kultúrnych programov, na honoráre 
umelcov, ale máme tu aj kluby mesta, ktoré tiež rob ia aj kultúru 
a mohli by by ť viac podporované. Podporujeme tých vlastných, 
alebo podporujeme nákup. Viac by som uvítal otvoren ú komunikáciu. 
Čo sa týka detských ihrísk, na internete som videl m esto, ktoré 
keď ide postavi ť detské ihrisko dali na webovú stránku starý stav 
a novú vizualizáciu a dali to na verejnú diskusiu. Dovolím si 
citova ť, ke ď FK odporú ča vypracovanie vizualizácie umiestnenia 
detských ihrísk, tak MR zaujala stanovisko: MR vzal a na vedomie 
informáciu, že ide o realizáciu detských ihrísk do mestských 
častí, ktoré budú konzultované s poslancom príslušne j mestskej 
časti. Takže v tomto prípade, po prvé poslanci mesta  nebudú ni č 
hovori ť do toho kde to bude, len poslanci mestskej časti, ale 
predsa sme len poslanci tohto mesta. Z príjmovej časti mám obavu, 



kapitálové príjmy nereálne, rozpo čtujeme nereálne veci, ktoré už 
teraz vieme, že sú nereálne. Dodnes nie sú peniaze za cezhrani čnú 
spoluprácu, ak ich budeme ma ť vo februári r. 2015, bude dobre. 
Chýbala mi spolo čná komisia, kde by sme dlhšie diskutovali 
o rozpo čte, je to ale na nás na tej vä čšine.  
 
Pán primátor – nap ĺňanie kapitálových príjmov, je ľahké teraz 
takéto veci hovori ť, ale zatia ľ som primátor ja a budem uvážlivý 
pri odpredaji mestského majetku, len aby sme za kaž dú cenu 
naplnili kapitálový príjem. Ako som povedal v úvode , budeme sa 
týmto zaobera ť a predložíme aj so stanoviskom hlavnej 
kontrolórky, ktoré pozemky by bolo možné odpreda ť. Vieme, že máme 
budovy bývalej školy v Hliníku nad Váhom, v Pšurnov iciach, ale 
hlavne tí starší ob čania sú proti ich odpredaju, skôr h ľadať ich 
využitie. Predtým sa tiež predával majetok, pokia ľ nie čo nie je 
využite ľné, ale treba to opatrne. Tento majetok tvorí ur čité 
imanie mesta. Čo sa týka výsledkov verejného obstarávania 
a úspory finan čných prostriedkov, nie je to jednouché, firmy 
využijú opravný prostriedok. Áno sú tu problémy, či už je to 
domácnos ť, malá obec, alebo naše mesto, ale má tu panova ť ur čitá 
zhoda pri riešení problémov. Už tri roky, ma nieked y unavuje, ke ď 
spolu s kolegami, ale aj niektorými poslancami pred ložíme návrh, 
tak stále h ľadáme, čo je na tom zlé. Preto by sme nemali vies ť 
takéto diskusie a hovori ť o veciach, ktoré boli dávno prerokované 
v komisiách a mestskej rade. Tu by sme mali hovori ť o dôležitých 
veciach. 
 
p. Ovseník – m ňa tiež unavuje, že ja som dával dva roky 
konštruktívne návrhy, ale neakceptovali ste ich. Tr i roky žiadam 
toto zastupite ľstvo, Vás pán primátor, aby ste opravili jedno 
parkovisko, ktoré je v dezolátnom stave, minulý rok  sme k tomu 
prijali uznesenie, že sa opraví a doteraz nie je op ravené. Keby 
ste boli na finan čnej komisii po čuli by ste našu diskusiu, ve ľa 
tém sme tam rozobrali. Ke ďže sme nemali ale spolo čnú komisiu,  
tak kolegovia nemajú túto informáciu. Ja všetko ber iem, 
neznižujem hodnotu Vašej práce, ale niektoré veci t reba rieši ť 
iným spôsobom. Ideme stále do horšieho prostredia a   je nutné 
robi ť opatrenia. Racionalizáciu materských škôl, nebavil i sme sa  
o tom, o DSSke na čo by sme hovorili, ve ď všetko je jasné, 
o technických službách na čo, všetko funguje. 
 
Pán primátor – je dobré, ke ď presko číte z dôležitých vecí ako sú 
BRO a likvidácia odpadu k malému parkovisku. Dobre viete, 
vyhlásili sme všetky chodníky v meste za havarijný stav, ktoré je 
potrebné rieši ť. Ur čite sa týmto budeme zaobera ť, ale ako som 
povedal som v tomto smere s nakladaním majetku mest a opatrný. 
Riešim aj situáciu s odpadmi, v mestskej rade som p redložil 



ur čité riešenie, bude to prerokované. 
 
p. Greguš – teraz sme dostali do mestského zastupit eľstva návrh, 
že ke ď ideme dosta ť viac podielových daní, tak sme ich rozdelili  
na akcie. Neviem či je potrebné aby sme to schva ľovali hne ď 
teraz, či ten rozpo čet nemôžeme ma ť chví ľu prebytkový a schválili 
by sme tento návrh na ďalšom zastupite ľstve po prerokovaní 
v komisiách a rade. Toto nebolo ani v komisii ani v  mestskej 
rade.  Alebo či to ideme hne ď teraz - interiérové vybavenie a 
cintorín – údržba chodníkov, priestranstvo pred DS,  údržba  
osvetlenia, nesta čí to v marci.                                     
 
Pán primátor – v prvotnom návrhu rozpo čtu sme radšej uvažovali 
s nižšími príjmami zo štátu a teraz predložený návr h je pod ľa 
návrhu štátneho rozpo čtu, ktorý po číta s vyššími príjmami. 
O nutnosti navrhnutých akcií sme v mestskej rade v minulosti 
konzultovali. Tento návrh sme pripravili s kolegami . Tak, ako 
majú poslanci právo podáva ť návrhy, tak sme aj my s kolektívom 
predložili tento návrh. Zhodnotili sme s poslancami  z mesta, že 
je potrebné tieto akcie urobi ť, nevidím dôvod, aby sme tieto 3 
položky dávali do komisii. Konzultovali sme toto s technickými 
službami aj poslancami, preto je to predložené.  
 
p. Greguš – tých 50.000 na údržbu chodníkov je na t o spracovaný 
rozpo čet, alebo ste to len tak nastrelili. 
 
Pán primátor – nenastrelili, je to sú časťou chodníkov, miestnych 
komunikácii, osvetlenia a plochy pred domom smútku na cintoríne. 
Využil som svoj mandát, primátor je taký istý orgán  ako 
zastupite ľstvo a mám právo poda ť tento návrh, je zmysluplne 
predložené a nevidím pre čo by toto nemohlo by ť predložené. 
Rozpočet vypracoval p. Drgo ňa. 
 
p. Greguš – ve ď ja sa tomu nebránim, ale dajme to do komisií.  
  
Pán primátor - tak ako vy predložíte návrh na zastu pite ľstve 
a hlasuje sa o ňom, tak aj ja mám právo predloži ť návrh. Ni č som 
neporušil. Nikdy som nepovedal, že o vašich návrhoc h nebudeme 
hlasova ť. 
 
p. Greguš – dávam návrh, aby sa to nechalo v rozpo čte, čo je na 
tom, že chcem to vidie ť, čo sa tam na cintoríne ide robi ť. Možno 
nejaké myšlienky budeme ma ť. 
 
p. Melocík – dovolím si pár slov, ako vidíme je 50. 000 
rozpo čtovaných na úpravu a opravu cintorína. Kone čne sa našla 
dobra vô ľa a chceme to zakomponova ť do rozpo čtu. Pozrime sa 



spätne ko ľkí poslanci mali vo svojich volebných programoch op ravu 
a údržbu chodníkov na cintorínoch. Kone čne sme to tam dostali do 
rozpo čtu a mali by sme to podpori ť. 
 
p. Kozák – vieme ako každý rok schva ľujeme rozpo čet. Nikdy 
nedokážeme nastavi ť taký rozpo čet, aby sme nemuseli robi ť 
v priebehu roka zmenu rozpo čtu v položkách. Každý máte pravdu. 
Keď máme 52.000 prebytok dajme na opravu chodníkov na cintorín do 
Byt če, ale podotýkam, že u nás ľudia chodia na cintoríne po 
tráve. Mali by sme tiež aj konsolidova ť. Ak máme finan čné 
prostriedky, tak ich môžeme rozdeli ť. Ide o to či ich dáme do 
kultúry, či do zvýšenia bezpe čnosti. Toto si treba zváži ť. Možno 
by to bolo aj riešenie to čo povedal Miloš, že v priebehu roka 
ich rozde ľme. Realita nám v priebehu roka ukáže čo je nutné. 
 
p. Ovseník – len to ľko som chcel poveda ť, že je treba poveda ť, že  
za 50.000 ideme sa opravi ť, nie údržba, je dôležité definova ť 
pojmy údržba, oprava, rekonštrukcia. Takto si to po vedzme. 
 
Ved. Fo p. Kramarová – je to zaradené do rozpo čtovej položky 
oprava a údržba. 
 
p. Školek – myslím, že tu máme by ť pre ob čanov, niekedy mi to 
pripadá, že niektorí poslanci sú ako v opozícii, ro bme v prospech 
občanov a bu ďme konštruktívny. 
 
p. Greguš – tam žiadne verejné osvetlenie nie je, t reba tam robi ť 
nové verejné osvetlenie, preto by sme to mali prebr ať. Máme právo 
vyjadri ť svoj názor. Neberte to, že som proti tomu, neviem čo sa 
stane, ke ď ich hne ď nerozdelíme. 
 
p. Školek – prosím vás všetkých uzavrime túto disku siu. Mám na to 
právo, aby si dal pán primátor hlasova ť o ukon čení diskusie. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za ukon čenie rozpravy k tomuto bodu. 
Za návrh hlasovali: p. Július Lovás, p. Ing. Štefan  Bu čo,  
p. Michal Školek a p. Ing. Peter Sol čanský. 
Hlasovania sa zdržali: p. Miroslav Frolo, p. Ing. J án Melocík  
a p. Mgr. Ivan Kostelný.  
Proti návrhu hlasovali: p. Mgr. František Garabík, p. Ing. Miloš 
Greguš, p. Stanislav Struhal, p. Ing. Peter Bologa,  p. Branislav 
Chúpek, p. Mgr. Martin Petrus, p. Ing. Milan Ovsení k, p. Ľubomír 
Hrobárik a p. Július Kozák.   
 
Poslanci neschválili ukon čenie diskusie. 
 
p. Bologa – škoda je, že sme nepovedali na za čiatku, že ide 



o neštandardný postup. Všetci s návrhom súhlasíme, len ide 
o technickú stránku, nespochyb ňujem ani legitimitu predloženia 
návrhu primátorom. 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Pro gramového  
rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2014 a viacro čného 2015 a 2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na r. 2014 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 zapracovanými zmenami: 

2.  Bežný príjem  

- Výnos dane poukázaný územnej samospráve      +52.55 0,- € 
SPOLU bežný príjem:                 +52.550,- € 
  

4.  Kapitálový príjem 
- Príjem z kapitálových aktív                   -4.81 0,- € 

     SPOLU kapitálový príjem:               -4.810, - € 
5.  Bežné výdavky 
� Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola – bežné  výdavky 

� Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty 
Doplnenie bežných výdavkov na zabezpe čenie verejného obstarávania 
projektov  
-Projekt „Spolo čne....“ – verejné obstarávanie   +3.000,- € 
-Projekt „Rekonštr. VO“ – verejné obstarávanie   +2 .400,- € 
SPOLU  program 1:                                  +5.400,- € 

 
� Program 3: Interné služby pre mesto 

� Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov 
-PZ Hliník n/V – interiérové vybav.(stoli čky)   +2.500,- € 
-Cintorín Byt ča – údržba chodníkov, priestr.pred DS, údržba  
osvetlenia                                     +50. 000,- € 
SPOLU  program 3:                                +5 2.500,- € 

 
� Program 11: Vzdelávanie a mládež 

� Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity vo ľnočasové 
-Centrum vo ľného času Byt ča                      -22.180,- € 

� Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia   
  

-Súkromné centrum vo ľného času              -7.480,- € 
SPOLU program 11:                            -29.66 0,- € 

 
� Program 13: Kultúra a spolo čenské aktivity 



� Podprogram 13.3 Podpora kultúrnych domov 
-KD Pšurnovice - interiérové vybavenie      +2.500, - € 
SPOLU program 13:                         +2.500,- € 

 
6.  Kapitálové výdavky 
� Program 8: Miestne komunikácie, verejné priestranst vá 

a zele ň 
Podprogram 8.2 Výstavba MK ... 

-Realizácia stavieb (výstavba parkoviska, križovatk y – Ul.  
 1. mája                  +12.000,- € 
     SPOLU program 8:                           +12 .000,- € 
 

� Program 9: Prostredie pre život 
� Podprogram 9.5 Detské ihriská 

-Budovanie nových detských ihrísk           +5.000, - € 
SPOLU program 9:                             +5.000 ,- € 
 
     REKAPITULÁCIA 
Príjem spolu                                 +47.74 0,- € 
Výdaj spolu                             +47.740,- €                                                                     
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 202/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Pro gramového  
rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2014 a viacro čného 2015 a 2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na r. 2014 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 zapracovanými zmenami: 

3.  Bežný príjem  

- Výnos dane poukázaný územnej samospráve      +52.55 0,- € 
SPOLU bežný príjem:                 +52.550,- € 
  

7.  Kapitálový príjem 
- Príjem z kapitálových aktív                   -4.81 0,- € 

     SPOLU kapitálový príjem:               -4.810, - € 
8.  Bežné výdavky 
� Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola – bežné  výdavky 

� Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty 
Doplnenie bežných výdavkov na zabezpe čenie verejného obstarávania 
projektov  
-Projekt „Spolo čne....“ – verejné obstarávanie   +3.000,- € 
-Projekt „Rekonštr. VO“ – verejné obstarávanie   +2 .400,- € 



SPOLU  program 1:                                  +5.400,- € 
� Program 3: Interné služby pre mesto 

� Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov 
-PZ Hliník n/V – interiérové vybav.(stoli čky)   +2.500,- € 
-Cintorín Byt ča – údržba chodníkov, priestr.pred DS, údržba  
osvetlenia                                     +50. 000,- € 
SPOLU  program 3:                                +5 2.500,- € 

 
� Program 11: Vzdelávanie a mládež 

� Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity vo ľnočasové 
-Centrum vo ľného času Byt ča                      -22.180,- € 

� Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia   
  

-Súkromné centrum vo ľného času              -7.480,- € 
SPOLU program 11:                            -29.66 0,- € 

 
� Program 13: Kultúra a spolo čenské aktivity 

� Podprogram 13.3 Podpora kultúrnych domov 
-KD Pšurnovice - interiérové vybavenie      +2.500, - € 
SPOLU program 13:                         +2.500,- € 

 
9.  Kapitálové výdavky 
� Program 8: Miestne komunikácie, verejné priestranst vá 

a zele ň 
Podprogram 8.2 Výstavba MK ... 

-Realizácia stavieb (výstavba parkoviska, križovatk y – Ul.  
 1. mája                  +12.000,- € 
     SPOLU program 8:                           +12 .000,- € 
 

� Program 9: Prostredie pre život 
� Podprogram 9.5 Detské ihriská 

-Budovanie nových detských ihrísk           +5.000, - € 
SPOLU program 9:                             +5.000 ,- € 
 
     REKAPITULÁCIA 
Príjem spolu                                 +47.74 0,- € 
Výdaj spolu                             +47.740,- €                                                                     
 
 
11 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 15/2013, 
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. 
 
FK odporú ča predložené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
č. 15/2013, ktorým s mení a dop ĺňa VZN č. 15/2012 o ur čení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školský ch zariadení 
upravi ť v súlade so schváleným rozpo čtom na rok 2014. 



 
MR konštatovala, že suma na prevádzku na žiaka škôl a  školských 
zariadení bude v kone čnom znení VZN znížená. 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
č. 15/2013, 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 
s tým, že výška normatívu na žiaka v CV Č bude 115,39 €. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 203/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 15/2013, 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 s t ým, že výška 
normatívu na žiaka v CV Č bude 115,39. 
 
Ved. FO p. Kramarová – uznesenie sa týka schválenéh o rozpo čtu 
mesta a vychádza zo súm, ktoré boli pre centrum vo ľného času 
schválené. 
  
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 15/2013, 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 s t ým, že výška 
normatívu na žiaka v CV Č bude 115,39. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 203/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 15/2013, 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 s t ým, že výška 
normatívu na žiaka v CV Č bude 115,39. 
  
12 / Protokol – zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku č. 4/2013.  
 
FK odporú ča schváli ť Protokol – zmluvu o odovzdaní a prevzatí 
majetku č. 4/2013. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Protokol – zmluvu o odovzdaní a prevzatí 
majetku č. 4/2013. 
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 204/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Protokol – zmluvu č. 4/2013 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta 
Byt ča, preberajúci „Materská škola Hurbanova“. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Schva ľuje: 
Protokol – zmluvu č. 4/2013 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta 
Byt ča, preberajúci „Materská škola Hurbanova“. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 204/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Protokol – zmluvu č. 4/2013 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta 
Byt ča, preberajúci „Materská škola Hurbanova“. 
 
13 / Návrh na zriadenie jedného právneho subjektu pred školského 
zariadenia, vyradenie zo siete škôl a školských zar iadení 
materské školy a zaradenie elokovaných pracovísk. 
FK odporú ča doplni ť predložený materiál o návrh racionaliza čných 
opatrení s vy číslením možných úspor vyplývajúcich z týchto 
opatrení a následne vy číslenia zosumarizova ť.  
PK odporú ča doplnenie materiálu o informácie, resp. fin. anal ýzy 
i z iných existujúcich právnych subjektov MŠ nachád zajúcich sa na 
území SR.  
KVaŽP predložený návrh zobrala na vedomie a odporú ča, aby 
záležitos ť zriadenia jedného právneho subjektu predškolského 
zariadenia a vyradenia zo siete škôl a školských za riadení  
materské školy a zaradenie elokovaných pracovísk sa  riešila 
v orgánoch mesta (Mestská rada, Mestské zastupite ľstvo). 
KSoc neodporú ča vytvorenie jednej spolo čnej materskej školy s 
právnou subjektivitou. 
 
MR konštatovala, že pre zvýšenie efektívnosti a racio nalizácie 
riadenia, je nevyhnutné ma ť materské školy pod jedným právnym 
subjektom (už existujúcim). Na kvalitu výchovného a  vzdelávacieho 
procesu uvedené nebude ma ť negatívny vplyv.  
MR odporú ča MZ schváli ť zriadenie jedného právneho subjektu 
predškolského zariadenia. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 205/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 



1/ Pri členenie materských škôl: Dostojevského 933/5, Byt ča, 
Hrabové 89, Byt ča, Hliník nad Váhom 167, Byt ča, Pšurnovice 176, 
Byt ča k  právnemu subjektu : Materská škola, Hurbanova 247/5,  
Byt ča od 1.9.2015.  
      
2/ Podanie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, vý skumu a športu 
Slovenskej republiky na vyradenie zo siete škôl a š kolských 
zariadení k 31.8.2015 
a/  Materská škola, Dostojevského 933/5, Byt ča vrátane jej 
súčasti Výdajná školská jedále ň, Dostojevského 933/5, Byt ča, 
b/  Materská škola, Hrabové 89, Byt ča vrátane jej sú časti Výdajná 
školská jedále ň, Hrabové 89, Byt ča, 
c/  Materská škola, Hliník nad Váhom 167, Byt ča vrátane jej 
súčasti Výdajná školská jedále ň, Hliník nad Váhom 167, Byt ča, 
d/  Materská škola, Pšurnovice 176, Byt ča vrátane jej sú časti 
Výdajná školská jedále ň, Pšurnovice 176, Byt ča. 
 
3/  Podanie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, v ýskumu 
a športu Slovenskej republiky na zaradenie do siete  škôl 
a školských zariadení od 1.9.2015 elokované pracovi ská ako sú časť  
Materskej školy, Hurbanova 247/5, Byt ča: 
a/ Elokované pracovisko, Dostojevského 933/5, Byt ča vrátane jeho 
súčasti Výdajná školská jedále ň, Dostojevského 933/5, Byt ča, 
b/ Elokované pracovisko, Hrabové 89, Byt ča vrátane jeho sú časti 
Výdajná školská jedále ň, Hrabové 89, Byt ča, 
c/ Elokované pracovisko, Hliník nad Váhom 167, Byt ča vrátane jeho 
súčasti Výdajná školská jedále ň 167, Byt ča, 
d/  Elokované pracovisko, Pšurnovice 176, Byt ča vrátane jeho 
súčasti Výdajná školská jedále ň, Byt ča. 
 
Pán primátor predniesol návrh uznesenia a otvoril d iskusiu. 
 
Poslanec p. Struhal vyjadril názor, že pod ľa jeho skúseností je 
súčasný stav, kedy je v každej škôlke priamo aj pani r iadite ľka 
vyhovujúci, nako ľko ona promptne vybaví ako požiadavky rodi čov, 
tak aj zabezpe čí chod zariadenia so zamestnancami. Považuje toto 
za dobré, ve ď pani riadite ľky „bojujú“ za svoju škôlku. Nie je 
proti návrhu, ale osobne s tým nesúhlasí, lebo nemá  predložené 
informácie či bude úspora finan čných prostriedkov, čo to 
prinesie. Spýtal sa, či je takéto riadenie aj inde na Slovensku. 
 
Poslanec p. Kozák konštatoval, že deti (je ich 20) z Malej Byt če 
nemajú v škôlke pani riadite ľku, patria pod vedenie pani 
riadite ľky na Ul. Hurbanovej v Byt či. Je zaužívané, že staršia 
pani u čite ľka je vedúcou. Takže tento model funguje nieko ľko 
rokov aj v meste Byt ča. V Malej Byt či nie je ani kuri č. 
Pripomenul, že kotolne sú plnoautomatické a nie je nutné 



zamestnáva ť viacerých kuri čov. Týmto zlú čením škôlok by sa 
prijali racionaliza čné opatrenia nie na úkor pedagogickej úrovne, 
ani by nedošlo k zníženiu po čtu pedagogických pracovníkov.   
Ďalej pán poslanec vyjadril svoj nesúhlas s tým, že ak rodi čia 
alebo u čite ľky potrebujú v škôlke nejaké materiálne vybavenie 
nakúpi ť je nutné, aby toto vybavoval on s primátorom u ref erentky 
školstva. Preto ak bude jedna riadite ľka pre všetky zariadenia 
bude manažova ť všetky rovnako. Považuje to za normálny model 
riadenia, kedy bude pani riadite ľka nakupova ť rovnaké materiálne 
vybavenie a ostatné rovnako pre všetky škôlky. Je t akýto model 
v meste Senica (jedna riadite ľka riadi 9 škôlok), odporu čil si 
spomenúť na odporu čenie audítorky mesta.  
 
Poslanec p. Bologa oboznámil, že na mestskej rade k onštatovali, 
že konkrétne úspory nie sú priamo vy číslené, úsporou bude 
zrušenie príplatkov za riadenie. 
 
Poslanec p. Ovseník konštatoval, že zaoberanie sa r acionalizáciou 
materských škôl bolo odporu čené pani hlavnou kontrolórkou 
minimálne už dva krát. Vyjadril názor, že o tomto b y mala by ť 
širšia diskusia, dotýka sa to aj zamestnancov škôlo k, preto mali 
byť zapojení do diskusie (ich odborné stanoviská). Kon štatoval, 
že poslanci nemajú dostatok informácii napriek tomu , že komisie 
odporu čili doplnenie materiálu o informácie, resp. finan čné 
analýzy, preto neodporu čil o bode programu hlasova ť na tomto 
zastupite ľstve. 
 
Poslanec p. Školek odporu čil, aby bola skrátená d ĺžka času 
diskusných príspevkov. 
 
Poslanec p. Kozák upozornil, že aj malé ušetrenie j e ušetrenie, 
ale hlavne ide o efektivitu, o presúvaní žiakov, o rýchlom 
prispôsobovaní sa podmienkam, je to o tom, že podmi enky v každej 
škôlke budú rovnaké. Bude jedno riadenie, jedno nak upovanie,  
jeden kuri č.  
       
Poslanec p. Chúpek súhlasil s názorom kolegu poslan ca p. Kozáka 
a konštatoval, že je ťažko zauja ť stanovisko, je to aj 
o subjektívnom pocite. Je to na uvážení a názore ka ždého jedného 
poslanca. Čo by táto zmena priniesla, by ukázal až čas. Vyjadril 
presved čenie, že by bol lepší model s jedným riadite ľom 
a požiadal prítomných o pochopenie a akceptovanie n ázorov. 
 
Poslanec p. Ovseník konštatoval, že v materiáloch c hýba dôvodová 
správa, predložený bol nedostato čný materiál a priklá ňa sa 
k názoru, že finan čné vyhodnotenie by bolo možné vykona ť potom 
ako bude navrhnuté využitie materských škôlok, ich centrálne 



riadenie – teda jasné stanovenie pravidiel. 
 
Poslanec p. Kozák navrhol, aby tento bod bol stiahn utý 
z rokovania na opätovné prerokovanie v orgánoch mes ta. 
Poslanec p. Melocík vyjadril súhlas s návrhom p. Ko záka, aby bol 
tento bod stiahnutý z rokovania. 
   
Pán primátor zhodnotil doterajší stav riadenia mate rských škôl, 
kedy Mesto muselo z dôvodov legislatívy MŠ Malá Byt ča schváli ť 
ako elokované pracovisko nového právneho subjektu M Š Ul. 
Hurbanova Byt ča. Muselo by ť v zmysle zákona prijaté takéto 
uznesenie. Na základe aj tohto audítorka Mesta p. T erézia 
Urbanová zaujala stanovisko k zriadeniu jednej MŠ s  právnou 
subjektivitou: 
„Zriadenie jednej MŠ s právnou subjektivitou a 4 MŠ  bez právnej 
subjektivity je neštandardné riešenie zria ďovate ľa. Odporú ča sa 
rieši ť zria ďovanie RO s právnou subjektivitou jednotne. To 
znamená, že ak má Mesto zriadené viaceré MŠ bez prá vnej 
subjektivity odporú ča sa všetky MŠ spoji ť do jedného právneho 
subjektu s elokovanými triedami. Z ekonomického h ľadiska bude 
jednotné riadenie všetkých MŠ z jedného centra hosp odárnejšie  
a efektívnejšie. Ušetria sa prostriedky na riadenie  MŠ,  
na vedenie ekonomických činností a vedenie ú čtovníctva.“  
Pán primátor ďalej pripomenul, že zo svojej pracovnej pozície  
spolupracuje s riadite ľkami MŠ, vníma ich prácu nie len 
z ekonomického, ale aj z ľudského h ľadiska. Ich práca v nadväz-
nosti na dennú dostupnos ť ich konzultácii možno problémových detí 
je aj výhodou. Tak ako povedal aj na zasadnutí mest skej rady, 
rozhodnutie vytvorenia jedného právneho subjektu je  politickým 
rozhodnutím z toho poh ľadu, čo konštatuje audítorka, ide 
o zefektívnenie riadenia. Na zasadnutí rady podrobn e prerokovali 
aj to, že každá riadite ľka má časť úväzku na riadenie škôlky 
a časť pracovného úväzku aj u čí, teda úväzok by jej zostal. 
Prezentoval svoj názor, že aby zostali viaceré riad ite ľky má 
význam. Sú tu rôzne aspekty. Pokia ľ sa poslanci rozhodnú zriadi ť 
jeden právny subjekt je na nich, ak sa zdržia hlaso vania bude 
tento bod opätovne prerokovaný v komisiách. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Pri členenie materských škôl: Dostojevského 933/5, Byt ča, 
Hrabové 89, Byt ča, Hliník nad Váhom 167, Byt ča, Pšurnovice 176, 
Byt ča k  právnemu subjektu : Materská škola, Hurbanova 247/5,  
Byt ča od 1.9.2015.  
      



2/ Podanie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, vý skumu a športu 
Slovenskej republiky na vyradenie zo siete škôl a š kolských 
zariadení k 31.8.2015 
a/  Materská škola, Dostojevského 933/5, Byt ča vrátane jej 
súčasti Výdajná školská jedále ň, Dostojevského 933/5, Byt ča, 
b/  Materská škola, Hrabové 89, Byt ča vrátane jej sú časti Výdajná 
školská jedále ň, Hrabové 89, Byt ča, 
c/  Materská škola, Hliník nad Váhom 167, Byt ča vrátane jej 
súčasti Výdajná školská jedále ň, Hliník nad Váhom 167, Byt ča, 
d/  Materská škola, Pšurnovice 176, Byt ča vrátane jej sú časti 
Výdajná školská jedále ň, Pšurnovice 176, Byt ča. 
 
3/  Podanie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, v ýskumu 
a športu Slovenskej republiky na zaradenie do siete  škôl 
a školských zariadení od 1.9.2015 elokované pracovi ská ako sú časť  
Materskej školy, Hurbanova 247/5, Byt ča: 
a/ Elokované pracovisko, Dostojevského 933/5, Byt ča vrátane jeho 
súčasti Výdajná školská jedále ň, Dostojevského 933/5, Byt ča, 
b/ Elokované pracovisko, Hrabové 89, Byt ča vrátane jeho sú časti 
Výdajná školská jedále ň, Hrabové 89, Byt ča, 
c/ Elokované pracovisko, Hliník nad Váhom 167, Byt ča vrátane jeho 
súčasti Výdajná školská jedále ň 167, Byt ča, 
d/  Elokované pracovisko, Pšurnovice 176, Byt ča vrátane jeho 
súčasti Výdajná školská jedále ň, Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 205/2013  
 
14 / Lenka Jurgošová, Rázusova 754/10, Byt ča – prenájom resp. kúpa 
časti pozemku pod bunkou CKN parc. číslo 62/1, KÚ Ve ľká Byt ča.  
 
FK navrhuje rieši ť pozemky v KÚ Ve ľká Byt ča parc. č. 62/1, 64,65 
a 67 sú časne. 
PK neodporú ča schváli ť odpredaj a ani prenajatie požadovanej 
časti pozemku žiadate ľke, ale odporú ča schváli ť úkony smerujúce 
k odstráneniu oboch predajných buniek z mestských p ozemkov, parc. 
CKN č. 62/1 a 64, ako i príslušné úkony na ukon čenie nájomných 
zmlúv na pozemky pod oboma bunkami. 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta: 
- nevyhovie ť predmetnej žiadosti, 
- ukon či ť nájomné vz ťahy s nájomníkmi, ktorí majú prevádzky 
umiestnené na pozemkoch parc. č. KN 62/1 a 64 v k.ú. Ve ľká Byt ča, 
vo vlastníctve Mesta Byt ča, 
- zjedna ť nápravu vo veci neoprávneného záberu mestských poz emkov 
parc. č. KN 64 a 67 v k.ú. Ve ľká Byt ča, vlastní čkou susedných 
pozemkov parc. č. 66, 68 KN v k.ú. Ve ľká Byt ča. 



KSoc neodporú ča schválenie prenájmu pozemku o výmere 30 m2 pod 
predajnú bunku a odporú ča odstránenie oboch predajných buniek z 
danej lokality a dohodnú ť sa v najbližšom období na zámere, ako 
využi ť komplexne dané priestranstvo. 
 
MR odporú ča MZ neschváli ť prenájom pozemku o výmere 30 m2 pod 
predajnú bunku. 
MR odporú ča odstránenie oboch predajných buniek z danej lokal ity 
a dohodnú ť sa v najbližšom období na zámere, ako využi ť komplexne 
dané priestranstvo. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 206/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Schva ľuje: 
Neprenajatie pozemku CKN parc. číslo 62/1 v k.ú. Ve ľká Byt ča o 
výmere 30 m2 pod predajnou bunkou p. Lenky Jurgošov ej.  
 
II.Ukladá: 
Primátorovi mesta zabezpe či ť kroky (úkony) k odstráneniu oboch 
predajných buniek z danej lokality. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Schva ľuje: 
Neprenajatie pozemku CKN parc. číslo 62/1 v k.ú. Ve ľká Byt ča o 
výmere 30 m2 pod predajnou bunkou p. Lenky Jurgošov ej.  
 
II.Ukladá: 
Primátorovi mesta zabezpe či ť kroky (úkony) k odstráneniu oboch 
predajných buniek z danej lokality. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 206/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
I.Schva ľuje: 
Neprenajatie pozemku CKN parc. číslo 62/1 v k.ú. Ve ľká Byt ča o 
výmere 30 m2 pod predajnou bunkou p. Lenky Jurgošov ej.  
 
II.Ukladá: 
Primátorovi mesta zabezpe či ť kroky (úkony) k odstráneniu oboch 
predajných buniek z danej lokality. 
 
15 / Žiados ť spol. Kinex, a.s., 1.mája 71/36, Byt ča o odkúpenie 
časti pozemku (cca 400 m 2 )z parc. EKN č. 3523/1, resp. z parc. 
CKN č. 3074/24, v k.ú. V.Byt ča, za cenu 15,- €/m 2. Na odkúpenom 



pozemku chce žiadate ľ vybudova ť parkovisko, jeho časť, v rámci 
projektu – revitalizácia areálu spol. Kinex. 
 
FK súhlasí s predajom pozemku Mesta Byt ča spol. Kinex, a. s., 
Byt ča s  podmienkou, že bude do plánovanej investície 
„Revitalizácia areálu spolo čnosti KINEX“ zapracované vybudovanie 
chodníka do m. č. Hrabové. 
PK odporú ča schváli ť: 1)  Vyhlásenie parc. CKN č. 3074/24,resp. 
EKN č. 3523/1,  v k.ú. Ve ľká Byt ča za prebyto čný majetok Mesta 
Byt če. 2)  v súlade s §9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí a § 17 a 18 VZN mesta Byt ča č. 5/2010, 
zverejnenie zámeru predaja časti pozemku z parc. CKN č. 3074/24, 
ostatná plocha, resp. z EKN č. 3523/1, ostatná plocha, o výmere 
cca 400 m 2 v k.ú. Ve ľká Byt ča, žiadate ľovi - spol. Kinex Byt ča 
a.s., 1.mája 71/36, Byt ča, I ČO : 31 561 896 a to priamym predajom 
ako prípadu hodného osobitného zrete ľa (zverejnenie – úradná tabu ľa 

mesta a mestská webová stránka) . 
Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy : 
- kúpna cena vo výške 50 Eur/m 2 
- ú čel predaja výstavba parkoviska 

Dôvodom predaja tohto pozemku ako prípadu hodného o sobitného 
zrete ľa je od ľahčenie osobnej a nákladnej dopravy na vstupe do 
mesta Byt ča, nako ľko prístup na predmetné parkovisko bude 
realizovaný z obchvatu. 
  
MR konštatovala, že Mesto nemá dostatok parkovacích m iest pre 
motorové vozidlá, preto odporu čila primátorovi mesta rokova ť 
s predstavite ľmi a.s. Kinex Byt ča o možnej zámene pozemkov v ich 
vlastníctve – časť parkoviska pred výškovou budovou Kinex-u, 
s pozemkom, ktorý chcú odkúpi ť a v tej istej výmere. 
V prípade, že a.s. Kinex nebude ma ť záujem o zámenu pozemkov, MR 
odporú ča MZ schváli ť odpredaj pozemku minimálne za cenu pod ľa 
znaleckého posudku s tým, že všetky náklady bude zn áša ť žiadate ľ.  
MR konštatovala, že dôvodom predaja tohto pozemku ako  prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je od ľahčenie osobnej a nákladnej 
dopravy na vstupe do mesta Byt ča, udržanie a podpora zvýšenia 
zamestnanosti v regióne.  
 
POZNÁMKA: Predstavitelia a.s. Kinex Byt ča na rokovaní tlmo čili 
pánovi primátorovi požiadavku na prenájom pozemku, z dôvodu 
zrýchlenia procesu (pokia ľ bude spracovaný znalecký posudok, 
at ď.) – informáciu podá pán primátor na zasadnutí. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 207/2013  
Mestské zastupite ľstvo  



Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie parc. EKN č. 3079/1 a parc. č. EKN č. 3523/1 v k.ú. 
Veľká Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
2/ V súlade s § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí a §17 a §18 VZN Mesta Byt ča č. 5/2010, zverejnenie 
zámeru predaja novovytvorených pozemkov parc. CKN č. 3074/24, 
ostatná plocha o výmere 526 m 2 a parc. CKN č. 3074/31 ostatná 
plocha o výmere 175 m 2 v k.ú. Ve ľká Byt ča, pod ľa geometrického 
plánu č. 10978283-55/2013, žiadate ľovi Kinex, a.s., 1. mája 
71/36, Byt ča, I ČO 31 561 896 a to predajom ako prípadu hodného 
osobitného zrete ľa (zverejnenie – úradná tabu ľa mesta a webové 
sídlo mesta). 
Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy: 

- kúpna cena vo výške .... alebo vo výške ur čenej znaleckým 
posudkom, 

- účel predaja je výstavba parkoviska. 
Dôvodom predaja týchto pozemkov ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je od ľahčenie osobnej a nákladnej dopravy na vstupe do 
mesta Byt ča, nako ľko prístup na predmetné parkovisko je 
realizovaný z obchvatu. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že v prvej časti návrhu 
uznesenia je vyhlásenie pozemku za prebyto čný majetok Mesta a v 
druhej časti uznesenia nie je ur čená výška, ktorú bu ď poslanci 
navrhnú alebo bude stanovená znaleckým posudkom. Ďalej oboznámil, 
že Kinex Byt ča robí audit svojej spolo čnosti, kedy zástupcovia 
spolo čnosti chcú zefektívni ť svoje prevádzky a osobnú a nákladnú 
dopravu sústredi ť z obchvatu. Pod ľa pôvodnej žiadosti sa zmenila 
výmera pozemku na 701 m2. Pán primátor pripomenul, že a.s. Kinex 
Byt ča je v meste najvä čší zamestnávate ľ. Využitím tohto pozemku  
by sa riešil vstup do spolo čnosti Kinex, Premat a aj vstup 
budúcim investorom. Pán primátor ďalej pripomenul, že musia by ť 
dodržané právne predpisy súvisiace s nakladaním maj etku Mesta.  
 
Na zasadnutí bol prítomný p. Ing. Florka, predseda predstavenstva 
a.s. Kinex Byt ča, ktorý na mape ukázal zámery využitia a zmeny 
vstupnej vrátnice do areálu Kinexu, čoho sú časťou je aj 
vybudovanie chodníka z autobusového nástupiš ťa pozd ĺž cesty. 
Oboznámil prítomných, že výškovú budovu ma spolo čnos ť záujem 
odpreda ť s možnos ťou jej prestavby na byty, preto časť pozemku je 
potrebné necha ť ako parkovacie plochy.   
 
Poslanec p. Greguš v diskusnom príspevku požiadal o  možnos ť 
spolupráce Kinexu pri dobudovaní chodníka smerom na  železni čnú 
stanicu do Hrabového, čím by sa u ľahčil prístup aj zamestnancom 
Kinexu z mestskej časti Hrabové, aj z obce Jablonové. Týmto by sa 
zna čne  zvýšila bezpe čnos ť ob čanov. Požiadal, aby Mestu vyšli 



v ústrety. 
 
p. Florka - pri diskusii s pánom primátorom sme hov orili aj 
o tejto alternatívne, tieto parcely sú vo vlastníct ve Kinexu, nie 
je povedané zásadne nie tomuto pokra čovaniu chodníka.  
 
Poslanec p. Melocík vyjadril podporu tomuto projekt u, ktorý rieši 
zamestnanos ť v našom regióne. Pre Mesto je pozemok absolútne 
nevyužite ľný. 
  
V ďalšej diskusie vyplynul návrh na doplnenie druhej časti 
uznesenia - kúpna cena bude stanovená znaleckým pos udkom ako cena 
trhová s tým, že znalecký posudok dá vypracova ť a náklady spojené 
s jeho vpracovaním uhradí Kinex, a.s. Byt ča. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie parc. EKN č. 3079/1 a parc. č. EKN č. 3523/1 v k.ú. 
Veľká Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
2/ V súlade s § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí a §17 a §18 VZN Mesta Byt ča č. 5/2010, zverejnenie 
zámeru predaja novovytvorených pozemkov parc. CKN č. 3074/24, 
ostatná plocha o výmere 526 m 2 a parc. CKN č. 3074/31 ostatná 
plocha o výmere 175 m 2 v k.ú. Ve ľká Byt ča, pod ľa geometrického 
plánu č. 10978283-55/2013, žiadate ľovi Kinex, a.s., 1. mája 
71/36, Byt ča, I ČO 31 561 896 a to predajom ako prípadu hodného 
osobitného zrete ľa (zverejnenie – úradná tabu ľa mesta a webové 
sídlo mesta). 
Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy: 

- kúpna cena bude stanovená znaleckým posudkom ako ce na 
trhová s tým, že znalecký posudok dá vypracova ť a náklady 
spojené s jeho vpracovaním uhradí Kinex, a.s. Byt ča, 

- účel predaja je výstavba parkoviska. 
Dôvodom predaja týchto pozemkov ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je od ľahčenie osobnej a nákladnej dopravy na vstupe do 
mesta Byt ča, nako ľko prístup na predmetné parkovisko je 
realizovaný z obchvatu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 207/2013  
 
 
16 / Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov   v KD 
Mikšová, o výmere 31 m 2, nájomcovi – p. Zuzana Pitlíková, Be ňov 
19, Byt ča, za ú čelom zriadenia prevádzky potravín – priamy 



prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa, s výškou nájomného 
3,85 €/m 2/rok - schva ľovanie prenájmu - opätovné prerokovanie. 
K tomuto zverejneniu zámeru prenájmu nebola doru čená žiadna 
námietka od tretích osôb. 
 
PK na ďalej trvá na vyhlásení sú ťaže o prenájom predmetných 
priestorov v KD Mikšová na ú čel zriadenie potravín (aj ke ď MZ 
v Byt či rozhodlo o zverejnení zámeru prenájmu týchto prie storov ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa).  
 
MR odporú ča MZ schváli ť v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c), zákona 
č. 138/1991 v Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZ N mesta Byt ča 
č. 5/2010, prenájom nebytových priestorov o výmere 3 1m2 
nachádzajúcich sa v objekte KD Mikšová p. Zuzane Pi tlíkovej, 
Beňov 19, nájomnou zmluvou na dobu neur čitú – priamy prenájom ako 
prípad hodný osobitného zrete ľa a s výškou nájomného 3,85 
€/m 2/rok. Dôvodom schválenia prenájmu ako prípadu hodné ho 
osobitného zrete ľa je podpora zásobovania ob čanov v mestskej 
časti Mikšová potravinami, t.j. podpora zriadenia pr evádzky 
potravín. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 208/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 v Zb. o 
majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, prenájom 
nebytových priestorov o výmere 31m 2 nachádzajúcich sa v objekte 
KD Mikšová p. Zuzane Pitlíkovej, Be ňov 19, nájomnou zmluvou na 
dobu neur čitú – priamy prenájom ako prípad hodný osobitného 
zrete ľa a s výškou nájomného 3,85 €/m 2/rok. Dôvodom schválenia 
prenájmu ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora 
zásobovania ob čanov v mestskej časti Mikšová potravinami, t.j. 
podpora zriadenia prevádzky potravín. 
 
POZNÁMKA: Na schválenie uznesenia je nutná 3/5 vä čšina všetkých 
poslancov, t.z. 11 poslancov by malo hlasova ť za uznesenie.   
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 v Zb. o 
majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, prenájom 
nebytových priestorov o výmere 31m 2 nachádzajúcich sa v objekte 
KD Mikšová p. Zuzane Pitlíkovej, Be ňov 19, nájomnou zmluvou na 
dobu neur čitú – priamy prenájom ako prípad hodný osobitného 
zrete ľa a s výškou nájomného 3,85 €/m 2/rok. Dôvodom schválenia 



prenájmu ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora 
zásobovania ob čanov v mestskej časti Mikšová potravinami, t.j. 
podpora zriadenia prevádzky potravín. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 208/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
Neschva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 v Zb. o 
majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, prenájom 
nebytových priestorov o výmere 31m 2 nachádzajúcich sa v objekte 
KD Mikšová p. Zuzane Pitlíkovej, Be ňov 19, nájomnou zmluvou na 
dobu neur čitú – priamy prenájom ako prípad hodný osobitného 
zrete ľa a s výškou nájomného 3,85 €/m 2/rok. Dôvodom schválenia 
prenájmu ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora 
zásobovania ob čanov v mestskej časti Mikšová potravinami, t.j. 
podpora zriadenia prevádzky potravín. 
 
17 / Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov  v KD 
Mikšová, o výmere 24 m 2, nájomcovi – Marek Pánik, Mikšová 32,  
Byt ča, za ú čelom zriadenia prevádzky – fitnes a hudobná produkc ia 
– priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa, s výškou 
nájomného 13,27 €/mesiac paušálne - schva ľovanie prenájmu  - 
opätovné prerokovanie. 
K tomuto zverejneniu zámeru prenájmu nebola doru čená žiadna 
námietka od tretích osôb. 
 
PK odporú ča schváli ť v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c), zákona č. 
138/1991 v Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 
5/2010, prenájom nebytových priestorov o výmere 24 m2  
nachádzajúcich sa v suteréne KD Mikšová, žiadate ľovi – Marek 
Pánik, Mikšova 32, 014 01 Byt ča a to nájomnou zmluvou na dobu 
neur čitú – priamy prenájom ako prípad hodný osobitného z rete ľa a 
s výškou nájomného 13,27 €/mesiac paušálne spolu, v rátane 
spotreby energií. Dôvodom prenájmu ako prípadu hodn ého osobitného 
zrete ľa je podpora športových a kultúrnych aktivít ob čanov mesta 
– fitness a hudobná produkcia.    
 
MR odporú ča MZ schváli ť v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c), zákona 
č. 138/1991 v Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZ N mesta Byt ča 
č. 5/2010, prenájom nebytových priestorov o výmere 2 4 m 2 
nachádzajúcich sa v suteréne KD Mikšová, žiadate ľovi – Marek 
Pánik, Mikšova 32, 014 01 Byt ča a to nájomnou zmluvou na dobu 
neur čitú – priamy prenájom ako prípad hodný osobitného z rete ľa a 
s výškou nájomného 13,27 €/mesiac paušálne spolu, v rátane 
spotreby energií. Dôvodom prenájmu ako prípadu hodn ého osobitného 
zrete ľa je podpora športových a kultúrnych aktivít ob čanov mesta 



– fitness a hudobná produkcia.    
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 209/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 v Zb. o 
majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, prenájom 
nebytových priestorov o výmere 24 m 2 nachádzajúcich sa v suteréne 
KD Mikšová p. Marekovi Pánikovi, Mikšova 32, Byt ča, nájomnou 
zmluvou na dobu neur čitú – priamy prenájom ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa a s výškou nájomného 13,27 €/mesiac paušálne 
spolu, vrátane spotreby energií. Dôvodom prenájmu a ko prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je podpora športových a kultúrnych 
aktivít ob čanov mesta – fitness a hudobná produkcia.    
 
POZNÁMKA: Na schválenie uznesenia je nutná 3/5 vä čšina všetkých 
poslancov, t.z. 11 poslancov by malo hlasova ť za uznesenie.    
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 v Zb. o 
majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, prenájom 
nebytových priestorov o výmere 24 m 2 nachádzajúcich sa v suteréne 
KD Mikšová p. Marekovi Pánikovi, Mikšova 32, Byt ča, nájomnou 
zmluvou na dobu neur čitú – priamy prenájom ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa a s výškou nájomného 13,27 €/mesiac paušálne 
spolu, vrátane spotreby energií. Dôvodom prenájmu a ko prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je podpora športových a kultúrnych 
aktivít ob čanov mesta – fitness a hudobná produkcia.    
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 209/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 v Zb. o 
majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, prenájom 
nebytových priestorov o výmere 24 m 2 nachádzajúcich sa v suteréne 
KD Mikšová p. Marekovi Pánikovi, Mikšova 32, Byt ča, nájomnou 
zmluvou na dobu neur čitú – priamy prenájom ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa a s výškou nájomného 13,27 €/mesiac paušálne 
spolu, vrátane spotreby energií. Dôvodom prenájmu a ko prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je podpora športových a kultúrnych 
aktivít ob čanov mesta – fitness a hudobná produkcia.    
 



18 / Stredoslovenská energetika – zmluva o budúcej kúp nej zmluve 
(9 m2 pod trafostanicou) v k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
PK odporú ča schváli ť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj 
časti pozemku parc. CKN č. 177/1 v k.ú. Hliník nad Váhom, 
o predpokladanej výmere 9 m 2, v navrhovanom znení so žiadate ľom - 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Raj čianke 
2927/8,  010 47 Žilina, I ČO : 36 442 151. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve 
v navrhovanom znení s tým, že žiadate ľ bude znáša ť všetky náklady 
spojené s kúpou pozemku (vyhotovenie geometrického 
plánu, znalecký posudok). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 210/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti pozemku parc. 
CKN č. 177/1 v k.ú. Hliník nad Váhom v predpokladanej vý mere 9 
m2, v navrhovanom znení so žiadate ľom - Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia, a.s. Pri Raj čianke 2927/8,  Žilina, 
I ČO: 36 442 151  s tým,  že žiadate ľ bude znáša ť všetky náklady 
spojené s kúpou pozemku. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti pozemku parc. 
CKN č. 177/1 v k.ú. Hliník nad Váhom v predpokladanej vý mere 9 
m2, v navrhovanom znení so žiadate ľom - Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia, a.s. Pri Raj čianke 2927/8,  Žilina, 
I ČO: 36 442 151  s tým,  že žiadate ľ bude znáša ť všetky náklady 
spojené s kúpou pozemku. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 210/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti pozemku parc. 
CKN č. 177/1 v k.ú. Hliník nad Váhom v predpokladanej vý mere 9 
m2, v navrhovanom znení so žiadate ľom - Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia, a.s. Pri Raj čianke 2927/8,  Žilina, 
I ČO: 36 442 151  s tým,  že žiadate ľ bude znáša ť všetky náklady 
spojené s kúpou pozemku. 
 



19 / Žiados ť ZŠ Mieru o povolenie prenájmu školských priestorov  
v ZŠ Mieru, pre CV Č Byt ča, na prvý polrok 2014, návrh nájomnej 
zmluvy. 
 
PK odporú ča schváli ť prenájom priestorov nachádzajúcich sa 
v areáli ZŠ Mieru v Byt či – objekty č.s. 993, 1234 a 1336, 
prenajímate ľ ZŠ Mieru, nájomca CV Č Byt ča, za ú čelom záujmovej 
činnosti detí CV Č, s výškou nájmu spolu so službami 1.400,- Eur 
za dobu nájmu, doba nájmu od 1.1.2014 do 30.6.2014 a to ako 
prenájom nebytových priestorov pod ľa § 9a, ods. 9, písm. c/ 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov – 
osobitný zrete ľ. Dôvodom osobitného zrete ľa je podpora 
mimoškolských aktivít detí a mládeže. 
 
MR odporu čila primátorovi mesta, ako štatutárovi zria ďovate ľa 
základných škôl a školských zariadení na území Mest a, aby rokoval 
s riadite ľom ZŠ na Ul. Mieru, riadite ľkou ZŠ na Ul. Lániho 
a riadite ľkou CV Č o h ľadaní dohody najlepšieho možného riešenia 
užívania majetku Mesta. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 211/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Prenájom priestorov nachádzajúcich sa v areáli ZŠ M ieru v Byt či – 
objekty č.s. 993, 1234 a 1336, prenajímate ľ ZŠ Mieru, nájomca CV Č 
Byt ča, za ú čelom záujmovej činnosti detí CV Č, s výškou poplatkov 
za spotrebované energie 1.400,- Eur za dobu nájmu, doba nájmu od 
1.1.2014 do 30.6.2014 a to ako prenájom nebytových priestorov 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov – osobitný zrete ľ. Dôvodom 
osobitného zrete ľa je podpora mimoškolských aktivít detí 
a mládeže. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Prenájom priestorov nachádzajúcich sa v areáli ZŠ M ieru v Byt či – 
objekty č.s. 993, 1234 a 1336, prenajímate ľ ZŠ Mieru, nájomca CV Č 
Byt ča, za ú čelom záujmovej činnosti detí CV Č, s výškou poplatkov 
za spotrebované energie 1.400,- Eur za dobu nájmu, doba nájmu od 
1.1.2014 do 30.6.2014 a to ako prenájom nebytových priestorov 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov – osobitný zrete ľ. Dôvodom 
osobitného zrete ľa je podpora mimoškolských aktivít detí 
a mládeže. 



 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 211/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Prenájom priestorov nachádzajúcich sa v areáli ZŠ M ieru v Byt či – 
objekty č.s. 993, 1234 a 1336, prenajímate ľ ZŠ Mieru, nájomca CV Č 
Byt ča, za ú čelom záujmovej činnosti detí CV Č, s výškou poplatkov 
za spotrebované energie 1.400,- Eur za dobu nájmu, doba nájmu od 
1.1.2014 do 30.6.2014 a to ako prenájom nebytových priestorov 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov – osobitný zrete ľ. Dôvodom 
osobitného zrete ľa je podpora mimoškolských aktivít detí 
a mládeže. 
 
20 / Návrh nájomnej zmluvy od Lesného spolo čenstva Byt ča, s.r.o., 
E. Lániho 253/1, Byt ča. Nájomná zmluva je navrhnutá na dobu 
ur čitú do 31.12.2022 (s novým subjektom – s.r.o.) s tý m, že 
pôvodná nájomná zmluva s Urbárskym spolumajite ľstvom Byt ča 
uzatvorená v roku 1998 je na dobu do 1.1.2018. Zák.  č. 97/2013 
o pozemkových spolo čenstvách rieši nakladanie, užívanie spolo čnej 
nehnute ľnosti a valné zhromaždenie urbáru Byt ča rozhodlo 
o užívaní tejto nehnute ľnosti prostredníctvom nájomcu - Lesné 
spolo čenstvo Byt ča, s.r.o., E. Lániho č. 253/1, Byt ča. 
Ide o opätovné prerokovanie žiadosti. 
 
PK s oh ľadom na skuto čnos ť, že žiadate ľ je spoluvlastníkom 
predmetných pozemkov, ako i s oh ľadom na vyššie uvádzané 
skuto čnosti odporú ča schváli ť : 

- ukon čenie platnosti nájomnej zmluvy na lesné pozemky mes ta 
s Urbárskym spolumajite ľstvom, pozemkové spolo čenstvo Byt ča, 
zo d ňa 2.1.1998 a to dohodou zmluvných strán 

- uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na lesné 
a po ľnohospodárske pozemky mesta s nájomcom Lesné 
spolo čenstvo Byt ča, s.r.o., E. Lániho č. 253/1, Byt ča, na 
dobu ur čitú do 31.12.2022, t.j. nájomnej zmluvy zo d ňa 
1.1.2013. 

 
MR odporú ča MZ schváli ť:  

- ukon čenie platnosti nájomnej zmluvy na lesné pozemky mes ta 
s Urbárskym spolumajite ľstvom, pozemkové spolo čenstvo Byt ča, 
zo d ňa 2.1.1998 a to dohodou zmluvných strán, 

- uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na lesné 
a po ľnohospodárske pozemky mesta s nájomcom Lesné 
spolo čenstvo Byt ča, s.r.o., E. Lániho č. 253/1, Byt ča, na 
dobu ur čitú do 31.12.2022, t.j. nájomnej zmluvy zo d ňa 
1.1.2013. 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 212/2013 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Ukon čenie platnosti nájomnej zmluvy na lesné pozemky Mes ta 
s Urbárskym spolumajite ľstvom, pozemkové spolo čenstvo Byt ča, zo 
dňa 2.1.1998 dohodou zmluvných strán. 
2/ Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na lesné a po ľnohospodárske 
pozemky Mesta s nájomcom Lesné spolo čenstvo Byt ča, s.r.o., E. 
Lániho č. 253/1, Byt ča, na dobu ur čitú do 31.12.2022, t.j. 
nájomnej zmluvy zo d ňa 1.1.2013. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Ukon čenie platnosti nájomnej zmluvy na lesné pozemky Mes ta 
s Urbárskym spolumajite ľstvom, pozemkové spolo čenstvo Byt ča, zo 
dňa 2.1.1998 dohodou zmluvných strán. 
2/ Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na lesné a po ľnohospodárske 
pozemky Mesta s nájomcom Lesné spolo čenstvo Byt ča, s.r.o., E. 
Lániho č. 253/1, Byt ča, na dobu ur čitú do 31.12.2022, t.j. 
nájomnej zmluvy zo d ňa 1.1.2013. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 212/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Ukon čenie platnosti nájomnej zmluvy na lesné pozemky Mes ta 
s Urbárskym spolumajite ľstvom, pozemkové spolo čenstvo Byt ča, zo 
dňa 2.1.1998 dohodou zmluvných strán. 
2/ Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na lesné a po ľnohospodárske 
pozemky Mesta s nájomcom Lesné spolo čenstvo Byt ča, s.r.o., E. 
Lániho č. 253/1, Byt ča, na dobu ur čitú do 31.12.2022, t.j. 
nájomnej zmluvy zo d ňa 1.1.2013. 
 
 
21 / Žiados ť SAKER, s.r.o., Horný Hri čov č. 298 o stanovisko Mesta 
k umiestneniu prevádzky „Zariadenie na zhodnocovani e kovových 
odpadov“ v priemyselnej hale súp. č. 1194 na pozemku parc. č. 
802/21 v k.ú. Ve ľká Byt ča (areál KINEX a.s. Byt ča). 
       
V súvislosti s predmetom žiadosti si členovia komisie vypo čuli 
informácie a vysvetlenia podané zástupcami spolo čnosti SAKER, 
s.r.o., Horný Hri čov.  
Konate ľ a zamestnanec spolo čnosti na otázky členov komisie 
uviedli okrem iného aj tieto so žiados ťou súvisiace informácie:  



- dopravné napojenie prevádzky bude novou prípojkou  
(komunikáciou) zriadenou z areálu KINEX a.s. Byt ča na štátnu 
cestu II/507, na ktorú finan čne prispeje z 1/3 výdavkov       
spolo čnos ť SAKER a z 2/3 - KINEX a.s.; tým sa zabezpe čí doprava 
vstupných materiálov priamo do prevádzky a odvoz z prevádzky; 
preprava nebude smerova ť do mesta 
- zámer prevádzky zariadenia podlieha posudzovaní v plyvov na ŽP 
(EIA) prostredníctvom Ministerstva ŽP SR (príslušný m 
inšpektorátom ŽP) 
- spolo čnos ť SAKER potrebuje vydanie súhlasného stanoviska mest a, 
aby mohla vo veci zriadenia prevádzky zariadenia (p redmetu 
žiadosti) ďalej kona ť (o.i. kúpa nehnute ľnosti) a spracova ť zámer 
- zariadenie bude využíva ť technológiu rota čnej siete v ktorej sa 
vstupný materiál taví (rafinuje) s použitím so ľného roztoku; 
technológia má by ť v zmysle predpisov na ochranu ŽP, čo najviac 
šetrná vo či ŽP 
- zámer bude spracovaný na max. vstupnú kapacitu 32  tis. ton 
hliníkových odpadov za rok 
- technologický odpad – stery a trosky, ktoré sú ne bezpe čným 
odpadom (kat. N) sa nesmie dosta ť do kontaktu s vodou a bude 
skladovaný v ur čenom uzavretom sklade (hale) chránenom pred 
atmosférickými vplyvmi, odvetranom do odprašovacieh o zariadenia 
(filter); na filtroch vznikne odpad, ktorý bude ods tra ňovaný; zo 
skladu bude prepravovaný v zmysle platných predpiso v, na 
zhodnocovanie mimo prevádzku 
- exhaláty budú odsávané cez odprašovacie technolog ické 
zariadenia (latkové filtre a neutraliza čné uhlie a vápnik) do 
komína; podobnú technológiu používa materská firma SAKER s.r.o., 
Kromeříž, ČR 
- so skúšobnou prevádzkou má spolo čnos ť záujem za čať koncom r. 
2014 
- na tavenie bude použitý zemný plyn v množstve cca  7 tis. m 3/de ň 
- je možné uskuto čni ť prehliadku zariadenia firmy umiestneného 
v Českej republike 
- vzh ľadom na plánovane množstvo vstupného materiálu, uva žuje sa 
aj s dovozom hliníkového  odpadu na spracovanie 
- uvažuje sa s priamou zamestnanos ťou min. 40 zamestnancov 
v trojzmennej prevádzke. 
V žiadosti sú uvedené aj iné odborné informácie tyk ajúce sa 
zariadenia na zhodnocovanie kovov.  
       
Po oboznámení sa s predmetom žiadosti, vypo čutí informácií 
podaných zástupcami žiadate ľa, KVaŽP odporú ča orgánom mesta 
predmetnej žiadosti vyhovie ť a schváli ť kladné stanovisko  
k umiestneniu prevádzky „Zariadenie na zhodnocovani e kovových 
odpadov“ v priemyselnej hale súp. č. 1194 na pozemku parc. č. 



802/21 v k.ú. Ve ľká Byt ča (areál KINEX a.s. Byt ča) pre SAKER, 
s.r.o., Horný Hri čov č. 298. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že ob čania obce Horný Hri čov 
v petícii vyjadrili nesúhlas s umiestnením prevádzk y v katastri 
obce Horný Hri čov. Členovia MR konštatovali, že naše mesto je 
umiestnené v kotline, jeho  malou rozlohou je vlast ne „všetko“ 
veľmi blízko, teda aj priemyselná časť budov Kinex-u  je blízko 
zastavaného územia mesta (sídliská, rodinné domy). Členovia MR 
majú obavu z možného negatívneho vplyvu prevádzky n a zdravie 
obyvate ľov, preto MR odporú ča MZ neschváli ť vydanie kladného 
záväzného stanoviska Mesta Byt ča k umiestneniu prevádzky: 
“Zariadenie na zhodnotenie kovových odpadov“, pre f irmu SAKER, s. 
r. o. Horný Hri čov č. 298, v areáli fy KINEX, a. s.  Byt ča 
v jestvujúcej priemyselnej hale, súp. č. 1149, na pozemku par č. 
KNC 820/21 v k. ú. Ve ľká Byt ča. 
    
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 213/2013 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevydanie kladného záväzného stanoviska Mesta Byt ča k umiestneniu 
prevádzky: “Zariadenie na zhodnotenie kovových odpa dov“, pre 
firmu SAKER, s. r. o. Horný Hri čov č. 298, v areáli fy KINEX, a. 
s., Byt ča v jestvujúcej priemyselnej hale, súp. č. 1149, na 
pozemku par č. KNC 820/21 v k. ú. Ve ľká Byt ča. 
 
Pán primátor predniesol stanovisko mestskej rady, k torá odporú ča 
MZ neschváli ť vydanie kladného záväzného stanoviska Mesta Byt ča 
k umiestneniu prevádzky: “Zariadenie na zhodnotenie  kovových 
odpadov“, pre firmu SAKER, s. r. o. Horný Hri čov č. 298, v areáli 
fy KINEX, a. s.  Byt ča v jestvujúcej priemyselnej hale, súp. č. 
1149, na pozemku par č. KNC 820/21 v k. ú. Ve ľká Byt ča. 
Pán primátor – prv než otvorím diskusiu k tomuto bo du chcem 
poveda ť, že verím tomu, tak ako ja tu teraz poviem pred vš etkými, 
že aj ke ď ide o prevádzku v priemyselnej zóne Kinexu, to že 
niektorí zneužívajú tieto témy na zvidite ľňovanie sa, som proti 
tomu. Verím tomu, že ste proti tejto prevádzke a ma li by ste to 
všetci sedemnásti deklarova ť jednotným  hlasovaním. Verím tomu, 
že aj tu prítomný pán riadite ľ Kinexu nájde vhodných partnerov na 
využitie priestorov. Preto bol by som rád, keby ste  
nediskutovali, vrátane m ňa a prezentovali by sme všetci, vrátane 
mňa, že tento druh podnikania v meste neakceptujeme. 
 
p. Chúpek – súhlasím s pánom primátorom. Nedá mi ne poveda ť, že ma 
neprekvapilo, že už nieko ľko hodín po skon čení zasadnutia 
mestskej rady vedeli niektorí výsledky nášho hlasov ania a naše 



diskusné príspevky z rady. Nemalo by sa to, ale je to v poriadku, 
každý má nejaký okruh známych. Ale ke ď už to vyjde na povrch, tak 
niekto zámerne dezinformuje. Hovorím to preto, že s a to týka 
mojej osoby. Len to ľko k diskutujúcim a to konkrétne pre pána 
občana, áno, aj ja som bol proti a to zásadným spôsobo m. Bol som 
úplne zásadne proti, umiestnenie prevádzky je zásad ne nevhodné. 
 
Pán primátor po ďakoval p. Chúpekovi, ukon čil diskusiu a dal 
hlasova ť za uznesenie: 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevydanie kladného záväzného stanoviska Mesta Byt ča k umiestneniu 
prevádzky: “Zariadenie na zhodnotenie kovových odpa dov“, pre 
firmu SAKER, s. r. o. Horný Hri čov č. 298, v areáli fy KINEX, a. 
s., Byt ča v jestvujúcej priemyselnej hale, súp. č. 1149, na 
pozemku par č. KNC 820/21 v k. ú. Ve ľká Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 213/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevydanie kladného záväzného stanoviska Mesta Byt ča k umiestneniu 
prevádzky: “Zariadenie na zhodnotenie kovových odpa dov“, pre 
firmu SAKER, s. r. o. Horný Hri čov č. 298, v areáli fy KINEX, a. 
s., Byt ča v jestvujúcej priemyselnej hale, súp. č. 1149, na 
pozemku par č. KNC 820/21 v k. ú. Ve ľká Byt ča. 
 
Na vyjadrenie niektorých poslancov, že omylom nespr ávne 
hlasovali, pán primátor upozornil, že čítal návrh uznesenia a 
deklaroval, že je to kolektívne rozhodnutie primáto ra mesta 
a poslancov - nevydanie kladného záväzného stanovis ka Mesta. 
Tlmočil, že aj stanovisko neprítomného poslanca p. Jozef a Raždíka 
je nevydanie kladného stanoviska, takto to spolo čne deklarovali. 
Poslanci konštatovali, že nie je možné o tom istom uznesení 
hlasova ť za sebou ešte raz. 
 
22 / Žiadosti o pridelenie bytov na Ul. Tresko ňovej č.s. 814/5. 
KSoc odporú ča prideli ť vo ľný byt – garsónku č. 20 žiadate ľovi 
Petrovi Bublovi na dobu 1 rok. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie bytu – garsónka č. 20 na Ul. 
Tresko ňovej č.s. 814/5 v Byt či žiadate ľovi p. Petrovi Bublovi na 
dobu ur čitú 1 rok. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 214/2013 



Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie bytu č. 20 na Ul. Tresko ňovej č.s. 814/5 v Byt či  
p. Petrovi Bublovi na dobu ur čitú 1 rok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie bytu č. 20 na Ul. Tresko ňovej č.s. 814/5 v Byt či  
p. Petrovi Bublovi na dobu ur čitú 1 rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 214/2013  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie bytu č. 20 na Ul. Tresko ňovej č.s. 814/5 v Byt či  
p. Petrovi Bublovi na dobu ur čitú 1 rok. 
 
23 / MR vzala na vedomie  informáciu, že je možné od minis terstva 
získa ť dotáciu, pod ľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní 
dotácií, na spracovanie územnoplánovacej dokumentác ie (ÚPD) obcí, 
na spracovanie ÚPD, ktorou je o.i. návrh zmien a do plnkov ÚPO 
(ÚPN-SÚ). Jednou z podmienok poskytovania dotácie j e v zmysle § 4 
ods. 2 zákona č. 226/2011 Z.z. prijatie uznesenia obecného 
zastupite ľstva obsahujúceho záväzok žiadate ľa o tom, že proces 
obstarávania a schva ľovania ÚPD potrvá najviac tri roky od 
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi minis terstvom 
a žiadate ľom. 
 
Predmetné uznesenie, ktoré je povinnou prílohou žia dosti 
o dotáciu, nesmie by ť staršie ako tri mesiace. 
 
Členovia  MR sa dohodli na pracovnom stretnutí d ňa 10. 12. 2013  
o 16,00 hodine, kde vyhodnotia podnety a návrhy súv isiace 
s obstarávaním ÚPD s cie ľom ur čenia ú čelu hraníc riešeného územia 
a predmetu riešenia ako podkladu pre obstaranie a s pracovanie 
ÚPD. 
 
MR odporú ča MZ uvedené schváli ť. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 215/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na sp racovanie 
územnoplánovacej dokumentácie obce v rozsahu navrho vaných zmien 
a doplnkov ÚPD.  



 
2/ Spolufinancovanie územnoplánovacej dokumentácie (Zmena a 
doplnok č. 5 Územného plánu obce Byt ča /ÚPN-SÚ Byt ča/) 
najmenej vo výške 20% oprávnených nákladov na ú čel dotácie. 
 
II.Súhlasí:  
So záväzkom Mesta, že proces obstarávania a schva ľovania 
územnoplánovacej dokumentácie (Zmena a doplnok č. 5 Územného 
plánu obce Byt ča /ÚPN-SÚ Byt ča/) potrvá najviac tri roky od 
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi minis terstvom 
a žiadate ľom – Mestom Byt ča. 
 
III.Schva ľuje: 
Zaradenie návrhov a podnetov ob čanov odporu čených Mestskou radou 
do spracovania zmeny ÚPD v rámci Územného plánu obc e, pod ľa 
priloženého materiálu. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že sa členovia  MR stretli na 
pracovnom zasadnutí a prerokovali všetky podnety a návrhy ob čanov 
súvisiace s obstarávaním ÚPD. 
 
Poslanec p. Bologa pripomenul, že pracovné stretnut ie trvalo 4 
hodiny a predpokladá, že aj mestské zastupite ľstvo prerokuje 
všetky podnety a návrhy ob čanov súvisiace s obstarávaním ÚPD. 
 
Poslanci konštatovali, že na zasadnutí nie je dosta to čný časový 
priestor venova ť sa dôsledne uvedenému a odporu čili zvolanie 
samostatného, prípadne mimoriadneho (ak má by ť dodržaný termín na 
predloženie žiadosti na ministerstvo) zasadnutia za stupite ľstva. 
 
Pán primátor navrhol, aby poslanci hlasovali za ten to bod 
a zdržali sa hlasovania s tým, že on sa s členmi mestskej rady 
dohodne na ďalšom postupe. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na sp racovanie 
územnoplánovacej dokumentácie obce v rozsahu navrho vaných zmien 
a doplnkov ÚPD.  
 
2/ Spolufinancovanie územnoplánovacej dokumentácie (Zmena a 
doplnok č. 5 Územného plánu obce Byt ča /ÚPN-SÚ Byt ča/) 
najmenej vo výške 20% oprávnených nákladov na ú čel dotácie. 
 
II.Súhlasí:  



So záväzkom Mesta, že proces obstarávania a schva ľovania 
územnoplánovacej dokumentácie (Zmena a doplnok č. 5 Územného 
plánu obce Byt ča /ÚPN-SÚ Byt ča/) potrvá najviac tri roky od 
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi minis terstvom 
a žiadate ľom – Mestom Byt ča. 
 
III.Schva ľuje: 
Zaradenie návrhov a podnetov ob čanov odporu čených Mestskou radou 
do spracovania zmeny ÚPD v rámci Územného plánu obc e, pod ľa 
priloženého materiálu. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e      č. 214/2013  
 
24 / Návrh termínov zasadnutí MR a MZ na I. polrok 201 4:  
 
MR – 18. 2. 2014, 15. 4. 2014, 17. 6. 2014  
MZ - 27. 2. 2014, 24. 4. 2014, 26. 6. 2014  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 216/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupite ľstva 
na I. polrok 2014: 
MR – 18. 2. 2014, 15. 4. 2014, 17. 6. 2014  
MZ - 27. 2. 2014, 24. 4. 2014, 26. 6. 2014 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupite ľstva 
na I. polrok 2014: 
MR – 18. 2. 2014, 15. 4. 2014, 17. 6. 2014  
MZ - 27. 2. 2014, 24. 4. 2014, 26. 6. 2014 
 
 
R ô z n e : 
 
1/ Pán primátor po ďakoval poslancom za prácu v orgánoch mesta, 
za ich podnety a návrhy. Po ďakoval pracovníkom škôl, školských  
zariadení, pracovníkom úradu a prítomným novinárom za prácu v r.  
2013. 
   
2/ Vedúci odd. Rr p. Kotešovský stru čne informoval prítomných 
o vykonávaných verejných obstarávaniach Mesta a pln enie 



mikroprojektov. 
Z informácii vyplynulo, že na februárovom zasadnutí  komisii  
bude prerokovaná problematika biologicky rozložite ľného odpadu. 
 
Poslanec p. Ovseník sa informoval, že na pracovnom stretnutí so 
starostami bolo pris ľúbené, že im bude predložený návrh zmluvy 
upravenej, v ktorej bude vypustený článok, že to budú robi ť 
bezplatne, kedy sa to bude robi ť. 
 
Pán primátor informoval, že na mestskej rade bol pr edložený  
ur čitý návrh na riešenie problematiky odpadov, kde by bol  
riešený aj BRO. Má to nadväznos ť aj na obce. So starostami 
sa dohodli, že si schvália návrhy VZN-ka v obecných   
zastupite ľstvách. Najskôr bude návrh firmy na koncep čné aj 
čiastkové likvidácie odpadu prerokovaný v orgánoch M esta.  
 
p. Kozák – ja zhodou okolnosti projekt držím v ruke , tá firma 
ráta z likvidáciou TKO aj BRO a efektívne nakladani e s odpadom.    
 
3/ Poslanec p. Greguš – chcem sa vráti ť k bodu 21 a chcem, aby 
bol tento príspevok zapísaný v zápisnici z tohto me stského 
zastupite ľstva. Asi som nebol sám, ktorý som v uznesení č. 
213/2013 hlasoval nesprávne, aj ja som proti tomuto  zámeru. 
Neviem či to, že Mestské zastupite ľstvo schva ľuje nevydanie je 
správna formulácia, nie som sloven činár, chcem, aby to bolo 
v zápisnici. Sa mi zdá, že sme boli traja poslanci.  
 
Pán primátor - ja som pred hlasovaním pre čítal návrh uznesenia, 
že schva ľuje nevydanie záväzného stanoviska.  
 
p. Greguš – viem, ale mám na to právo, aby to bolo zapísané  
a z toho jasné. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 10/2013 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 
Ing. Bohuslav Tiso                  Miroslav Minár čik 
poverený zast. prednostu úradu      primátor mesta    
 
          
Miroslav Frolo                      Ing. Miloš Greg uš  
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 


