
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 6/2014 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného   

dňa 25. 9. 2014 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 19,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 14 poslancov 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta B yt ča. 
2/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 06. 2014.  
3/ Zmena rozpo čtu č. 3 a 4/2014 v zmysle Štatútu Mesta Byt ča. 
4/ Žiados ť Rímskokatolíckej cirkvi – farnos ť Predmier 
o poskytnutie príspevku na automatizáciu zvonov pre  kostol 
v Hrabovom. 
5/ Žiados ť OZ ANTIKOMPLEX.SK, Banská Bystrica o povolenie 
inštalácie pripomienkových kame ňov. 
6/ Žiados ť p. Miroslava Frola o navýšenie dotácie pre FK Hlin ík 
nad Váhom.  
7/ Žiados ť DHZ Hrabové o výmenu okien na garáži hasi čskej 
zbrojnice. 
8/ Žiados ť DHZ Hrabové o výmenu dverí na hasi čskej zbrojnici. 
9/ Žiados ť ZŠ E. Lániho, Byt ča o použitie zostatku finan čných 
prostriedkov. 
10 / Žiados ť Jednoty dôchodcov Slovenska, klub seniorov Malá By t ča 
o finan čný príspevok dopravu pre členov klubu. 
11 / Návrh riešenia stavebných úprav križovatky Ul. Ko menského, 
SNP, Rázusova a Tresko ňova v Byt či. 
12 / Žiados ť MŠ na Ul. Hurbanovej v Byt či o rekonštrukciu schodov. 
13 / Žiados ť Mestskej knižnice o možnos ť využívania nebytového 
priestoru (bývalé priestory o čnej optiky). 
14 / Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 4/2014 k 30. 9. 2014.  
15 / Žiados ť p. Marty Dolinajcovej o opätovné prehodnotenie 
žiadosti týkajúcej sa zmeny nájomcu. 
16 / Žiados ť p. Miroslava Frola o opätovné zaradenie odsúhlasen ia 
prenájmu pozemku.  
17 / Protokol – zmluva č. 2/2014 o odovzdaní a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča. 
18 / Protokol – zmluva č. 1/2014 o odovzdaní a prevzatí majetku 
TSMB. 
19 / Návrh poplatkov za prenájom KD Byt ča. 
20 / Návrh Všeobecných zásad funk čného usporiadania územia v obvode 
projektu pozemkových úprav v k. ú. Ve ľká Byt ča. 
21 / Vyhlásenie vo ľby hlavného kontrolóra Mesta Byt ča. 
22 / Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta Byt ča. 
23 / Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta Byt ča. 
24 / Protokol o vyhodnotení OVS č. 3/2014. 
25 / Žiados ť pp. Mariána Blažka, Albíny Ko čovej, Jána Sakalu 
a manž. Melániou, Ing. Petra Saba a Jany Novákovej o kúpu pozemkov 
pri bytovom dome.  
26 / Žiados ť spolo čnosti HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská 
Bystrica o schválenie alternatívnej trasy vedenia i nžinierskych 
sietí cez areál TSMB. 
27 / Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby: „miestna  
komunikácia“. 
28 / Návrh OVS č. 4/2014. 
29 / Žiados ť p. Dominika Par čiša s manž. Máriou o povolenia 
umiestnenia kanalizácie cez pozemok Mesta. 
30 / Žiados ť p. Mikuláša Mandu o odkúpenie časti pozemku. 



31 / Žiados ť p. Martina Dudo ňa ml. a spoluob čanov o úpravu 
prístupovej komunikácie pri rodinných domoch. 
32 / Žiadosti o pridelenie bytu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka. 
33 / Žiadosti o pred ĺženie nájmu v sociálnych bytoch. 
34 / Žiadosti o pridelenie sociálnych bytov. 
35 / Pridelenie  finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa  
hodnotenia projektov grantovej komisie  v IV. kole r. 2014. 
36 / Rôzne.  
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 14 zo 17-tich 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Poslanec p. In g.  
Ovseník sa ospravedlnil, že bude musie ť odís ť z rokovania skôr.  
     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. Milan Behrík a p. 
Miroslav Frolo.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Július Lo vás 
ako predseda komisie, p. Ing. Ján Melocík a p. Ing.  Milan Ovseník 
ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Pán primátor upozornil poslancov, že v zaslanom náv rhu programu 
chýba bod rôzne, ktorý navrhuje doplni ť, teda bod 36/ programu 
bude rôzne. 
  
Poslanci doplnený program, overovate ľov zápisnice, návrhovú 
komisiu a zapisovate ľku schválili.     
 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta B yt ča: 

-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 30. 5. 2014 a 26. 6. 2014, 

-  správy o výsledkoch vykonaných kontrol.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 93/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 

-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 30. 5. 2014 a 26. 6. 2014, 

-  Správy o výsledkoch vykonaných kontrol predložené h lavnou 
kontrolórkou Mesta.  

 
Poslanci nemali pripomienky k predloženému materiál u. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 

-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 30. 5. 2014 a 26. 6. 2014, 

-  Správy o výsledkoch vykonaných kontrol predložené h lavnou 
kontrolórkou Mesta.  

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 93/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 



-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 30. 5. 2014 a 26. 6. 2014, 

-  Správy o výsledkoch vykonaných kontrol predložené h lavnou 
kontrolórkou Mesta.  

  
2/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 06. 2014.  
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Monitorova cej správe 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2014. 
 
Prítomní členovia FK zobrali na vedomie plnenie programového 
rozpo čtu k 30. 06. 2014 a Monitorovaciu správu programové ho 
rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2014.  
 
Rokovanie finan čnej komisie sa uskuto čnilo d ňa 09. 09. 2014 
o 15.15 hodine. Finan čná komisia nebola uznášania sa schopná 
vzh ľadom k tomu, že sa jej zú častnili len 3 členovia zo šiestich. 
 
FK odporú ča doplnenie informácií na zasadnutie MZ:   

- Zaktualizova ť informácie o prebiehajúcich projektoch 
s doplnením informácie o reálnosti  príjmov zahrnut ých 
v príjmovej časti rozpo čtu na r. 2014  podľa stavu 
k 31.8.2014 

- Vyhodnotenie zberu BRO po jeho ukon čení v roku 2014 t. j. 
ukon čenie sa  predpokladá k 31.10.2014 

- Rozčleni ť príjmovú a výdavkovú časť príspevkovej 
a podnikate ľskej činnosti plnenia rozpo čtu TS MB 
v súvislosti s BRO pod ľa stavu k 31.8.2014 

- Aktualizova ť tabu ľku investícií k 31. 08. 2014. 
Finan čné prostriedky na zele ň použité z náhrady za vyrúbanú zele ň 
– použitie k 31.8.2014.  
PK, KVaŽP, KSoc  odporú čajú Plnenie programového rozpo čtu k 30. 06. 
2014 zobra ť na vedomie bez pripomienok. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie plnenie programového rozpo čtu 
Mesta Byt ča za I. polrok 2014. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 94/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Monitorova cej správe 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2014. 
II.Schva ľuje: 
Monitorovaciu správu programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. 
polrok 2014. 
 
Pán primátor konštatoval, že všetky tu predložené m ateriály boli 
prerokované v komisiách a mestskej rade. 
 
Poslanec p. Ovseník konštatoval, že sa nezišli členovia finan čnej 
komisie v dostato čnom po čte, komisia preto nebola uznášania-
schopná a následne zhrnul, aké ešte požadovali prel oži ť podklady, 
t.z. aktualizova ť informácie o prebiehajúcich projektoch 
s doplnením informácie o reálnosti  príjmov zahrnut ých v príjmovej 
časti rozpo čtu na r. 2014  podľa stavu k 31.8.2014, vyhodnotenie 
zberu BRO po jeho ukon čení v roku 2014 t. j. ukon čenie sa  
predpokladá k 31.10.2014, roz členi ť príjmovú a výdavkovú časť 



príspevkovej a podnikate ľskej činnosti plnenia rozpo čtu TS MB 
v súvislosti s BRO pod ľa stavu k 31.8.2014 a aktualizova ť tabu ľku 
investícií k 31. 08. 2014. Konštatoval, že požadova né podklady 
boli poslancom predložené. Vyplýva z nich, že finan čné prostriedky 
hlavne z ve ľkého projektu cezhrani čnej spolupráce vo výške 
90.000,- € nebudú refundované v tomto roku až v bud úcom. Ďalej je 
nutné, aby všetky náklady na zber a likvidáciu odpa du hradili 
pôvodcovia odpadu, nie že náklady sa zvyšujú a popl atky sa dokonca 
znižujú. Z preh ľadu realizovaných investícii k 31. 8. 2014 
vyplýva, že cca 40% plánovaných investícií a opráv bolo 
realizovaných, však projekt verejného osvetlenia ne bol doposia ľ 
zrealizovaný, aj ke ď je rok schválený. Čiastka 70.000,- € za výrub 
drevín poukázané Mestu v zmysle zákona, sa má použi ť na úhradu 
nákladov spojených so starostlivos ťou o dreviny rastúce na území 
mesta. V preh ľade materiálu „verejná zele ň“ je aj položka na nákup 
drevín, ale z týchto prostriedkov  bol v júni pri z mene rozpo čtu  
schválený výdavok vo výške 33.000,- € ako  kapitálo vý výdavok na 
premostenie Petrovi čky, čo pod ľa poslanca p. Ovseníka nie je 
výdavok v súlade s použitím prostriedkov na zele ň. Ak to 
premostenie bude realizované, je nutné to rieši ť cez rezervný 
fond. V závere príspevku poslanec p. Ovseník poukáz al na 
konštatáciu z monitorovacej správy, kde v podprogra me 1.4 
zabezpe či ť urbanistický rozvoj je uvedené, že zamestnanci Mes ta 
v I. polroku dodržiavali 30 d ňovú lehotu na vydávanie stanovísk. 
V kontexte z vlastných skúseností a aj minimálne dv och protestov 
prokurátora sa mu zdá toto konštatovanie nadnesené.  
  
Pán primátor konštatoval, že vyú čtovanie z eurofondov, teda 
finan čné prostriedky budú Mestu poukázané po ukon čení projektu.  
BRO sa rozbehlo a je vnímané aj ob čanmi ve ľmi pozitívne. Po 
ukon čení zberu BRO k 31. 10.  2014 bude urobená analýza BRO 
a vyú čtovanie nákladov bude predložené zastupite ľstvu. Čo sa týka 
vývozu TKO, jeden z ú častníkov výberového konania dal návrh na súd 
medzi úradom pre verejné obstarávanie a súdom a pos tupne dochádza 
k dohode ú častníkov konania. Náhradná výsadba sa realizuje 
v zmysle zákona a finan čné prostriedky sú vynaložené efektívne na 
nákup a výsadbu zelene v parkoch. Premostenie Petro vi čky nie je 
investi čná stavba, je to zele ň, kde sa medzi kostolom a farou 
vytvoria ve ľké ovály so zele ňou a stromami a vytvorí sa 
premostenie zele ňou medzi týmito vzácnymi stavbami. Čo sa týka 
protestov prokurátora, je rozhodnutie ministerstva životného 
prostredia, ktoré zrušilo aj protest prokurátora vy daný oh ľadne p. 
Ftá čka. Pani kontrolórka aj vedúci oddelenia sa snažia rieši ť 
požiadavky vás poslancov v súlade so zákonom a vaši mi 
rozhodnutiami. 
  
Poslanec p. Kozák podotkol, že prostriedky poukázan é na výsadbu 
zelene Mesto dostalo hlavne za výstavbu (modernizác ia železni čnej 
trate) realizovanú v m. č. Hrabové. Železnicou je najviac za ťažená 
m.č. Hrabové a tam neboli žiadne prostriedky získané a ko náhrada 
za zele ň investované. 
    
Pán primátor v závere konštatoval, že nakladanie s finan čnými 
prostriedkami získanými za zele ň je vecou mestského 
zastupite ľstva, ktoré schva ľuje ich použitie. 
 
Po diskusii, dal pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Monitorova cej správe 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2014. 
II.Schva ľuje: 
Monitorovaciu správu programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. 
polrok 2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 94/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Monitorova cej správe 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. polrok 2014. 
II.Schva ľuje: 
Monitorovaciu správu programového rozpo čtu Mesta Byt ča za I. 
polrok 2014. 
 
3/ Zmena rozpo čtu č. 3 a 4/2014 v zmysle § 13 písm. b) Štatútu 
mesta Byt ča – na vedomie. 
 
Komisie zobrali na vedomie Zmenu rozpo čtu č. 3 a 4/2014 v zmysle § 
13 písm. b) Štatútu Mesta Byt ča. 
 
KVaŽP odporú ča, aby zobrazenia erbov mesta Byt ča a partnerských 
miest boli umiestnené na vidite ľnom mieste pre verejnos ť. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie Zmenu rozpo čtu č. 3 a 4/2014 
v zmysle § 13 písm. b) Štatútu Mesta Byt ča, spolu vo výške 440,-  
€. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 95/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu č. 3 a 4/2014 v zmysle § 13 písm. b) Štatútu Mesta 
Byt ča, spolu vo výške 440,- €.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu č. 3 a 4/2014 v zmysle § 13 písm. b) Štatútu Mesta 
Byt ča, spolu vo výške 440,- €.  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 95/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu č. 3 a 4/2014 v zmysle § 13 písm. b) Štatútu Mesta 
Byt ča, spolu vo výške 440,- €.  
 
4/ Žiados ť Rímskokatolíckej cirkvi – farnos ť Predmier 
o poskytnutie príspevku vo výške 1.596,80 € na auto matizáciu 
zvonov pre kostol v Hrabovom. 
 
FK s po ľutovaním konštatuje, že v zmysle zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a s poukázaním  na 



zákon o verejnom obstarávaní už nie je možné spätné  preplatenie 
faktúr, nako ľko automatizácia zvonov v DS Hrabové už bola vykona ná 
a už nie je možné spätne vystavi ť objednávku resp. zmluvu. FK 
odporú ča rieši ť rekonštrukcie resp. opravy majetku Mesta Byt ča 
vždy vopred, aby následne nedochádzalo k podobným s ituáciám. 
Komisie  neodporu čili v sú časnosti schváli ť požadovaný príspevok 
pre žiadate ľa.  
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie, že v zmysle zákona č. 583/2004 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a s poukázaním  na 
zákon o verejnom obstarávaní nie je možné spätné pr eplatenie 
faktúr, nako ľko automatizácia zvonov v DS Hrabové už bola 
vykonaná, preto nie je možné žiadosti Rímskokatolíc kej cirkvi, 
farnos ť Predmier vyhovie ť. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 96/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Konštatuje, že 
v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a s poukázaním na zákon o verejnom obsta rávaní nie je 
možné spätné preplatenie faktúr, nako ľko automatizácia zvonov v DS 
Hrabové už bola vykonaná, preto nie je možné žiados ti 
Rímskokatolíckej cirkvi, farnos ť Predmier vyhovie ť. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Konštatuje, že 
v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a s poukázaním na zákon o verejnom obsta rávaní nie je 
možné spätné preplatenie faktúr, nako ľko automatizácia zvonov v DS 
Hrabové už bola vykonaná, preto nie je možné žiados ti 
Rímskokatolíckej cirkvi, farnos ť Predmier vyhovie ť. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 96/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Konštatuje, že 
v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a s poukázaním na zákon o verejnom obsta rávaní nie je 
možné spätné preplatenie faktúr, nako ľko automatizácia zvonov v DS 
Hrabové už bola vykonaná, preto nie je možné žiados ti 
Rímskokatolíckej cirkvi, farnos ť Predmier vyhovie ť. 
 
5/ Žiados ť OZ ANTIKOMPLEX.SK, Banská Bystrica o povolenie 
inštalácie pripomienkových kame ňov, sú činnos ť mesta a prípadnú 
finan čnú podporu pri realizácii projektu. 
 
FK sa oboznámila so žiados ťou a odporú ča, aby kompetentní 
pracovníci Mesta Byt ča preverili, s akými ohlasmi sa projekt 
stretol v iných mestách.  
PK odporú ča schváli ť povolenie inštalácie pripomienkových kame ňov 
na území mesta Byt ča žiadate ľom a to bez finan čnej spoluú časti 
Mesta. 



KVaŽP, KSoc  odporú čajú žiadosti nevyhovie ť. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že na internete boli z istené 
základné informácie o ob čianskom združení, ktoré tento projekt 
propaguje po celom území Slovenska. 
MR konštatovala, že  v gaštanovej aleji na sídlisku je  postavený 
dôstojný pamätník, ktorý nám pripomína osudy našich  spoluob čanov 
židovskej národnosti.  
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti OZ ANTIKOMPLEX.SK, 
Banská Bystrica o povolenie inštalácie pripomienkov ých kame ňov. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 97/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ ANTIKOMPLEX.SK, Banská Byst rica o 
povolenie inštalácie pripomienkových kame ňov. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ ANTIKOMPLEX.SK, Banská Byst rica o 
povolenie inštalácie pripomienkových kame ňov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 97/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ ANTIKOMPLEX.SK, Banská Byst rica o 
povolenie inštalácie pripomienkových kame ňov. 
 
6/ Žiados ť p. Miroslava Frola, poslanca za m. č. Hliník nad Váhom 
o navýšenie dotácie pre FK Hliník n/V o 750,- €.  
 
FK odporú ča stanovi ť zásady využívania priestorov športových 
tribún a požiarnych zbrojníc v majetku mesta (veden ie evidencie 
s odpo čtom energií a presnou evidenciou vykonaných podujat í 
v roz členení tak ako je to u KD ...), aby nedochádzalo k podobným 
situáciám.  
PK odporú ča schváli ť požadované finan čné prostriedky pre žiadate ľa 
v prípade zabezpe čenia vo ľných finan čných prostriedkov mesta Byt ča 
z rozpo čtu pre rok 2014. 
KVaŽP sa zhodla na tom, že sa stotožní s odporu čením FK. 
KSoc neodporú ča žiadosti vyhovie ť. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že na odbernom mieste Ihrisko 
Hliník nad Váhom bol nainštalovaný isti č odberu elektrickej 
energie, ktorý by mal zoh ľadňova ť reálne odobratú elektrickú 
energiu (zmena tarify) a tiež, že bude zavedená i t u evidencia 
organizovaných podujatí. Ďalej MR vzala na vedomie informáciu 
primátora mesta, že je možné požiadavku navýšenia f inan čných 
prostriedkov uhradi ť z rozpo čtovej položky ZŠ mieru (-500,- €) 
a z rozpo čtovej položky m. č. Mikšová – klub dôchodcov (-250,- €).  
MR odporú ča MZ schváli ť navýšenie dotácie pre FK Hliník nad Váhom 
o 750,- € na úhradu elektrickej energie.  



 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 98/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie pre FK Hliník nad Váhom o 750,- €  na úhradu 
elektrickej energie v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 4/2014.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie pre FK Hliník nad Váhom o 750,- €  na úhradu 
elektrickej energie v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 4/2014.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 98/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie pre FK Hliník nad Váhom o 750,- €  na úhradu 
elektrickej energie v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 4/2014.  
 
7/ Žiados ť DHZ Hrabové o schválenie finan čných prostriedkov vo 
výške 500,- € na výmenu okien na garáži hasi čskej zbrojnice. 
 
FK nesúhlasí so zvýšením rozpo čtu na výmenu okien na garáži 
hasi čskej zbrojnice. FK odporú ča uvedené  rieši ť v rámci rozpo čtu 
mestských hasi čských zborov. 
PK odporú ča rieši ť poskytnutie požadovaného fin. príspevku 
žiadate ľovi a to pri tvorbe rozpo čtu mesta Byt ča na rok 2015. 
KVaŽP odporú ča predmetnú finan čnú požiadavku rieši ť v návrhu 
rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2015. 
KSoc odporú ča zaradi ť požiadavku medzi požiadavky na čerpanie 
výdavkov z rozpo čtu Mesta na r. 2015. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zaradenie požiadavky DHZ Hrabové na výmenu 
okien na garáži Hasi čskej zbrojnice v Hrabovom medzi požiadavky na 
čerpanie výdavkov z rozpo čtu Mesta na r. 2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 99/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie požiadavky DHZ Hrabové na výmenu okien na  garáži 
Hasi čskej zbrojnice v Hrabovom medzi požiadavky na čerpanie 
výdavkov z rozpo čtu Mesta na r. 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie požiadavky DHZ Hrabové na výmenu okien na  garáži 
Hasi čskej zbrojnice v Hrabovom medzi požiadavky na čerpanie 
výdavkov z rozpo čtu Mesta na r. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 99/2014 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie požiadavky DHZ Hrabové na výmenu okien na  garáži 
Hasi čskej zbrojnice v Hrabovom medzi požiadavky na čerpanie 
výdavkov z rozpo čtu Mesta na r. 2015. 
 
8/ Žiados ť DHZ Hrabové o schválenie finan čných prostriedkov vo 
výške 3.200,- € na výmenu dverí na hasi čskej zbrojnici. 
 
FK nesúhlasí so zvýšením rozpo čtu na výmenu dverí na garáži 
hasi čskej zbrojnice. FK odporú ča uvedené  rieši ť v rámci rozpo čtu 
mestských hasi čských zborov.  
PK odporú ča  rieši ť  poskytnutie požadovaného fin. príspevku 
žiadate ľovi a to pri tvorbe rozpo čtu mesta Byt ča na rok 2015. 
KVaŽP odporú ča predmetnú finan čnú požiadavku rieši ť v návrhu 
rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 2015. 
KSoc odporú ča zaradi ť požiadavku medzi požiadavky na čerpanie 
výdavkov z rozpo čtu Mesta na r. 2015. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zaradenie požiadavky DHZ Hrabové na výmenu 
dverí na Hasi čskej zbrojnice v Hrabovom medzi požiadavky na 
čerpanie výdavkov z rozpo čtu Mesta na r. 2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 100/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie požiadavky DHZ Hrabové na výmenu dverí na  Hasi čskej 
zbrojnice v Hrabovom medzi požiadavky na čerpanie výdavkov 
z rozpo čtu Mesta na r. 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie požiadavky DHZ Hrabové na výmenu dverí na  Hasi čskej 
zbrojnice v Hrabovom medzi požiadavky na čerpanie výdavkov 
z rozpo čtu Mesta na r. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 100/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie požiadavky DHZ Hrabové na výmenu dverí na  Hasi čskej 
zbrojnice v Hrabovom medzi požiadavky na čerpanie výdavkov 
z rozpo čtu Mesta na r. 2015. 
 
9/ ZŠ E. Lániho, Byt ča – žiados ť o využitie zostatku finan čných 
prostriedkov vo výške na opravu schodiska. 
 
FK neodporú ča schváli ť žiados ť ZŠ E. Lániho, Byt ča o možnos ť 
využitia zostatku finan čných prostriedkov na vybudovanie schodiska 
a zábradlia do školskej záhrady s odôvodnením, aby boli v rozpo čte 
 
na rok 2015 pre ZŠ E. Lániho vy členené finan čné prostriedky na 
rekonštrukciu resp. opravu pod ľa priorít, ktoré si zadefinuje 
vedenie ZŠ. 



PK odporú ča tejto žiadosti vyhovie ť. 
KVaŽP odporú ča tejto žiadosti vyhovie ť a schváli ť využitie 
zostávajúcich finan čných prostriedkov schválených MZ pre ZŠ v 
Byt či, ul. E. Lániho 261/7, Byt ča na vybudovanie oplotenia vo 
výške 5.000,- € (zostatok 2471,17 €), za ú čelom vybudovania 
schodiska a zábradlia do školskej záhrady. 
KSoc odporú ča zaradi ť túto žiados ť medzi požiadavky na čerpanie 
výdavkov z rozpo čtu Mesta na r. 2015. 
      
MR odporú ča MZ schváli ť využitie zostávajúcich finan čných 
prostriedkov schválených MZ pre ZŠ v Byt či, ul. E. Lániho 261/7, 
Byt ča na vybudovanie schodiska a zábradlia do školskej záhrady. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 101/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Využitie zostávajúcich finan čných prostriedkov schválených MZ pre 
ZŠ v Byt či, ul. E. Lániho 261/7, Byt ča vo výške 2.471,17 € na 
opravu schodiska a zábradlia do školskej záhrady. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Využitie zostávajúcich finan čných prostriedkov schválených MZ pre 
ZŠ v Byt či, ul. E. Lániho 261/7, Byt ča vo výške 2.471,17 € na 
opravu schodiska a zábradlia do školskej záhrady. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 101/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Využitie zostávajúcich finan čných prostriedkov schválených MZ pre 
ZŠ v Byt či, ul. E. Lániho 261/7, Byt ča vo výške 2.471,17 € na 
opravu schodiska a zábradlia do školskej záhrady. 
 
10 / Žiados ť Jednoty dôchodcov Slovenska, klub seniorov Malá By t ča 
o finan čný príspevok vo výške 100,- € na dopravu pre členov klubu. 
 
FK neodporú ča schváli ť zvýšenie rozpo čtu pre klub seniorov Malá 
Byt ča, vzh ľadom na ostatné kluby mesta. 
PK odporú ča schváli ť zvýšenie rozpo čtu pre klub seniorov Malá 
Byt ča. 
KVaŽP odporú ča tejto žiadosti vyhovie ť a schváli ť poskytnutie 
finan čného príspevku vo výške 100,- €  pre Jednotu dôchod cov 
Slovenska, Klub seniorov Malá Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť odporú ča schváli ť poskytnutie finan čného 
príspevku vo výške 100,- € pre Jednotu dôchodcov Sl ovenska, Klub 
seniorov Malá Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 102/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Navýšenie dotácie o 100,- € Jednote dôchodcov Slove nska, klub 
seniorov Malá Byt ča za ú čelom úhrady nákladov na dopravu pre 
členov klubu, v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 4/2014.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie o 100,- € Jednote dôchodcov Slove nska, klub 
seniorov Malá Byt ča za ú čelom úhrady nákladov na dopravu pre 
členov klubu, v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 4/2014.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 102/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie o 100,- € Jednote dôchodcov Slove nska, klub 
seniorov Malá Byt ča za ú čelom úhrady nákladov na dopravu pre 
členov klubu, v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 4/2014.  
 
11 / Návrh riešenia stavebných úprav križovatky Ul. Ko menského, 
SNP, Rázusova a Tresko ňova v Byt či, riešite ľ: Ing. Martin Pito ňák, 
PhD, Žilina. 
 
FK sa oboznámila s riešením úpravy križovatky Ul. Kome nského, SNP, 
Rázusova a Tresko ňova v Byt či.  
 
PK odporú ča akciu rieši ť pri tvorbe a schva ľovaní rozpo čtu Mesta 
na r. 2015.  
KVaŽP sa s predloženým návrhom oboznámila a návrh riešen ia 
stavebných úprav križovatky ul. Komenského, SNP, Rá zusova 
a Tresko ňova v Byt či, odporú ča orgánom mesta schváli ť. 
KVaŽP odporú ča zabezpe či ť vypracovanie príslušnej projektovej 
dokumentácie a použitie pre tento ú čel finan čných prostriedkov 
schválených v Zmene rozpo čtu č. 3/2014 (k 30.6.2014), ur čených na 
výstavbu križovatky /Kom., Rázus., SNP/, v celkovej  výške 35 tis. 
€. 
KSoc odporú ča schváli ť predložený návrh riešenia, v roku 2014 
treba objedna ť a zaplati ť projektovú dokumentáciu tejto stavby. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vypracovanie PD riešenia stavebných úprav 
križovatky z rozpo čtovej položky - územný plán mesta vo výške 
3.000,- €. 
MR konštatovala, že rozpo čtované finan čné prostriedky na 
realizáciu križovatky budú vrátené do rezervného fo ndu. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 103/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vypracovanie PD riešenia stavebných úprav križovatk y z rozpo čtovej 
položky - územný plán mesta vo výške 3.000,- €, v z mene rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 4/2014.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Vypracovanie PD riešenia stavebných úprav križovatk y z rozpo čtovej 
položky - územný plán mesta vo výške 3.000,- €, v z mene rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 4/2014.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 103/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vypracovanie PD riešenia stavebných úprav križovatk y z rozpo čtovej 
položky - územný plán mesta vo výške 3.000,- €, v z mene rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 4/2014.  
 
12 / Žiados ť MŠ na Ul. Hurbanovej v Byt či o rekonštrukciu schodov. 
KSoc odporú ča zaradi ť túto žiados ť medzi požiadavky na čerpanie 
výdavkov z rozpo čtu Mesta na r. 2015. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zaradenie rekonštrukcie schodov MŠ na Ul. 
Hurbanovej v Byt či medzi požiadavky na čerpanie výdavkov 
z rozpo čtu Mesta na r. 2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 104/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie rekonštrukcie schodov MŠ na Ul. Hurbanove j v Byt či medzi 
požiadavky na čerpanie výdavkov z rozpo čtu Mesta na r. 2015. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že na základe ná vrhu pani 
riadite ľky MŠ na Ul. Hurbanovej, že na opravu schodov použi jú 
vlastné zdroje, predniesol návrh uznesenia a dal hl asova ť za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti MŠ na Ul. Hurbanovej v Byt či na rekonštrukciu 
schodov, nako ľko v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách nie je možné použitie prostriedkov rezer vného fondu po 
31. 8. 2014. 
II.Odporú ča: 
Použitie vlastných finan čných prostriedkov v rámci rozpo čtu 
rozpo čtovej organizácie MŠ Hurbanova, Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 104/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti MŠ na Ul. Hurbanovej v Byt či na rekonštrukciu 
schodov, nako ľko v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách nie je možné použitie prostriedkov rezer vného fondu po 
31. 8. 2014. 
II.Odporú ča: 
Použitie vlastných finan čných prostriedkov v rámci rozpo čtu 
rozpo čtovej organizácie MŠ Hurbanova, Byt ča. 
 
13 / Žiados ť Mestskej knižnice o možnos ť využívania nebytového 
priestoru (bývalé priestory o čnej optiky). 
 



KSoc odporú ča žiadosti vyhovie ť a zaradi ť do rozpo čtu na r. 2015 – 
finan čné prostriedky na rekonštruk čné práce. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť využívanie časti vo ľného nebytového 
priestoru v budove Spolo čenského pavilónu (bývalá o čná optika) na 
sídlisku pre potreby mestskej knižnice s tým, že ná klady spojené 
s rekonštrukciou nebytových priestorov budú zaraden é do rozpo čtu 
na r. 2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 105/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Využívanie časti vo ľného nebytového priestoru v budove 
Spolo čenského pavilónu (bývalá o čná optika) na sídlisku pre 
potreby mestskej knižnice s tým, že náklady spojené  
s rekonštrukciou nebytových priestorov budú zaraden é do rozpo čtu 
Mesta na r. 2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky k návrhu. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Využívanie časti vo ľného nebytového priestoru v budove 
Spolo čenského pavilónu (bývalá o čná optika) na sídlisku pre 
potreby mestskej knižnice s tým, že náklady spojené  
s rekonštrukciou nebytových priestorov budú zaraden é do rozpo čtu 
Mesta na r. 2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 105/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Využívanie časti vo ľného nebytového priestoru v budove 
Spolo čenského pavilónu (bývalá o čná optika) na sídlisku pre 
potreby mestskej knižnice s tým, že náklady spojené  
s rekonštrukciou nebytových priestorov budú zaraden é do rozpo čtu 
Mesta na r. 2015. 
 
14 / Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 4/2014 k 30. 9. 2014.  
 
FK sa oboznámila s predloženým návrhom zmeny rozpo čtu č. 4/2014. 
PK odporú ča návrh zmeny rozpo čtu č. 4/2014 schváli ť bez zásadných 
pripomienok.   
KVaŽP odporú ča, aby na konci sledovaného obdobia zabezpe čenia 
zberu a odvozu separovaného BRO, Technické služby m esta Byt ča ako 
poskytovate ľ, uskuto čnili výpo čet skuto čných nákladov na nimi 
zabezpe čovanú službu („Zber biologicky rozložite ľných odpadov“), s 
roz členením nákladov na mesto a obce, podrobne uvedeným i nákladmi       
tvoriacimi cenu tejto služby (dopravné náklady, mzd ové náhrady,  a 
pod.). KVaŽP odporú ča predloži ť na zasadnutie Mestskej rady a 
Mestského zastupite ľstva vysvetlenie kapitálového výdavku: 
„Poskytnutie návratnej výpoži čky spolo čnosti KTR s.r.o.,       
Byt ča“ vo výške 4.000,- € (Finan čné operácie výdavkové, Program 
16: Administratíva). 
KVaŽP sa s predloženým materiálom oboznámila a návrh „Zm eny 
rozpo čtu č. 4/2014 k 30.09.2014“ odporú ča orgánom mesta schváli ť. 



KSoc odporú ča návrh zmeny rozpo čtu č. 4/2014 schváli ť. 
 
MR konštatovala, že je nutné postupne za čať plni ť uznesenia 
prijaté oh ľadne KTR. 
POZNÁMKA: Nájomná zmluva s KTR sa pripravuje, na de ň 24. 9. 2014 
je tiež zvolané rokovanie s TES Médiou. 
MR odporú ča MZ schváli ť predložený návrh zmeny rozpo čtu Mesta 
Byt ča č. 4/2014 k 30. 9. 2014 pod ľa tabu ľky s nasledovnými 
úpravami: 
-vypracovanie PD križovatka Komenského, SNP, Razuso va +3.000,- € 
-FO Hliník nad Váhom dotácia na el. energiu           +  750,- € 
-ZŠ mieru                                               -500,- € 
-Mikšová-klub dôchodcov                                 -250,- € 
-územný plán                                          -3.000,- € 
-stavebné úpravy - križovatka Komenského, SNP,  
 Rázusova                                            -35.000,- € 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 106/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 4/2014 k 30. 9. 2014. 
 
II.Schva ľuje: 
1/Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 4/2014 vrátane zmeny programov, v 
zmysle § 14, ods. 2, písm. a/-d/ zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov k 30. 9. 2014 pod ľa priloženej tabu ľky 
s nasledovnými úpravami: 
 
Bežné výdavky 
 
-FO Hliník nad Váhom dotácia na el. energiu           +  750,- € 
-ZŠ mieru-ú čelovo ur čená dotácia                        -500,- € 
-Mikšová-klub dôchodcov                                 -250,- € 
Kapitálové výdavky  
-vypracovanie PD križovatka Komenského, SNP, Razuso va +3.000,- € 
-územný plán                                          -3.000,- € 
-stavebné úpravy - križovatka Komenského, SNP,  
 Rázusova                                            -35.000,- € 
Finan čné operácie príjmové 
-zapojenie prostriedkov rezervného fondu             -35.000,- € 
-MŠ Ul. Hurbanova Byt ča 
Platy, mzdy... (610)                                  -2.000,- € 
Tovary a služby (630)                                 +2.000,- € 
 
 
Poslanec p. Ovseník poukáza ť na opakujúci sa problém a to, že sú 
dodato čne schva ľované výdavky, ktoré už boli, čím sú porušované 
ustanovenia o predbežnej finan čnej kontrole. Michalský jarmok, 
ktorý bol minulý týžde ň a teraz na ň schva ľujeme výdavok 3.300,- €, 
teda už akcia bola realizovaná a boli vystavené obj ednávky. To 
isté sa týka BRO, kde už bola faktúra zverejnená. Ďalej poukázal 
na čiastku 23.000,- € navýšenie na mzdové výdavky v soc iálnom 
zariadení Jesienka, kde je kapacita rovnaká, po čet zamestnancov je 
30 (ubytovaných k dnešnému d ňu 48 klientov). 



 
Pán primátor konštatoval, že pán poslanec Ovseník h ovorí 
polopravdy, dodato čne ni č nie je schva ľované. Ďalej pán primátor 
konštatoval, že práca zamestnancov Zariadenia Jesie nka je náro čná, 
je nutné, aby kvalita poskytovaných služieb bola na  dobrej úrovni, 
veľmi si váži ich náro čnú prácu.  
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 4/2014 k 30. 9. 2014. 
 
II.Schva ľuje: 
1/Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 4/2014 vrátane zmeny programov, v 
zmysle § 14, ods. 2, písm. a/-d/ zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov k 30. 9. 2014 pod ľa priloženej tabu ľky 
s nasledovnými úpravami: 
 
Bežné výdavky 
 
-FO Hliník nad Váhom dotácia na el. energiu           +  750,- € 
-ZŠ mieru-ú čelovo ur čená dotácia                        -500,- € 
-Mikšová-klub dôchodcov                                 -250,- € 
Kapitálové výdavky  
-vypracovanie PD križovatka Komenského, SNP, Razuso va +3.000,- € 
-územný plán                                          -3.000,- € 
-stavebné úpravy - križovatka Komenského, SNP,  
 Rázusova                                            -35.000,- € 
Finan čné operácie príjmové 
-zapojenie prostriedkov rezervného fondu             -35.000,- € 
-MŠ Ul. Hurbanova Byt ča 
Platy, mzdy... (610)                                  -2.000,- € 
Tovary a služby (630)                                 +2.000,- € 

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 106/2014 
 
Pán primátor oznámil do zápisnice, že poslanec p. O vseník odišiel 
z rokovania. 
  
15 / Žiados ť p. Marty Dolinajcovej, Ul. Mieru, Byt ča o opätovné 
prehodnotenie žiadosti týkajúcej sa zmeny nájomcu. 
 
FK neodporú ča schváli ť žiados ť p. Marty Dolinajcovej o opätovné 
prehodnotenie žiadosti týkajúcej sa zmeny nájomcu.  

 
KVaŽP, PK  odporú čajú orgánom mesta tejto žiadosti nevyhovie ť a 
túto žiados ť neprehodnocova ť. 
 
MR odporú ča MZ trva ť na uznesení MZ č. 89/2014 zo d ňa 26. 6. 2014 
a neprehodnocova ť žiados ť p. Marty Dolinajcovej o prepis 
v nájomnej zmluve v osobe nájomcu, na jej dcéru Len ku Dolinajcovú, 
v byte vo vlastníctve Mesta. 



 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 107/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Konštatuje, že: 
trvá na uznesení prijatom Mestským zastupite ľstvom v Byt či č. 
89/2014 zo d ňa 26. 6. 2014. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Konštatuje, že: 
trvá na uznesení prijatom Mestským zastupite ľstvom v Byt či č. 
89/2014 zo d ňa 26. 6. 2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 107/2014 
 
16 / Miroslav Frolo, poslanec MZ – žiados ť o opätovné zaradenie 
odsúhlasenia prenájmu pozemku.  
 
FK nesúhlasí s opätovným zaradením žiadosti p. Mgr. A . Cudráka o 
prenájom pozemku, do programu zasadania MZ.  
PK trvá na svojom pôvodnom stanovisku k uvedenému pre nájmu 
a neodporú ča schváli ť prenájom požadovaného pozemku žiadate ľovi 
ani iným 3-tím osobám, resp. neodporú ča vyhlásenie sú ťaže na 
prenájom tohto pozemku. Zárove ň je komisia toho názoru, že 
dotknutá časť mestského pozemku by mala zosta ť vo ľná, bez 
umiestnenia predajného zariadenia. 
KaVŽP odporú ča orgánom mesta tejto žiadosti nevyhovie ť a nezaradi ť 
opätovné odsúhlasenie prenájmu pozemku  parcely CKN  č. 1345 do       
programu schôdze MZ, ktorá sa uskuto ční d ňa 25.9.2014. 
KSoc neodporú ča žiadosti vyhovie ť. 
 
MR odporú ča MZ trva ť na uznesení MZ č. 106/2013 zo d ňa 27. 6. 2013 
a neprehodnocova ť žiados ť a neprehodnocova ť žiados ť p. Mgr. Antona 
Cudráka, Hllinícka 423/25 Byt ča o prenájom časti mestského pozemku 
z parcely CKN 1345, v k.ú Ve ľká Byt ča o výmere 10 m 2, za ú čelom 
umiestnenia predajného zariadenia na predaj ovocia a zeleniny. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 108/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Konštatuje, že: 
trvá na uznesení prijatom Mestským zastupite ľstvom v Byt či č. 
106/2013 zo d ňa 27. 6. 2013. 
II.Schva ľuje: 
Nevyhlásenie sú ťaže na prenájom časti mestského pozemku z parcely 
CKN 1345, v k.ú Ve ľká Byt ča o výmere 10 m 2, za ú čelom umiestnenia 
predajného zariadenia na predaj ovocia a zeleniny. 
 
p. Frolo – na ozrejmenie, ak si pamätáte, to hlasov anie bolo, že 
sme schválili a uznesenie bolo teda, že sme neschvá lili. Vtedy má 
p. Cudrák požiadal, aby sme sa teda vyjadrili, že a ký zámer máme 
s týmto priestorom. 
 
p. Struhal – chcem sa vyjadri ť, ak si pamätáte, pred pol rokom som 
mal podobný problém s predajnou bunkou. Chcem sa k tomu vyjadri ť, 



Miro, tým listom, čo si napísal, že sme schválili uznesenie – 
mestské zastupite ľstvo schva ľuje nevyhovenie žiadosti p. 
Cudrákovi, at ď. Tak takýchto uznesení máme prijatých „X“ 
a rozumieme tomu, ale Ty tomuto nerozumieš. Povedal  si vtedy, že 
vy hlasova ť nebudete, že poslancov za mestské časti sa to netýka, 
nech si o tom rozhodneme my, poslanci za mesto. Mys lím si, že sme 
zastupite ľstvo všetci za mesto a mestské časti, všetky body 
rokovania sa nás rovnako týkajú. Vtedy si teda pove dal, že sa Ťa 
to netýka a teraz Ty za miesto v Byt či ako „hlini čan“ zrazu 
bojuješ. Ja, ke ď som bol v prenájme vo ve čierke u pána Burandu, 
vedel som, že to nebude donekone čna. Ke ď išlo Mesto robi ť tržnicu, 
tak sme spolu s p. Jurgošovou museli predajné miest a opusti ť. Má 
byť na mieste predajnej bunky p. Burandu parkovisko k tržnici, 
doteraz tam nie je, má tam by ť aj verejné sociálne zariadenie, 
tiež tam zatia ľ nie je. Neviem, ako ste to mali p. Lokaj a p. 
Cudrák zmluvu s Mestom, bolo to asi do ur čitej doby, ste na 
mestskom pozemku, tiež to nebude ve čne. Nájom bol do 31. 8. 2014. 
Mesto chcelo vybudova ť tržnicu, aby sk ĺbilo predajcov do jedného 
priestoru, takže ja chcem to ľko poveda ť, že tiež sme odišli. To 
som ešte chcel poveda ť p. Frolo na jednej strane si bol proti, na 
druhej strane si za. 
 
p. Papánková, právni čka mesta – po skon čení nájmu pozemku a na 
základe toho, že nebola tržnica, pán primátor povol il zvláštne 
užívania verejného priestranstva p. Cudrákovi do 31 . 8. 2014. Na 
základe toho, že už je možné využíva ť tržnicu, kde je sústredený 
predaj po ľnohospodárskych výrobkov, Vám primátor už nepred ĺžil 
toto zvláštne užívanie verejného priestranstva a vy zval Vás na 
odstránenie predajného stánku. Tak to na ozrejmenie , že na pozemok 
už nebol nájom, ale pod ľa VZN o miestnych poplatkoch zvláštne 
užívanie verejného priestranstva. A k tomu návrhu p ána poslanca,  
musela by by ť vyhlásená verejná sú ťaž na prenájom pozemku. 
 
p. Marek Lokaj – chcem sa k tomuto vyjadri ť, je to švagrov 
predajný stánok, ale ja som ho kúpil a ja som ho ta m umiestnil. 
Trochu sa mi nepá či, ke ď nás „hádžete do jedného vreca“ 
s trhovníkmi. My nepredávame prebytky, my sme vždy platili za 
miesto nájom a ten nebol malý. Pre čo nás chcete da ť na tržnicu, 
ved ľa niekoho, kto neblokuje, nemá poklad ňu, ved ľa niekoho, kto 
nepredáva prebytky, lebo nakupuje v Lídl a predáva nechcem poveda ť 
čo. Ve ď tá tržnica je predsa súkromná, Mesto predsa neberi e za jej 
užívanie poplatky. To chcete zlikvidova ť na úkor jedného 
podnikate ľa druhého? Tak ako ste to urobili p. Strúhalovi. To  
chcete urobi ť aj mne? Alebo p. Justra tu má nejaké privilégia, t o 
že nás zlikvidujete a môžeme ís ť k nemu? My k nemu nechceme ís ť. 
To je zatia ľ všetko. 
 
p. Školek – len to ľko, schválili sme odpredaj pozemku cca 48 m 2 na 
tržnicu. Všetci sme to schválili jednohlasne, preto že Mesto 
potrebuje dôstojnú tržnicu. Pán Lokaj, ja nemám pro ti Vám ni č, ale 
mali ste záber do 31. 8. 2014. Uznesenie sme schvál ili. Ak sa Vám 
zdá, že to bolo protiprávne, dajte to na ústavný sú d. Nevidel som 
tu zmluvu, ko ľko máte záber m 2 a ko ľko platíte, ale vy zaberáte 
pomaly 60 m 2 máte tam vyložené debni čky dookola stánku. To z EU sme 
dostali nejaké finan čné prostriedky a mohli by tam ešte ďalšie tri 
autá parkova ť. Vaša predajná bunka vadí aj ľuďom, čo tam bývajú 



nad obchodom. Pán Justra Mestu ve ľmi pomohol, že tu tržnicu 
postavil.    
  
p. Lokaj – ak môžem reagova ť, žiadnych 60 m 2 nezaberáme, zaberáme 
10 m 2. Predajný stánok som na žiados ť primátora p. Korca zakúpil 
drevený, stál 8.000,- €, aby vyhovoval požiadavkám.  Nemyslím si, 
že naša rodina sme pre toto mesto ni č nespravili. Podporoval som 
futbalistov, hádzanárov, tiež hasi čov z Hliníka. 
 
p. Chúpek – nieko ľko vecí chcem spresni ť. Marek má pravdu, že 
mestská tržnica nie je mestská, aj ke ď nám p. Justra pomohol, že 
ju vybudoval, je jeho a nemôžeme p. Cudráka donúti ť pres ťahova ť sa 
tam. Nepovažujem za férové hodnoti ť kvalitu tovaru predávanú na 
tržnici. Mirovi Frolovi chcem poveda ť, že je to neférové, ako bola 
jeho žiados ť napísaná, to nie je fér, lebo ani jedna komisia 
nesúhlasí so zotrvaním tej bunky, je to uzavreté, t ak nechápem 
o čom máme rokova ť, čo nezrozumite ľné na tom je. Nebudem hodnoti ť 
poslancov, ale ke ď jedna bunka je umiestnená, tak je to precedens, 
potom teda nech aj druhá, aj tretia, štvrtá, piata.  Toto nie je 
rozumné riešenie zastava ť námestie nejakými stavbami. 
 
p. Kozák – odvtedy sa ve ľa zmenilo, čo sme rozhodovali o predajnej 
bunke. Prijali sme aj VZN o trhovom poriadku, aby s me všetkých 
predajcov dostali na jedno trhové miesto. Ďalej sme prijali 
uznesenie, že bude bunka odstránená, ako hovoril p.  Strúhal, aj 
ostatné bunky boli odstránené. Dnes je to tam pekné , možno tam aj 
do budúcnosti urobíme verejné WC. Treba si poveda ť, že 
podnikate ľov a živnostníkov si musíme váži ť, ale na druhej strane 
musíme mať rovnaký meter na každého. A ke ď máme poveda ť aj nie, 
musíme to slušne poveda ť a treba ma ť jeden meter na každého. Na 
námestí budeme musie ť robi ť verejnú sú ťaž aj na terasu, aj na iné 
aktivity, musíme robi ť sú ťaž.  
 
p. Školek – nech sa teda urobí verejná sú ťaž aj na tento priestor. 
 
p. Lokaj – p. Školek, my sme v podstate za to isté,  aby sa urobila 
tá verejná sú ťaž, to isté čo ste teraz povedal, chceme. 
 
p. Melocík – k tejto rozprave bolo povedané dos ť, dovo ľujem si 
podať návrh na ukon čenie rozpravy k tomuto bodu. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za poslanecký návrh p. Melocíka, aby 
bola ukon čená diskusia k tomuto bodu. Všetci poslanci hlasova li  
za návrh. 
 
p. Cudrák – ja som majite ľ tejto bunky a ešte som sa nevyjadril. 
 
Pán primátor – musím v zmysle rokovacieho poriadku rešpektova ť, čo 
poslanci schválili, teda ukon čenie diskusie. 
   
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Konštatuje, že: 
trvá na uznesení prijatom Mestským zastupite ľstvom v Byt či č. 
106/2013 zo d ňa 27. 6. 2013. 
II.Schva ľuje: 



Nevyhlásenie sú ťaže na prenájom časti mestského pozemku z parcely 
CKN 1345, v k.ú Ve ľká Byt ča o výmere 10 m 2, za ú čelom umiestnenia 
predajného zariadenia na predaj ovocia a zeleniny. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 108/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Konštatuje, že: 
trvá na uznesení prijatom Mestským zastupite ľstvom v Byt či č. 
106/2013 zo d ňa 27. 6. 2013. 
II.Schva ľuje: 
Nevyhlásenie sú ťaže na prenájom časti mestského pozemku z parcely 
CKN 1345, v k.ú Ve ľká Byt ča o výmere 10 m 2, za ú čelom umiestnenia 
predajného zariadenia na predaj ovocia a zeleniny. 
 
17 / Protokol – zmluva č. 2/2014 o odovzdaní a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča. 
 
Komisie  odporú ča schváli ť protokol – zmluvu č. 2/2014 o odovzdaní 
a prevzatí majetku Mesta Byt ča, preberajúci „Jesienka – Zariadenie 
pre seniorov  a Denný stacionár" – rekonštrukcia el ektroinštalácie 
v časti budovy – kuchyni, č.s. 813, spolu vo výške 1401,11  €, na 
dobu neur čitú a to od 30.9.2014. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Protokol – zmluvu č. 2/2014 o odovzdaní 
a prevzatí majetku Mesta Byt ča, preberajúci „Jesienka – Zariadenie 
pre seniorov  a Denný stacionár" – rekonštrukcia el ektroinštalácie 
v časti budovy – kuchyni, č.s. 813, spolu vo výške 1401,11  €, na 
dobu neur čitú od 30.9.2014. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 109/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Protokol – zmluvu č. 2/2014 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta 
Byt ča, preberajúci „Jesienka – Zariadenie pre seniorov  a Denný 
stacionár" – rekonštrukcia elektroinštalácie v časti budovy – 
kuchyni, č.s. 813, spolu vo výške 1401,11  €, na dobu neur čitú od 
30.9.2014. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Protokol – zmluvu č. 2/2014 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta 
Byt ča, preberajúci „Jesienka – Zariadenie pre seniorov  a Denný 
stacionár" – rekonštrukcia elektroinštalácie v časti budovy – 
kuchyni, č.s. 813, spolu vo výške 1401,11  €, na dobu neur čitú od 
30.9.2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 109/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Protokol – zmluvu č. 2/2014 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta 
Byt ča, preberajúci „Jesienka – Zariadenie pre seniorov  a Denný 
stacionár" – rekonštrukcia elektroinštalácie v časti budovy – 



kuchyni, č.s. 813, spolu vo výške 1401,11  €, na dobu neur čitú od 
30.9.2014. 
 
18 / Protokol – zmluva č. 1/2014 o odovzdaní a prevzatí majetku 
TSMB – viacú čelová štvorkolka E Č BY 579 AB. 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť Protokol – zmluvu č. 1/2014 
o odovzdaní a prevzatí majetku TSMB – viacú čelová štvorkolka E Č BY 
579 AB. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Byt ča (VZN č. 5/2010) prevod správy hnute ľného 
majetku z Technických služieb Mesta Byt ča na Mesto Byt ča, t.j.  
Protokol – zmluvu č. 1/2014 na prevod majetku: viacú čelová 
štvorkolka, E Č BY 579 AB, VIN RGJNFUJL19H000417. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 110/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  Mesta Byt ča 
(VZN č. 5/2010) prevod správy hnute ľného majetku z Technických 
služieb Mesta Byt ča na Mesto Byt ča, t.j. Protokol – zmluvu č.  
1/2014 na prevod majetku: viacú čelová štvorkolka, E Č BY 579 AB, 
VIN RGJNFUJL19H000417. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  Mesta Byt ča 
(VZN č. 5/2010) prevod správy hnute ľného majetku z Technických 
služieb Mesta Byt ča na Mesto Byt ča, t.j. Protokol – zmluvu č.  
1/2014 na prevod majetku: viacú čelová štvorkolka, E Č BY 579 AB, 
VIN RGJNFUJL19H000417. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 110/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  Mesta Byt ča 
(VZN č. 5/2010) prevod správy hnute ľného majetku z Technických 
služieb Mesta Byt ča na Mesto Byt ča, t.j. Protokol – zmluvu č.  
1/2014 na prevod majetku: viacú čelová štvorkolka, E Č BY 579 AB, 
VIN RGJNFUJL19H000417. 
 
 
19 / Návrh poplatkov za prenájom KD Byt ča. 
 
FK prerokovala a zobrala na vedomie návrh poplatkov z a prenájom KD 
Byt ča s nasledovným doplnením: 
v bode 7 – Poplatky za prenájom DK- doplni ť: školenia, prednášky, 
osobné prezentácie –komer čné ú čely. 
Vysvetlivky: k bodu 7/ doplni ť: osobné prezentácie vykonávané 
občanmi k bodu 9/ doplni ť  čas  napr.  60 dní. 
PK odporú ča schváli ť navrhované poplatky za prenájom Domu kultúry 
v Byt či, zárove ň odporú ča k bodu 7 poplatkov doplni ť nasledovné: 



„a ostatné súkromné ú čely“ a k bodu 9 doplni ť nasledovné: záloha 
na ples, stužkovú, v prípade zrušenia akcie zo stra ny organizátora 
90 dní pred jej konaním, sa nevracia. 
KVaŽP odporú ča znenie bodu 7. doplni ť o „ a ostatné súkromné 
účely “. 
KVaŽP sa s návrhom poplatkov za prenájom Domu kultúry v Byt či 
oboznámila a odporú ča orgánom mesta tento návrh schváli ť. 
KSoc odporú ča schváli ť predložený návrh poplatkov za prenájom Domu 
kultúry v Byt či s týmto doplnením: 

-  Bod 9. Záloha ples – termín 60 dní pred plánovaným termínom 
uskuto čnenia je rozhodujúci pre jej vrátenie 

-  Doplni ť bod 10. 
Kaucia na ú čely poškodenia Domu kultúry resp. jeho 
zariadenia vo výške 350 Eur. 

 
MR odporú ča MZ schváli ť poplatky za prenájom Domu kultúry v Byt či : 
 
                                Hlavná sála       K ino sála 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––-                    
1/ Ples, stužková 
   a iné spolo čenské            15,- €/hod.       10,- €/hod. 
   tane čné podujatia            + služby          + služby 
--------------------------------------------------- ---------- 
2/ Firmy, umelecké  
   agentúry - súkromné          50,- €/hod.       5 0,- €/hod. 
   prenájmy, koncerty           + služby          +  služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
3/ Školské podujatia  
   organizované školskými       1,- €/podujatie   1 ,- €/podujatie 
   a predškolskými zariadeniami 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––-    
4/ Výchovné koncerty pre           
   Školy organizované          10,- €/hod.       10 ,- €/hod. 
   agentúrami -nie komer čné     + služby          + služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––-    
5/ Akcie organizované           
   referátom kultúry, ale       5,- €/hod.        5 ,- €/hod. 
   spoplatnené pre ú častníkov   + služby          + služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
6/ Foayé - výstavy              1,- €/akcia 
   (neorganizované Mestom)  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
 
 
7/ Školenia, prednášky,        10,- €/hod.       10 ,- €/hod. 
   Osobné prezentácie           + služby          +  služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––– 
8/ Príprava sály           3,- €/hod. – platí pre v šetky sály 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
9/ Záloha na ples, stužkovú  150,- € 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
10/ Kaucia                   350,- € 
--------------------------------------------------- ---------- 
Vysvetlivky: 
k bodu 1/ Ide o spolo čenské akcie ako sú plesy a stužkové 
          slávnosti, prípadne iné tane čné podujatia. 
k bodu 2/ Ide o podujatia organizované umeleckými a gentúrami, nie  



          Mestom. 
k bodu 3/ Ide o školské akadémie, kultúrne podujati a organizované         
          školami, MŠ, mestským CV Č, ZUŠ, vyhodnotenia sú ťaží 
          organizované týmito zariadeniami. 
k bodu 4/ Ide o kultúrne podujatia, ktoré neorganiz uje referát 
          kultúry, nie komer čné, ale napr. výchovný koncert  
          pre školské zariadenie organizované agent úrou. 
k bodu 5/ Ide o akcie organizované referátom kultúr y, nie  
          komer čné, ktoré sú však pre ob čanov spoplatnené 
          (napr. tane čné kurzy). 
k bodu 6/ Vstupná chodba slúži na prezentáciu (výst avy) 
          a je možný pod ľa záujmu prenájom týchto priestorov 
          na výstavu, ktorú neorganizuje Mesto. 
k bodu 7/ Burzy pracovných príležitostí, osobné pre zentácie 
          vykonávané ob čanmi, tiež prezentácie regionálnych  
          výrobkov a výpestkov ob čanov. 
k bodu 8/ Ide o čas prípravy pred akciou a po akcií. 
k bodu 9/ Záloha na ples, stužkovú, v prípade zruše nia akcie  
          zo strany organizátora 60 dní pred jej ko naním, sa 
          nevracia. 
K bodu 10/ Kaucia na ú čely poškodenia Domu kultúry resp. jeho 
           zariadenia vo výške 350 Eur .  
           
- služby sú el. energia, plyn, vodné a sto čné a budú ú čtované 
  pod ľa skuto čného čerpania, 
- práce osvet ľovacieho technika si nájomcovia objednajú  
  a uhradia individuálne, 
- klubové priestory slúžia spravidla pre stretnutia  mestských  
  klubov na podporu ich činnosti, pri čom ich stretnutia 
  spravidla nepresiahnu čas 2 hodiny, slúžia tiež na ú čely 
  prenájmu pre prednáškovú činnos ť, napr. pre personálnu 
  agentúru. Je potrebné zosúladenie času tak, že mestské kluby 
  majú prednostné právo pri konaní ich činnosti. 
- prenájom nebude poskytovaný za ú čelom konania svadobných 
  hostín, karov, diskoték a pod. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 111/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Bod 2 uznesenia č. 4/2009 zo d ňa 26. 2. 2009. 
II. Schva ľuje: 
Poplatky za prenájom Domu kultúry v Byt či : 
--------------------------------------------------- --------- 
                                Hlavná sála       K ino sála 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––-                    
1/ Ples, stužková 
   a iné spolo čenské            15,- €/hod.       10,- €/hod. 
   tane čné podujatia            + služby          + služby 
--------------------------------------------------- ---------- 
2/ Firmy, umelecké  
   agentúry - súkromné          50,- €/hod.       5 0,- €/hod. 
   prenájmy, koncerty           + služby          +  služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
3/ Školské podujatia  
   organizované školskými       1,- €/podujatie   1 ,- €/podujatie 
   a predškolskými zariadeniami 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––-    
4/ Výchovné koncerty pre           
   Školy organizované          10,- €/hod.       10 ,- €/hod. 
   agentúrami -nie komer čné     + služby          + služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––-    
5/ Akcie organizované           
   referátom kultúry, ale       5,- €/hod.        5 ,- €/hod. 
   spoplatnené pre ú častníkov   + služby          + služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
6/ Foayé - výstavy              1,- €/akcia 
   (neorganizované Mestom)  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
7/ Školenia, prednášky,        10,- €/hod.       10 ,- €/hod. 
   osobné prezentácie           + služby          +  služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––– 
8/ Príprava sály           3,- €/hod. – platí pre v šetky sály 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
9/ Záloha na ples, stužkovú  150,- € 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
10/ Kaucia                   350,- € 
--------------------------------------------------- ---------- 
Vysvetlivky: 
k bodu 1/ Ide o spolo čenské akcie ako sú plesy a stužkové 
          slávnosti, prípadne iné tane čné podujatia. 
k bodu 2/ Ide o podujatia organizované umeleckými a gentúrami, nie  
          Mestom. 
k bodu 3/ Ide o školské akadémie, kultúrne podujati a organizované         
          školami, MŠ, mestským CV Č, ZUŠ, vyhodnotenia sú ťaží 
          organizované týmito zariadeniami. 
k bodu 4/ Ide o kultúrne podujatia, ktoré neorganiz uje referát 
          kultúry, nie komer čné, ale napr. výchovný koncert  
          pre školské zariadenie organizované agent úrou. 
k bodu 5/ Ide o akcie organizované referátom kultúr y, nie  
          komer čné, ktoré sú však pre ob čanov spoplatnené 
          (napr. tane čné kurzy). 
k bodu 6/ Vstupná chodba slúži na prezentáciu (výst avy) 
          a je možný pod ľa záujmu prenájom týchto priestorov 
          na výstavu, ktorú neorganizuje Mesto. 
k bodu 7/ Burzy pracovných príležitostí, osobné pre zentácie 
          vykonávané ob čanmi, tiež prezentácie regionálnych  
          výrobkov a výpestkov ob čanov. 
k bodu 8/ Ide o čas prípravy pred akciou a po akcií. 
k bodu 9/ Záloha na ples, stužkovú, v prípade zruše nia akcie  
          zo strany organizátora 60 dní pred jej ko naním, sa 
          nevracia. 
K bodu 10/ Kaucia na ú čely poškodenia Domu kultúry resp. jeho 
           zariadenia vo výške 350 Eur .  
           
- služby sú el. energia, plyn, vodné a sto čné a budú ú čtované 
  pod ľa skuto čného čerpania, 
- práce osvet ľovacieho technika si nájomcovia objednajú  
  a uhradia individuálne, 
- klubové priestory slúžia spravidla pre stretnutia  mestských  
  klubov na podporu ich činnosti, pri čom ich stretnutia 
  spravidla nepresiahnu čas 2 hodiny, slúžia tiež na ú čely 
  prenájmu pre prednáškovú činnos ť, napr. pre personálnu 
  agentúru. Je potrebné zosúladenie času tak, že mestské kluby 



  majú prednostné právo pri konaní ich činnosti. 
- prenájom nebude poskytovaný za ú čelom konania svadobných 
  hostín, karov, diskoték a pod. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Bod 2 uznesenia č. 4/2009 zo d ňa 26. 2. 2009. 
II. Schva ľuje: 
Poplatky za prenájom Domu kultúry v Byt či : 
--------------------------------------------------- --------- 
                                Hlavná sála       K ino sála 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––-                    
1/ Ples, stužková 
   a iné spolo čenské            15,- €/hod.       10,- €/hod. 
   tane čné podujatia            + služby          + služby 
--------------------------------------------------- ---------- 
2/ Firmy, umelecké  
   agentúry - súkromné          50,- €/hod.       5 0,- €/hod. 
   prenájmy, koncerty           + služby          +  služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
3/ Školské podujatia  
   organizované školskými       1,- €/podujatie   1 ,- €/podujatie 
   a predškolskými zariadeniami 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––-    
4/ Výchovné koncerty pre           
   Školy organizované          10,- €/hod.       10 ,- €/hod. 
   agentúrami -nie komer čné     + služby          + služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––-    
5/ Akcie organizované           
   referátom kultúry, ale       5,- €/hod.        5 ,- €/hod. 
   spoplatnené pre ú častníkov   + služby          + služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
6/ Foayé - výstavy              1,- €/akcia 
   (neorganizované Mestom)  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
7/ Školenia, prednášky,        10,- €/hod.       10 ,- €/hod. 
   osobné prezentácie           + služby          +  služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––– 
8/ Príprava sály           3,- €/hod. – platí pre v šetky sály 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
9/ Záloha na ples, stužkovú  150,- € 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
10/ Kaucia                   350,- € 
--------------------------------------------------- ---------- 
Vysvetlivky: 
k bodu 1/ Ide o spolo čenské akcie ako sú plesy a stužkové 
          slávnosti, prípadne iné tane čné podujatia. 
k bodu 2/ Ide o podujatia organizované umeleckými a gentúrami, nie  
          Mestom. 
k bodu 3/ Ide o školské akadémie, kultúrne podujati a organizované         
          školami, MŠ, mestským CV Č, ZUŠ, vyhodnotenia sú ťaží 
          organizované týmito zariadeniami. 
k bodu 4/ Ide o kultúrne podujatia, ktoré neorganiz uje referát 
          kultúry, nie komer čné, ale napr. výchovný koncert  
          pre školské zariadenie organizované agent úrou. 



k bodu 5/ Ide o akcie organizované referátom kultúr y, nie  
          komer čné, ktoré sú však pre ob čanov spoplatnené 
          (napr. tane čné kurzy). 
k bodu 6/ Vstupná chodba slúži na prezentáciu (výst avy) 
          a je možný pod ľa záujmu prenájom týchto priestorov 
          na výstavu, ktorú neorganizuje Mesto. 
k bodu 7/ Burzy pracovných príležitostí, osobné pre zentácie 
          vykonávané ob čanmi, tiež prezentácie regionálnych  
          výrobkov a výpestkov ob čanov. 
k bodu 8/ Ide o čas prípravy pred akciou a po akcií. 
k bodu 9/ Záloha na ples, stužkovú, v prípade zruše nia akcie  
          zo strany organizátora 60 dní pred jej ko naním, sa 
          nevracia. 
K bodu 10/ Kaucia na ú čely poškodenia Domu kultúry resp. jeho 
           zariadenia vo výške 350 Eur .  
           
- služby sú el. energia, plyn, vodné a sto čné a budú ú čtované 
  pod ľa skuto čného čerpania, 
- práce osvet ľovacieho technika si nájomcovia objednajú  
  a uhradia individuálne, 
- klubové priestory slúžia spravidla pre stretnutia  mestských  
  klubov na podporu ich činnosti, pri čom ich stretnutia 
  spravidla nepresiahnu čas 2 hodiny, slúžia tiež na ú čely 
  prenájmu pre prednáškovú činnos ť, napr. pre personálnu 
  agentúru. Je potrebné zosúladenie času tak, že mestské kluby 
  majú prednostné právo pri konaní ich činnosti. 
- prenájom nebude poskytovaný za ú čelom konania svadobných 
  hostín, karov, diskoték a pod. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 111/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Bod 2 uznesenia č. 4/2009 zo d ňa 26. 2. 2009. 
II. Schva ľuje: 
Poplatky za prenájom Domu kultúry v Byt či : 
--------------------------------------------------- --------- 
                                Hlavná sála       K ino sála 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––-                    
1/ Ples, stužková 
   a iné spolo čenské            15,- €/hod.       10,- €/hod. 
   tane čné podujatia            + služby          + služby 
--------------------------------------------------- ---------- 
2/ Firmy, umelecké  
   agentúry - súkromné          50,- €/hod.       5 0,- €/hod. 
   prenájmy, koncerty           + služby          +  služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
3/ Školské podujatia  
   organizované školskými       1,- €/podujatie   1 ,- €/podujatie 
   a predškolskými zariadeniami 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––-    
4/ Výchovné koncerty pre           
   Školy organizované          10,- €/hod.       10 ,- €/hod. 
   agentúrami -nie komer čné     + služby          + služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––-    
5/ Akcie organizované           
   referátom kultúry, ale       5,- €/hod.        5 ,- €/hod. 



   spoplatnené pre ú častníkov   + služby          + služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
6/ Foayé - výstavy              1,- €/akcia 
   (neorganizované Mestom)  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
7/ Školenia, prednášky,        10,- €/hod.       10 ,- €/hod. 
   osobné prezentácie           + služby          +  služby 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––– 
8/ Príprava sály           3,- €/hod. – platí pre v šetky sály 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
9/ Záloha na ples, stužkovú  150,- € 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––- 
10/ Kaucia                   350,- € 
--------------------------------------------------- ---------- 
Vysvetlivky: 
k bodu 1/ Ide o spolo čenské akcie ako sú plesy a stužkové 
          slávnosti, prípadne iné tane čné podujatia. 
k bodu 2/ Ide o podujatia organizované umeleckými a gentúrami, nie  
          Mestom. 
k bodu 3/ Ide o školské akadémie, kultúrne podujati a organizované         
          školami, MŠ, mestským CV Č, ZUŠ, vyhodnotenia sú ťaží 
          organizované týmito zariadeniami. 
k bodu 4/ Ide o kultúrne podujatia, ktoré neorganiz uje referát 
          kultúry, nie komer čné, ale napr. výchovný koncert  
          pre školské zariadenie organizované agent úrou. 
k bodu 5/ Ide o akcie organizované referátom kultúr y, nie  
          komer čné, ktoré sú však pre ob čanov spoplatnené 
          (napr. tane čné kurzy). 
k bodu 6/ Vstupná chodba slúži na prezentáciu (výst avy) 
          a je možný pod ľa záujmu prenájom týchto priestorov 
          na výstavu, ktorú neorganizuje Mesto. 
k bodu 7/ Burzy pracovných príležitostí, osobné pre zentácie 
          vykonávané ob čanmi, tiež prezentácie regionálnych  
          výrobkov a výpestkov ob čanov. 
k bodu 8/ Ide o čas prípravy pred akciou a po akcií. 
k bodu 9/ Záloha na ples, stužkovú, v prípade zruše nia akcie  
          zo strany organizátora 60 dní pred jej ko naním, sa 
          nevracia. 
K bodu 10/ Kaucia na ú čely poškodenia Domu kultúry resp. jeho 
           zariadenia vo výške 350 Eur .  
           
- služby sú el. energia, plyn, vodné a sto čné a budú ú čtované 
  pod ľa skuto čného čerpania, 
- práce osvet ľovacieho technika si nájomcovia objednajú  
  a uhradia individuálne, 
- klubové priestory slúžia spravidla pre stretnutia  mestských  
  klubov na podporu ich činnosti, pri čom ich stretnutia 
  spravidla nepresiahnu čas 2 hodiny, slúžia tiež na ú čely 
  prenájmu pre prednáškovú činnos ť, napr. pre personálnu 
  agentúru. Je potrebné zosúladenie času tak, že mestské kluby 
  majú prednostné právo pri konaní ich činnosti. 
- prenájom nebude poskytovaný za ú čelom konania svadobných 
  hostín, karov, diskoték a pod. 
 
 
20 / Návrh „Všeobecných zásad funk čného usporiadania územia 
v obvode projektu pozemkových úprav v k. ú. Ve ľká Byt ča. 



 
FK zobrala na vedomie návrh „Všeobecných zásad funk čného 
usporiadania územia v obvode projektu pozemkových ú prav v k. ú. 
Veľká Byt ča. 
PK, KVaŽP, KSoc  odporú čajú schváli ť: Návrh „Všeobecných zásad 
funk čného usporiadania územia v obvode projektu pozemkov ých úprav“ 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, ktorý vypracoval Ing. Ján Sýkora GEODET, K ľače 
123. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh „Všeobecných zásad funk čného 
usporiadania územia v obvode projektu pozemkových ú prav“ v k.ú. 
Veľká Byt ča, ktorý vypracoval Ing. Ján Sýkora GEODET, K ľače 123,  
013 19 K ľače. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 112/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Návrh „Všeobecných zásad funk čného usporiadania územia v obvode 
projektu pozemkových úprav“ v k.ú. Ve ľká Byt ča, ktorý vypracoval 
Ing. Ján Sýkora GEODET, K ľače 123, 013 19 K ľače. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Návrh „Všeobecných zásad funk čného usporiadania územia v obvode 
projektu pozemkových úprav“ v k.ú. Ve ľká Byt ča, ktorý vypracoval 
Ing. Ján Sýkora GEODET, K ľače 123, 013 19 K ľače. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 112/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Návrh „Všeobecných zásad funk čného usporiadania územia v obvode 
projektu pozemkových úprav“ v k.ú. Ve ľká Byt ča, ktorý vypracoval 
Ing. Ján Sýkora GEODET, K ľače 123, 013 19 K ľače. 
 
21 / Vyhlásenie vo ľby hlavného kontrolóra Mesta Byt ča. 
Dňa 31. 1. 2015 sa skon čí šes ťro čné funk čné obdobie hlavnej 
kontrolórky mesta. V zmysle § 18a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov je potrebné v ykona ť vo ľbu 
hlavného kontrolóra po čas posledných 60 dní funk čného obdobia. De ň 
konania vo ľby je potrebné vyhlási ť mestským zastupite ľstvom 
najmenej 40 dní pred d ňom konania tejto vo ľby. 
 
Mestské zastupite ľstvo uznesením č. 91/2014 zo d ňa 26. 6. 2014 
vzalo na vedomie konanie MZ d ňa 4. 12. 2014, kedy by vo ľba mohla 
byť vykonaná. Je na poslancoch MZ či uvedený termín, po konaní 
komunálnych volieb (budú d ňa 15. 11. 2014), budú akceptova ť 
a zú častnia sa vo ľby, alebo tento mandát prenechajú novozvoleným 
poslancom. 



Prítomní členovia FK zobrali na vedomie návrh vyhlásenia vo ľby 
hlavného kontrolóra Mesta Byt ča. 
PK, KVaŽP, KSoc  odporú čajú schváli ť vykonanie vo ľby hlavného 
kontrolóra mesta Byt če sú časným mestským zastupite ľstvom. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vykonanie vo ľby hlavného kontrolóra 
terajším mestským zastupite ľstvom. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 113/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vykonanie vo ľby hlavného kontrolóra terajším mestským  
zastupite ľstvom. 
   
V prípade, že odporu čenie mestské rady schváli aj MZ, návrh 
uznesenia: 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 114/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie vo ľby hlavného kontrolóra Mesta Byt ča v zmysle § 18a 
ods. 2 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na de ň 4. 12. 2014 o 14,00 hodine v zasada čke MsÚ Byt ča 
(na poschodí), Námestie SR č. 1, Byt ča s tým, že so zvoleným 
kontrolórom bude uzatvorená pracovná zmluva na plný  úväzok od 1. 
2. 2015. 
 
2/ Náležitosti prihlášky: meno, priezvisko, doklad o najvyššom 
ukon čenom vzdelaní, stru čný profesionálny životopis, motiva čný 
list so zameraním na zdokumentovanie predpokladov n a profesionálny 
výkon kontrolnej činnosti.   
 
3/ Uchádza č doru čí prihlášku doporu čeným listom alebo osobne do 
podate ľne MsÚ v Byt či v obálke s ozna čením „vo ľba hlavného 
kontrolóra – neotvára ť“ najneskôr 14 dní pred d ňom konania vo ľby. 
 
4/ Otváranie obálok a vykonanie kontroly splnenia p odmienok 
uchádza čov na pozíciu hlavného kontrolóra Mesta Byt ča bude 
prednostkou úradu za prítomnosti členov mestskej rady, d ňa 21. 11. 
2014 o 10,00 hodine v kancelárii prednostky úradu. Z uvedeného 
úkonu bude vyhotovená zápisnica. 
 
5/ Vo ľba hlavného kontrolóra Mesta Byt ča sa uskuto ční 
a/ verejným hlasovaním, 
b/ tajným hlasovaním. 
 
II.Berie na vedomie, že: 
každý uchádza č bude ma ť možnos ť na zasadnutí Mestského 
zastupite ľstva v Byt či na osobnú prezentáciu v trvaní najviac 5 
minút, ktorej cie ľom je dokumentova ť odbornú a komunika čnú 
pripravenos ť uchádza ča na výkon funkcie hlavného kontrolóra.  
 
POZNÁMKA: Pred hlasovaním o uznesení je nutné, aby sa poslanci 
dohodli, či sa vo ľba hlavného kontrolóra uskuto ční verejným alebo 
tajným hlasovaním. 



 
p. Kramarová, prednostka úradu – návrh som predklad ala na 
komisiách a v mestskej rade, aj verejnos ť som informovala, že aby 
za tým neh ľadali nie čo, čo za tým nie je, aj ke ď sa volebné 
obdobie hlavnej kontrolórky kon čí 31. 1. 2015 je potrebné dodrža ť 
množstvo lehôt, aby sa vo ľba vykonala v poriadku. Je to vaša 
slobodná vo ľba, aj ke ď sa dohodnete, že nebudete vy hlasova ť tak 
potom by sme sa k uzneseniu č. 114 nevyjadrovali. Je tam problém 
s lehotami, je to vyslovené na „knap“ ta vo ľba, aby sa nestalo to, 
že by sme museli vo ľbu opakova ť. Môžu nasta ť rôzne skuto čnosti, 
tak ten termín 1. február by bol ohrozený. Ja to ta k vnímam, aby 
sme nezostali náhodou bez hlavného kontrolóra. Takž e máme aj 
vyjadrenie ministerstva vnútra, tak nám potvrdili, že staré 
zastupite ľstvo to môže voli ť. Vysvetlila som vám to, možno 
vstupuje do toho tá etická otázka, teda či sa teda rozhodnete vy 
voli ť hlavného kontrolóra. Tak sa teda slobodne rozhodni te.     
 
p. Kozák – pani prednostka myslím si, že keby sme s a aj teraz 
nerozhodli, malo by sa to stihnú ť, aj v komisiách, aj v mestskej 
rade sme nepovedali jednozna čne, či budeme my voli ť hlavného 
kontrolóra. Každopádne musíme poveda ť, že hlavná kontrolórka si 
dobre vykonávala svoju prácu, pomohla nám zorientov ať sa 
v problematike, teda poslancom, ktorí mali záujem. Z toho vyplýva,  
že kontrolór mesta je ve ľký nástroj pre poslancov a tu prídu noví 
poslanci. Myslím si preto, že by to malo by ť na nových poslancoch. 
Ja osobne budem na to, aby hlavného kontrolóra voli lo nové 
zastupite ľstvo. 
 
Pán primátor – tak ako majú slobodnú vô ľu vyjadri ť sa poslanci, že 
chcú až je to na novom zastupite ľstve, tak majú slobodnú vô ľu 
poveda ť aj tí, ktorí to chcú necha ť na starom zastupite ľstve. 
 
Z ďalšej rozpravy poslancov vyplynulo, že výberové kon anie na 
funkciu hlavného kontrolóra sa nespája s konkrétnou  osobou. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vykonanie vo ľby hlavného kontrolóra terajším mestským  
zastupite ľstvom. 
   
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 113/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vykonanie vo ľby hlavného kontrolóra terajším mestským  
zastupite ľstvom. 
 
Pán primátor dal hlasova ť o tom, či sa vo ľba hlavného kontrolóra 
Mesta Byt ča uskuto ční verejným hlasovaním alebo tajným hlasovaním. 
 
Za uskuto čnenie verejného hlasovania hlasovali poslanci: pp. Jozef 
Raždík, Ján Melocík, Július Lovás, Ľubomír Hrobáriik a Michal 
Školek.  
Proti uskuto čnenie verejného hlasovania hlasovali poslanci: pp. 
Milan Behrík, Július Kozák, Peter Sol čanský, Martin Petrus, 



Branislav Chúpek, František Garabík, Stanislav Stru hal a Miroslav 
Frolo. 
Neprítomní na hlasovaní (ospravedlnení): pp. Štefan  Bu čo, Miloš 
Greguš, Ivan Kostelný, Milan Ovseník. 
 
Poslanci neschválili verejné hlasovanie. 
 
Pán primátor dal hlasova ť, kto je za uskuto čnenie tajného 
hlasovania. 
Za uskuto čnenie tajného hlasovania hlasovali poslanci: pp. Mi lan 
Behrík, Július Kozák, Peter Sol čanský, Martin Petrus, Branislav 
Chúpek, František Garabík, Stanislav Struhal a Miro slav Frolo. 
 
Proti uskuto čneniu tajného hlasovania hlasovali poslanci: pp. 
Jozef Raždík, Ján Melocík, Július Lovás, Ľubomír Hrobáriik 
a Michal Školek.  
 
Neprítomní na hlasovaní (ospravedlnení): pp. Štefan  Bu čo, Miloš 
Greguš, Ivan Kostelný, Milan Ovseník. 
  
Poslanci v ďalšej diskusii navrhli, aby sa každý uchádza č mohol  
osobne prezentova ť v trvaní do 10 minút. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie vo ľby hlavného kontrolóra Mesta Byt ča v zmysle § 18a 
ods. 2 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na de ň 4. 12. 2014 o 14,00 hodine v zasada čke MsÚ Byt ča 
(na poschodí), Námestie SR č. 1, Byt ča s tým, že so zvoleným 
kontrolórom bude uzatvorená pracovná zmluva na plný  úväzok od 1. 
2. 2015. 
 
2/ Náležitosti prihlášky: meno, priezvisko, doklad o najvyššom 
ukon čenom vzdelaní, stru čný profesionálny životopis, motiva čný 
list so zameraním na zdokumentovanie predpokladov n a profesionálny 
výkon kontrolnej činnosti.   
 
3/ Uchádza č doru čí prihlášku doporu čeným listom alebo osobne do 
podate ľne MsÚ v Byt či v obálke s ozna čením „vo ľba hlavného 
kontrolóra – neotvára ť“ najneskôr 14 dní pred d ňom konania vo ľby. 
4/ Otváranie obálok a vykonanie kontroly splnenia p odmienok 
uchádza čov na pozíciu hlavného kontrolóra Mesta Byt ča bude 
prednostkou úradu za prítomnosti členov mestskej rady, d ňa 21. 11. 
2014 o 10,00 hodine v kancelárii prednostky úradu. Z uvedeného 
úkonu bude vyhotovená zápisnica. 
 
5/ Vo ľba hlavného kontrolóra Mesta Byt ča sa uskuto ční tajným 
hlasovaním. 
 
II.Berie na vedomie, že: 
každý uchádza č bude ma ť možnos ť na zasadnutí Mestského 
zastupite ľstva v Byt či na osobnú prezentáciu v trvaní do 10 minút, 
ktorej cie ľom je dokumentova ť odbornú a komunika čnú pripravenos ť 
uchádza ča na výkon funkcie hlavného kontrolóra.  

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 114/2014 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie vo ľby hlavného kontrolóra Mesta Byt ča v zmysle § 18a 
ods. 2 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na de ň 4. 12. 2014 o 14,00 hodine v zasada čke MsÚ Byt ča 
(na poschodí), Námestie SR č. 1, Byt ča s tým, že so zvoleným 
kontrolórom bude uzatvorená pracovná zmluva na plný  úväzok od 1. 
2. 2015. 
 
2/ Náležitosti prihlášky: meno, priezvisko, doklad o najvyššom 
ukon čenom vzdelaní, stru čný profesionálny životopis, motiva čný 
list so zameraním na zdokumentovanie predpokladov n a profesionálny 
výkon kontrolnej činnosti.   
 
3/ Uchádza č doru čí prihlášku doporu čeným listom alebo osobne do 
podate ľne MsÚ v Byt či v obálke s ozna čením „vo ľba hlavného 
kontrolóra – neotvára ť“ najneskôr 14 dní pred d ňom konania vo ľby. 
4/ Otváranie obálok a vykonanie kontroly splnenia p odmienok 
uchádza čov na pozíciu hlavného kontrolóra Mesta Byt ča bude 
prednostkou úradu za prítomnosti členov mestskej rady, d ňa 21. 11. 
2014 o 10,00 hodine v kancelárii prednostky úradu. Z uvedeného 
úkonu bude vyhotovená zápisnica. 
 
5/ Vo ľba hlavného kontrolóra Mesta Byt ča sa uskuto ční tajným 
hlasovaním. 
 
II.Berie na vedomie, že: 
každý uchádza č bude ma ť možnos ť na zasadnutí Mestského 
zastupite ľstva v Byt či na osobnú prezentáciu v trvaní do 10 minút, 
ktorej cie ľom je dokumentova ť odbornú a komunika čnú pripravenos ť 
uchádza ča na výkon funkcie hlavného kontrolóra.  
 
22 / Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta Byt ča, prípad hodný 
osobitného zrete ľa, schva ľovanie prenájmu pre OZ FO Byt ča, I ČO: 
42 387 086 na mestské pozemky v areáli futbalového štadióna 
v Byt či, za ú čelom výstavby ihriska s umelou trávou (uznesenie MZ  
č. 79/2014). 
Zámer prenájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mes ta a na 
mestskej webovej stránke v čase od 3.7.2014 - 8.8.2014. K tomuto 
zámeru 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 Zb. o majetku obcí a § 22, písm.c) VZN mes ta Byt ča č. 
5/2010, prenájom časti mestského pozemku z parc. CKN č. 978/6, 
978/17 a 978/18, o výmere 9.600 m 2 (80mx120m), k.ú. Ve ľká Byt ča, za 
účelom výstavby ihriska s umelou trávou,  žiadate ľovi – OZ FO 
Byt ča, S. Sakalovej, 014 01  Byt ča, I ČO: 42 387 086 a to nájomnou 
zmluvou na dobu ur čitú 15 rokov, priamy prenájom ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa, s výškou nájomného 100,- €/rok. Ďalšie 
podstatné náležitosti nájmu sú: 
1/ Nájomca pozemku je povinný zaháji ť výstavbu ihriska s umelou 
hracou plochou najneskôr do jedného roka odo d ňa získania dotácie, 
v príp., že túto povinnos ť nedodrží, nájomný vz ťah zanikne. 
2/ Nájomca sa zaväzuje a je povinný po uplynutí náj . vz ťahu – 15 
rokov, bezodplatne odovzda ť mestu Byt ča vybudované ihrisko, spolu 
s jeho príslušenstvom. 



3/ Ak nájomca nezíska dotáciu na výstavbu ihriska, nájomná zmluva 
bude bezodkladne zrušená. 
Účelom nájmu je výstavba ihriska s umelou hracou ploc hou a jeho 
príslušenstva na prenajatom pozemku. Dôvodom prenáj mu dotknutého 
pozemku, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa, je podpora 
občanom mesta Byt ča a ich vo ľnočasových a športových aktivít.                                                                                                                                    

 
MR odporú ča MZ schváli ť v súlade s § 9a, ods.9, písm.c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí a § 22, písm.c) VZN mes ta Byt ča č. 
5/2010, prenájom časti mestského pozemku z parc. CKN č. 978/6, 
978/17 a 978/18, o výmere 9.600 m 2 (80mx120m), k.ú. Ve ľká Byt ča, za 
účelom výstavby ihriska s umelou trávou,  žiadate ľovi – OZ FO 
Byt ča, S. Sakalovej, 014 01  Byt ča, I ČO: 42 387 086 a to nájomnou 
zmluvou na dobu ur čitú 15 rokov, priamy prenájom ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa, s výškou nájomného 100,- €/rok. Ďalšie 
podstatné náležitosti nájmu sú: 
1/ Nájomca pozemku je povinný zaháji ť výstavbu ihriska s umelou 
hracou plochou najneskôr do jedného roka odo d ňa získania dotácie, 
v príp., že túto povinnos ť nedodrží, nájomný vz ťah zanikne. 
2/ Nájomca sa zaväzuje a je povinný po uplynutí náj . vz ťahu – 15 
rokov, bezodplatne odovzda ť mestu Byt ča vybudované ihrisko, spolu 
s jeho príslušenstvom. 
3/ Ak nájomca nezíska dotáciu na výstavbu ihriska, nájomná zmluva 
bude bezodkladne zrušená. 
Účelom nájmu je výstavba ihriska s umelou hracou ploc hou a jeho 
príslušenstva na prenajatom pozemku. Dôvodom prenáj mu dotknutého 
pozemku, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa, je podpora 
občanom mesta Byt ča a ich vo ľnočasových a športových aktivít.                                                                                                       

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 115/2014 
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, prenájom časti 
mestského pozemku z parc. CKN č. 978/6, 978/17 a 978/18, o výmere 
9.600 m 2 (80mx120m), k.ú. Ve ľká Byt ča, za ú čelom výstavby ihriska 
s umelou trávou,  žiadate ľovi – OZ FO Byt ča, S. Sakalovej, 014 01  
Byt ča, I ČO: 42 387 086 a to nájomnou zmluvou na dobu ur čitú 15 
rokov, priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
s výškou nájomného 100,- €/rok. Ďalšie podstatné náležitosti nájmu 
sú: 
1/ Nájomca pozemku je povinný zaháji ť výstavbu ihriska s umelou 
hracou plochou najneskôr do jedného roka odo d ňa získania dotácie, 
v príp., že túto povinnos ť nedodrží, nájomný vz ťah zanikne. 
2/ Nájomca sa zaväzuje a je povinný po uplynutí náj . vz ťahu – 15 
rokov, bezodplatne odovzda ť mestu Byt ča vybudované ihrisko, spolu 
s jeho príslušenstvom. 
3/ Ak nájomca nezíska dotáciu na výstavbu ihriska, nájomná zmluva 
bude bezodkladne zrušená. 
Účelom nájmu je výstavba ihriska s umelou hracou ploc hou a jeho 
príslušenstva na prenajatom pozemku. Dôvodom prenáj mu dotknutého 
pozemku, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa, je podpora 
občanom mesta Byt ča a ich vo ľnočasových a športových aktivít.                                                                                                                              
 
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, prenájom časti 
mestského pozemku z parc. CKN č. 978/6, 978/17 a 978/18, o výmere 
9.600 m 2 (80mx120m), k.ú. Ve ľká Byt ča, za ú čelom výstavby ihriska 
s umelou trávou,  žiadate ľovi – OZ FO Byt ča, S. Sakalovej, 014 01  
Byt ča, I ČO: 42 387 086 a to nájomnou zmluvou na dobu ur čitú 15 
rokov, priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
s výškou nájomného 100,- €/rok. Ďalšie podstatné náležitosti nájmu 
sú: 
1/ Nájomca pozemku je povinný zaháji ť výstavbu ihriska s umelou 
hracou plochou najneskôr do jedného roka odo d ňa získania dotácie, 
v príp., že túto povinnos ť nedodrží, nájomný vz ťah zanikne. 
2/ Nájomca sa zaväzuje a je povinný po uplynutí náj . vz ťahu – 15 
rokov, bezodplatne odovzda ť mestu Byt ča vybudované ihrisko, spolu 
s jeho príslušenstvom. 
3/ Ak nájomca nezíska dotáciu na výstavbu ihriska, nájomná zmluva 
bude bezodkladne zrušená. 
Účelom nájmu je výstavba ihriska s umelou hracou ploc hou a jeho 
príslušenstva na prenajatom pozemku. Dôvodom prenáj mu dotknutého 
pozemku, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa, je podpora 
občanom mesta Byt ča a ich vo ľnočasových a športových aktivít.                                                                                                                              
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 115/2014 
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, prenájom časti 
mestského pozemku z parc. CKN č. 978/6, 978/17 a 978/18, o výmere 
9.600 m 2 (80mx120m), k.ú. Ve ľká Byt ča, za ú čelom výstavby ihriska 
s umelou trávou,  žiadate ľovi – OZ FO Byt ča, S. Sakalovej, 014 01  
Byt ča, I ČO: 42 387 086 a to nájomnou zmluvou na dobu ur čitú 15 
rokov, priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
s výškou nájomného 100,- €/rok. Ďalšie podstatné náležitosti nájmu 
sú: 
1/ Nájomca pozemku je povinný zaháji ť výstavbu ihriska s umelou 
hracou plochou najneskôr do jedného roka odo d ňa získania dotácie, 
v príp., že túto povinnos ť nedodrží, nájomný vz ťah zanikne. 
2/ Nájomca sa zaväzuje a je povinný po uplynutí náj . vz ťahu – 15 
rokov, bezodplatne odovzda ť mestu Byt ča vybudované ihrisko, spolu 
s jeho príslušenstvom. 
3/ Ak nájomca nezíska dotáciu na výstavbu ihriska, nájomná zmluva 
bude bezodkladne zrušená. 
Účelom nájmu je výstavba ihriska s umelou hracou ploc hou a jeho 
príslušenstva na prenajatom pozemku. Dôvodom prenáj mu dotknutého  
 
23 / Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta Byt ča, prípad hodný 
osobitného zrete ľa, schva ľovanie prenájmu pre nájomcu - Lukáš 
Sekyra, Hliník nad Váhom 207, Byt ča, na nebytové priestory v ZŠ 
Hliník nad Váhom, za ú čelom zriadenia fitnes centra (uznesenie MZ 
č. 80/2014). 
Zámer prenájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mes ta a na 
mestskej webovej stránke v čase od 3.7.2014 - 8.8.2014. K tomuto 
zámeru 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 Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN me sta Byt ča č. 
5/2010, prenájom nebytových priestorov v ZŠ Hliník nad Váhom, 
o výmere 25 m 2, za ú čelom zriadenia fitness centra, žiadate ľovi – 
Lukáš Sekyra, Hliník nad Váhom 207, Byt ča a to nájomnou zmluvou na 
dobu neur čitú, priamy prenájom ako prípad hodný osobitného 
zrete ľa, s výškou nájomného 1,- €/m 2/rok a s úhradou spotrebovaných 
energií. Dôvodom tohto prenájmu ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je podpora ob čanov mesta Byt ča a ich vo ľnočasových 
a športových aktivít.   
 

 MR odporú ča MZ 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, prenájom nebytových priestorov v ZŠ Hliník  nad Váhom,   
 o výmere 25 m 2, za ú čelom zriadenia fitness centra, žiadate ľovi –  
 Lukáš Sekyra, Hliník nad Váhom 207, Byt ča a to nájomnou zmluvou na  
 dobu neur čitú, priamy prenájom ako prípad hodný osobitného  
 zrete ľa, s výškou nájomného 1,- €/m 2/rok a s úhradou spotrebovaných  
 energií. Dôvodom tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného  
 zrete ľa je podpora ob čanov mesta Byt ča a ich vo ľnočasových  
 a športových aktivít.   

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 116/2014 
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, prenájom  
 nebytových priestorov v ZŠ Hliník nad Váhom, o vým ere 25 m 2, za  
 ú čelom zriadenia fitness centra, žiadate ľovi – Lukáš Sekyra,  
 Hliník nad Váhom 207, Byt ča a to nájomnou zmluvou na dobu  
 neur čitú, priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zr ete ľa, 
 s výškou nájomného 1,- €/m 2/rok a s úhradou spotrebovaných energií.  
 Dôvodom tohto prenájmu ako prípadu hodného osobitn ého zrete ľa je  
 podpora ob čanov mesta Byt ča a ich vo ľnočasových  a športových   
 aktivít.   
 

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, prenájom  
 nebytových priestorov v ZŠ Hliník nad Váhom, o vým ere 25 m 2, za  
 ú čelom zriadenia fitness centra, žiadate ľovi – Lukáš Sekyra,  
 Hliník nad Váhom 207, Byt ča a to nájomnou zmluvou na dobu  
 neur čitú, priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zr ete ľa, 
 s výškou nájomného 1,- €/m 2/rok a s úhradou spotrebovaných energií.  
 Dôvodom tohto prenájmu ako prípadu hodného osobitn ého zrete ľa je  
 podpora ob čanov mesta Byt ča a ich vo ľnočasových  a športových   
 aktivít.   

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 116/2014 
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, prenájom  
 nebytových priestorov v ZŠ Hliník nad Váhom, o vým ere 25 m 2, za  
 ú čelom zriadenia fitness centra, žiadate ľovi – Lukáš Sekyra,  
 Hliník nad Váhom 207, Byt ča a to nájomnou zmluvou na dobu  
 neur čitú, priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zr ete ľa, 
 s výškou nájomného 1,- €/m 2/rok a s úhradou spotrebovaných energií.  
 Dôvodom tohto prenájmu ako prípadu hodného osobitn ého zrete ľa je  
 podpora ob čanov mesta Byt ča a ich vo ľnočasových  a športových   
 aktivít.   

 
24 / OVS č. 3/2014 (bývalé Záhradníctvo TSMB, 4 pozemky) - Pr otokol 
o vyhodnotení OVS č. 3/2014, schva ľovanie výsledkov OVS č. 3/2014. 
Vyhlásenej sú ťaže sa zú častnil 1 uchádza č, ktorý splnil podmienky 
súťaže a prejavil záujem o kúpu pozemkov parc. CKN č. 824/32, 
záhrada o výmere 790 m 2 a č.2 – parc. CKN č. 824/33, záhrada 
o výmere 792 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča - p. Ing. Ivan Hlavo ň, Rozkvet 
2055/118, 017 01  Považská Bystrica. 
 
PK po oboznámení sa s výsledkom OVS č.3/2014 odporú ča schváli ť 
výsledok OVS č. 3/2014 v súlade s  protokolom o vyhodnotení tejto  
OVS č. 3/2014 zo d ňa 20.8.2014, t.j. predaj pozemkov č.1 – parc. 
CKN č. 824/32, záhrada o výmere 790 m 2 a č.2 – parc. CKN č. 824/33, 
záhrada o výmere 792 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča kupujúcemu p. Ing. 
Ivanovi Hlavo ňovi, nar. 5.11.1967, Rozkvet 2055/118, 017 01  
Považská Bystrica, za kúpnu cenu vo výške 65,05 €/m 2 (102 909,10 
€). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť výsledok OVS č. 3/2014 v súlade s  
protokolom o vyhodnotení tejto OVS č. 3/2014 zo d ňa 20.8.2014, 
t.j. predaj pozemkov č.1 – parc. CKN č. 824/32, záhrada o výmere 
790 m 2 a č.2 – parc. CKN č. 824/33, záhrada o výmere 792 m 2, k.ú. 
Veľká Byt ča kupujúcemu p. Ing. Ivanovi Hlavo ňovi, nar. 5.11.1967, 
Rozkvet 2055/118, 017 01  Považská Bystrica, za kúp nu cenu vo 
výške 65,05 €/m 2 (102.909,10 €). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 117/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Výsledok OVS č. 3/2014 v súlade s  protokolom o vyhodnotení tejto  
OVS č. 3/2014 zo d ňa 20.8.2014, t.j. predaj pozemkov č.1 – parc. 
CKN č. 824/32, záhrada o výmere 790 m 2 a č.2 – parc. CKN č. 824/33, 
záhrada o výmere 792 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča kupujúcemu p. Ing. 
Ivanovi Hlavo ňovi, nar. 5.11.1967, Rozkvet 2055/118, 017 01  
Považská Bystrica, za kúpnu cenu vo výške 65,05 €/m 2 (102.909,10 
€). 

 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Výsledok OVS č. 3/2014 v súlade s  protokolom o vyhodnotení tejto  
OVS č. 3/2014 zo d ňa 20.8.2014, t.j. predaj pozemkov č.1 – parc. 
CKN č. 824/32, záhrada o výmere 790 m 2 a č.2 – parc. CKN č. 824/33, 
záhrada o výmere 792 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča kupujúcemu p. Ing. 
Ivanovi Hlavo ňovi, nar. 5.11.1967, Rozkvet 2055/118, 017 01  



Považská Bystrica, za kúpnu cenu vo výške 65,05 €/m 2 (102.909,10 
€). 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 117/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Výsledok OVS č. 3/2014 v súlade s  protokolom o vyhodnotení tejto  
OVS č. 3/2014 zo d ňa 20.8.2014, t.j. predaj pozemkov č.1 – parc. 
CKN č. 824/32, záhrada o výmere 790 m 2 a č.2 – parc. CKN č. 824/33, 
záhrada o výmere 792 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča kupujúcemu p. Ing. 
Ivanovi Hlavo ňovi, nar. 5.11.1967, Rozkvet 2055/118, 017 01  
Považská Bystrica, za kúpnu cenu vo výške 65,05 €/m 2 (102.909,10 
€). 

 
25 / Žiados ť pp. Mariána Blažka, Albíny Ko čovej, Jána Sakalu 
a manž. Melániou, Ing. Petra Saba a Jany Novákovej o kúpu  
 
mestského pozemku parc. CKN č. 48, záhrady o výmere 353 m 2, v k.ú. 
Mikšová, v areáli bytového domu č. 65, Mikšová.    Predmetný 
pozemok sa nachádza v uzavretom areáli bytového dom u č. 65 
v Mikšovej a je pri ľahlým pozemkom tohto bytového domu, resp. 
pozemku parc. CKN č. 47, na ktorom tento dom stojí. Pozemok 
dlhodobo užívajú výlu čne žiadatelia o jeho kúpu. 
 
PK odporú ča v súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov  a VZN mesta 
Byt ča č. 5/2010 schváli ť odpredaj pozemku parc. CKN č. 48, záhrady 
o výmere 353 m 2, k.ú. Mikšová žiadate ľom - Marián Blažko, Albína 
Kočová, Ján Sakala a manž. Melánia, Ing. Peter Sabo a Jana 
Nováková, do ich podielového spoluvlastníctva nasle dovne: 

 
1. Albína Ko čová, Sarajevská 997/29, Praha 2, Vinohrady 
v podiele 736/3029 
2. Ján Sakala a manž. Melánia, rod. Podolinska, Mik šová 65, 
Byt ča v podiele 793/3029 
3. Peter Sabo, Ing., Gaštanová 1008/31, Byt ča v podiele 764/6058 
4. Jana Nováková, rod. Nováková, Mikšová 92, Byt ča v podiele 
764/6058 
5. Marián Blažko, Mikšová 73, Byt ča v podiele 736/3029  
a to za kúpnu cenu vo výške 22,- €/m 2. 

 
MR odporú ča MZ schváli ť v súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmie n a predpisov 
a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 schváli ť odpredaj pozemku parc. CKN č. 
48, záhrady o výmere 353 m 2, k.ú. Mikšová žiadate ľom - Marián 
Blažko, Albína Ko čová, Ján Sakala a manž. Melánia, Ing. Peter Sabo 
a Jana Nováková, do ich podielového spoluvlastníctv a nasledovne: 

 
1. Albína Ko čová, Sarajevská 997/29, Praha 2, Vinohrady 
v podiele 736/3029. 
2. Ján Sakala a manž. Melánia, rod. Podolinská, Mik šová 65, 
Byt ča v podiele 793/3029. 
3. Peter Sabo, Ing., Gaštanová 1008/31, Byt ča v podiele 764/6058 
4. Jana Nováková, rod. Nováková, Mikšová 92, Byt ča v podiele 
764/6058. 
5. Marián Blažko, Mikšová 73, Byt ča v podiele 736/3029  



a to za kúpnu cenu vo výške 22,- €/m 2. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 118/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších zmien a predpisov a VZN mes ta Byt ča č. 
5/2010 odpredaj pozemku parc. CKN č. 48, záhrady o výmere 353 m 2, 
k.ú. Mikšová žiadate ľom - Marián Blažko, Albína Ko čová, Ján Sakala 
a manž. Melánia, Ing. Peter Sabo a Jana Nováková, d o ich 
podielového spoluvlastníctva nasledovne: 

a/ p. Albína Ko čová, Sarajevská 997/29, Praha 2, Vinohrady 
v podiele 736/3029, 
b/ p. Ján Sakala a manž. Melánia, rod. Podolinská, Mikšová 65, 
Byt ča v podiele 793/3029, 
c/ p. Peter Sabo, Ing., Gaštanová 1008/31, Byt ča v podiele 
764/6058, 
d/ p. Jana Nováková, rod. Nováková, Mikšová 92, Byt ča v podiele 
764/6058, 
e/ p. Marián Blažko, Mikšová 73, Byt ča v podiele 736/3029  

za kúpnu cenu vo výške 22,- €/m 2. 
 
Poslanci sa nehlásili do diskusie. 
Pán primátor preto dal slovo žiadate ľovi p. Blaškovi, ktorý 
vyjadril nesúhlas s výškou navrhovanej kúpnej ceny,  nako ľko ide 
o dvor pri bytovom dome, kde nie je možné postavi ť žiadnu stavbu, 
teda nejde o stavebný pozemok. 
 
p. Kotešovský, ved. Rr – Mesto Byt ča napriek tomu, že nemá 
vyhotovenú cenovú mapu, pri stanovení ceny na odpre daj pozemkov 
poslanci prihliadajú či ide o pozemok v mestskej časti alebo 
v centre mesta.  
 
Poslanec p. Chúpek oboznámil prítomných, že žiadate ľom v Byt či bol 
pás pozemku za plotom predaný za cenu 33,- €/m 2, tiež aj pri Váhu 
a nevýhodou je, že predaj je posudzovaný ako každý iný, špecifiká 
by vyriešila cenová mapa. 
   
Pán primátor konštatoval, že ur čite nie je jednoduché stanovi ť 
kúpnu cenu, poslanci pri rozhodovaní dávajú tomu „r ácio“, ani  
cenová mapa nerieši detailne všetko.  
 
Ďalší zástupca žiadate ľov p. Sabo požiadal poslancov, aby 
prehodnotili návrh kúpnej ceny aj vzh ľadom na to, že nájomníci 
z druhých bytových domov v m. č. Mikšová odkúpili pozemky pred pár 
rokmi za minimálne ceny. 
 
Po skon čení diskusie dal pán primátor hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších zmien a predpisov a VZN mes ta Byt ča č. 
5/2010 odpredaj pozemku parc. CKN č. 48, záhrady o výmere 353 m 2, 
k.ú. Mikšová žiadate ľom - Marián Blažko, Albína Ko čová, Ján Sakala 
a manž. Melánia, Ing. Peter Sabo a Jana Nováková, d o ich 
podielového spoluvlastníctva nasledovne: 



a/ p. Albína Ko čová, Sarajevská 997/29, Praha 2, Vinohrady 
v podiele 736/3029, 
b/ p. Ján Sakala a manž. Melánia, rod. Podolinská, Mikšová 65, 
Byt ča v podiele 793/3029, 
c/ p. Peter Sabo, Ing., Gaštanová 1008/31, Byt ča v podiele 
764/6058, 
d/ p. Jana Nováková, rod. Nováková, Mikšová 92, Byt ča v podiele 
764/6058, 
e/ p. Marián Blažko, Mikšová 73, Byt ča v podiele 736/3029  

za kúpnu cenu vo výške 22,- €/m 2. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 118/2014 
 
26 / Žiados ť spolo čnosti HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská 
Bystrica o schválenie alternatívnej trasy vedenia i nžinierskych 
sietí cez areál TSMB. 
 
PK odporú ča schváli ť vybudovanie inžinierskych sietí spol. HANT 
BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, cez areál TSMB na 
pozemkoch parc. CKN č. 1659/19, 1719/3, 1722/2, v rozsahu 
grafického vyzna čenia návrhu trás vedenia I.S. zo d ňa 13.8.2014 
(alternatívna trasa). 
 
KVaŽP odporú ča tejto žiadosti vyhovie ť a schváli ť pre HANT BA, 
a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, alternatívnu t rasu vedenia 
inžinierskych sietí, pod ľa k žiadosti priloženej situácie.       
 
MR odporú ča MZ schváli ť vybudovanie inžinierskych sietí spol. HANT 
BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, cez areál TSMB na 
pozemkoch parc. CKN č. 1659/19, 1719/3, 1722/2, v rozsahu 
grafického vyzna čenia návrhu trás vedenia I.S. zo d ňa 13.8.2014 
(alternatívna trasa). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 119/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vybudovanie inžinierskych sietí spol. HANT BA, a.s. , Hliny 1412, 
Považská Bystrica, cez areál TSMB na pozemkoch parc . CKN č. 
1659/19, 1719/3, 1722/2, v rozsahu grafického vyzna čenia návrhu 
trás vedenia I.S. zo d ňa 13.8.2014 (alternatívna trasa). 
 
Pán primátor informoval, že SeVaK nesúhlasil s pôvo dne navrhovanou 
trasou vedenia vodovodných sietí a kanalizácie a na vrhol toto 
riešenie, teda trasa vedenia sietí pôjde cez areál technických 
služieb. 
 
Poslanec p. Hrobárik upozornil, že trasa kanalizáci e a vodovodu 
povedie stredom areálu technických služieb, ani aut obus tadia ľ 
neprejde a tiež treba zobra ť do úvahy situáciu teraz pred zimnou 
sezónou. Môže nasta ť, že nebudeme môc ť vyjs ť z hangára. 
 
Pán primátor vysvetlil, že bolo rokovanie s generál nym riadite ľom 
SeVak-u, dohodli sa, že kanalizácia aj vodovod budú  v jednej 
línii, časovo najviac tri dni to bude trva ť. Je všetkých 
zúčastnených záujem, aby sa  tieto okolnosti vzali do úvahy, aby 



nebola činnos ť technických služieb paralizovaná, tá logistika bud e 
dodržaná. Tam je vypracovaná projektová dokumentáci a, musí by ť 
vydané stavebné povolenie. 
 
Poslanec p. Behrík sa v nadväznosti na diskusný prí spevok p. 
Hrobárika informoval, či sú k dispozícii zmluvy s podmienkami  
uloženia týchto inžinierskych sietí, prípadne bolo možné toto 
rieši ť zmluvou o budúcej zmluve. 
 
Pán primátor vysvetlil, že Mesto schva ľuje trasu vedenia sietí 
a ostatné návrhy zmlúv (s podmienkami, vecné bremen á) budú 
predložené zastupite ľstvu na schválenie.  
    
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.  
Pán primátor  dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vybudovanie inžinierskych sietí spol. HANT BA, a.s. , Hliny 1412, 
Považská Bystrica, cez areál TSMB na pozemkoch parc . CKN č. 
1659/19, 1719/3, 1722/2, v rozsahu grafického vyzna čenia návrhu 
trás vedenia I.S. zo d ňa 13.8.2014 (alternatívna trasa). 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 119/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vybudovanie inžinierskych sietí spol. HANT BA, a.s. , Hliny 1412, 
Považská Bystrica, cez areál TSMB na pozemkoch parc . CKN č. 
1659/19, 1719/3, 1722/2, v rozsahu grafického vyzna čenia návrhu 
trás vedenia I.S. zo d ňa 13.8.2014 (alternatívna trasa). 
  
27 / Na zasadnutí MR bola predložená Zmluva o spoluprá ci pri 
výstavbe stavby: „miestna komunikácia“ medzi Mestom  Byt ča 
a spolo čnos ťou HANT BA, Hliny 1412, Považská Bystrica. 
  
MR odporú ča MZ schváli ť Zmluvu o spolupráci pri výstavbe stavby: 
„miestna komunikácia“, ktorá je uzatvorená v zmysle  § 269, ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších  
právnych predpisov medzi Mestom Byt ča a spolo čnos ťou HANT BA, 
Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 120/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmluvu o spolupráci pri výstavbe stavby: „miestna k omunikácia“, 
ktorá je uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
obchodný zákonník v znení neskorších právnych predp isov medzi 
Mestom Byt ča a spolo čnos ťou HANT BA, Hliny 1412, 017 07 Považská 
Bystrica. 
 
Pán primátor informoval, že po odsúhlasení právniko v vám bola 
predložená zmluva tzv. preambula. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Zmluvu o spolupráci pri výstavbe stavby: „miestna k omunikácia“, 
ktorá je uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
obchodný zákonník v znení neskorších právnych predp isov medzi 
Mestom Byt ča a spolo čnos ťou HANT BA, Hliny 1412, 017 07 Považská 
Bystrica. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 120/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmluvu o spolupráci pri výstavbe stavby: „miestna k omunikácia“, 
ktorá je uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
obchodný zákonník v znení neskorších právnych predp isov medzi 
Mestom Byt ča a spolo čnos ťou HANT BA, Hliny 1412, 017 07 Považská 
Bystrica. 
 
28 / Návrh OVS č. 4/2014, opätovný odpredaj dvoch novovytvorených 
pozemkov býv. Záhradníctva TSMB. 
Po vykonaní OVS č. 3/2014 zostali ešte 2 pozemky č.3 a č.4 
nepredané, pri čom bol i o tieto pozemky prejavený záujem (vi ď. 
žiados ť Ing. Peter Macek). 
 
PK odporú ča schváli ť: 
1. V súlade s §9a, ods.1, písm.a) a ods.2 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 zverejnenie zámeru 
predaja majetku Mesta Byt ča a to: 

a) pozemok č.3 – parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m 2 
a parc. CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 
m2, k.ú. V. Byt ča, 
b) pozemok č.4 – parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m 2 
a parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 
m2, k.ú. V. Byt ča 

tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej verejnej 
súťaže a to za ú čelom zabezpe čenia bývania – výstavba RD. Zámer 
preda ť tento majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta,  na web 
stránke mesta a v regionálnej tla či. 

 
2. Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2014 zo d ňa 
4.9.2014 na predaj majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode 1 tohto 
uznesenia. 

 
3. Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  návrhov 
obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2014 na predaj majetku mesta Byt ča 
uvedeného v bode 1 tohto uznesenia tretej osobe, re sp. tretím 
osobám na vyššie uvedený ú čel a to v zložení: pp. Ing. Ján 
Melocík, Ing. Štefan Bu čo, Stanislav Struhal, Jozef Raždík a Milan 
Behrík. 

 
4. Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2014 – p. Ing. Anton 
Kotešovský. 

 
II. Poveruje: 
Primátora mesta vyhlásením obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2014 so 
schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito 
podmienkami. 



 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh PK. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 121/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1. V súlade s §9a, ods.1, písm.a) a ods.2 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 zverejnenie zámeru 
predaja majetku Mesta Byt ča a to: 

a)  pozemok č.3 – parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m 2 
a parc. CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
61 m 2, k.ú. V. Byt ča, 

b) pozemok č.4 – parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m 2 
a parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 
m2, k.ú. V. Byt ča 

tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej verejnej 
súťaže a to za ú čelom zabezpe čenia bývania – výstavba RD. Zámer 
preda ť tento majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta,  na web 
stránke mesta a v regionálnej tla či. 

 
2. Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2014 zo d ňa 
4.9.2014 na predaj majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode 1 tohto 
uznesenia. 

 
3. Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  návrhov 
obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2014 na predaj majetku mesta Byt ča 
uvedeného v bode 1 tohto uznesenia tretej osobe, re sp. tretím 
osobám na vyššie uvedený ú čel a to v zložení: pp. Ing. Ján 
Melocík, Ing. Štefan Bu čo, Stanislav Struhal, Jozef Raždík a Milan 
Behrík. 

 
4. Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2014 – p. Ing. Anton 
Kotešovský. 

 
II. Poveruje: 
Primátora mesta vyhlásením obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2014 so 
schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito 
podmienkami. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1. V súlade s §9a, ods.1, písm.a) a ods.2 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 zverejnenie zámeru 
predaja majetku Mesta Byt ča a to: 

a)  pozemok č.3 – parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m 2 
a parc. CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
61 m 2, k.ú. V. Byt ča, 

b) pozemok č.4 – parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m 2 
a parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 
m2, k.ú. V. Byt ča 

tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej verejnej 
súťaže a to za ú čelom zabezpe čenia bývania – výstavba RD. Zámer 



preda ť tento majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta,  na web 
stránke mesta a v regionálnej tla či. 

 
2. Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2014 zo d ňa 
4.9.2014 na predaj majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode 1 tohto 
uznesenia. 

 
3. Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  návrhov 
obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2014 na predaj majetku mesta Byt ča 
uvedeného v bode 1 tohto uznesenia tretej osobe, re sp. tretím 
osobám na vyššie uvedený ú čel a to v zložení: pp. Ing. Ján 
Melocík, Ing. Štefan Bu čo, Stanislav Struhal, Jozef Raždík a Milan 
Behrík. 

 
4. Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2014 – p. Ing. Anton 
Kotešovský. 

 
II. Poveruje: 
Primátora mesta vyhlásením obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2014 so 
schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito 
podmienkami. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 121/2014 
 
29 / Žiados ť p. Dominika Par čiša s manž. Máriou, Be ňov č. 21, Byt ča 
o povolenia umiestnenia kanalizácie cez pozemok mes ta parc. CKN č. 
58/1, TTP o výmere 913 m 2, k.ú. Mikšová. 
Žiadate ľ chce touto kanalizáciou pripoji ť RD č. 74 v jeho 
vlastníctve. Predmetný mestský pozemok mesto už v m inulosti 
ponúkalo sú ťažou na odpredaj, pri čom mestom ponúknutá cena nebola 
akceptovaná (20,-€/m 2). 
PK odporú ča neschváli ť umiestnenie kanalizácie na pozemok parc. 
CKN č. 58/1, k.ú. Mikšová, pri čom v prípade záujmu žiadate ľa môže 
byť vyhlásená sú ťaž na odpredaj pozemku. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevydanie povolenia na umiestnenie 
kanalizácie na pozemok parc. CKN č. 58/1, k.ú. Mikšová, pri čom 
v prípade záujmu žiadate ľa môže by ť vyhlásená sú ťaž na odpredaj 
pozemku. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 122/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevydanie povolenia na umiestnenie kanalizácie na p ozemok parc. 
CKN č. 58/1, k.ú. Mikšová pre p. Dominika Par čiša s manž. Máriou, 
Beňov č. 21, Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevydanie povolenia na umiestnenie kanalizácie na p ozemok parc. 
CKN č. 58/1, k.ú. Mikšová pre p. Dominika Par čiša s manž. Máriou, 
Beňov č. 21, Byt ča. 



 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 122/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevydanie povolenia na umiestnenie kanalizácie na p ozemok parc. 
CKN č. 58/1, k.ú. Mikšová pre p. Dominika Par čiša s manž. Máriou, 
Beňov č. 21, Byt ča. 
 
 
30 / Žiados ť p. Mikuláša Mandu, UNI-MAN, Námestie SR 4/4A, Byt ča 
o odkúpenie časti pozemku z parc. CKN č. 651/1, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere cca 30 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča. 
Žiadate ľ vlastní ved ľajší pozemok parc. CKN č. 653/1, k.ú. Ve ľká 
Byt ča (Obchodný dom UNI-MAN). 
 
PK odporú ča, aby z požadovanej časti pozemku na odkúpenie zostal 
vo vlastníctve mesta pás o šírke min. 1 meter, z dô vodu možnosti 
údržby garáží postavených na tomto mestskom pozemku . Následne 
v prípade ďalšieho záujmu žiadate ľa je možné zostávajúcu časť 
požadovaného pozemku na odkúpenie (zníženú o šírku 1 m) odpreda ť 
formou sú ťaže. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť ponechanie časti pozemku z parc. CKN č. 
651/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 30 m2, k.ú. Ve ľká 
Byt ča vo vlastníctve Mesta a nevyhlasovanie VOS na odpr edaj časti 
tohto pozemku z dôvodu znemožnenia dostato čného prístupu 
vlastníkov k susediacim nehnute ľnostiam (garáže). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 123/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Ponechanie časti pozemku z parc. CKN č. 651/1, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere cca 30 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča vo vlastníctve Mesta 
a nevyhlasovanie sú ťaže na odpredaj časti tohto pozemku z dôvodu 
znemožnenia dostato čného prístupu vlastníkov k susediacim 
nehnute ľnostiam (garáže). 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Schva ľuje: 
Ponechanie časti pozemku z parc. CKN č. 651/1, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere cca 30 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča vo vlastníctve Mesta 
a nevyhlasovanie sú ťaže na odpredaj časti tohto pozemku z dôvodu 
znemožnenia dostato čného prístupu vlastníkov k susediacim 
nehnute ľnostiam (garáže). 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 123/2014 
 
31 / Žiados ť p. Martina Dudo ňa ml. a spoluob čanov, SNP 905/12, 
Byt ča o úpravu prístupovej komunikácie pri rodinných do moch 
umiestnených na parc. č. 3002/8, 3002/9 a 3002/26 v k.ú.      
Veľká Byt ča. 
       
KVaŽP odporú ča orgánom mesta tejto žiadosti nevyhovie ť.  



 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Martina Dudo ňa ml. 
a spoluob čanov, SNP 905/12, Byt ča o úpravu prístupovej komunikácie 
pri rodinných domoch. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 124/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Martina Dudo ňa ml. a spoluob čanov, SNP 
905/12, Byt ča o úpravu prístupovej komunikácie pri rodinných 
domoch. 
 
Pán primátor a poslanci diskutovali so žiadate ľom p. Dudo ňom, že 
boli sa pozrie ť aj na túto časť chodníkov v meste, vedia, že 
tadia ľ chodia deti do školy (z detského domova). Pozemok nie je vo 
vlastníctve Mesta, čo je problém. 
Pán primátor konštatoval, že vníma aj to, že z bezp ečnosti bude 
nutné toto rieši ť, tento rok je rozpo čet už uzavretý, ani rezervný 
fond nie je možné už po 31. 8. Čerpa ť. 
   
p. Dudo ň – nepredpokladám, že by išlo o ve ľkú investíciu, 
naposledy bola táto časť opravovaná pred 5-timi rokmi, ke ď sa 
robila kanalizácia, bolo to celé rozkopané, snažil som sa to 
upravi ť ako sa len dalo. No ten asfalt sa pomaly zosúva. C hcem vás 
pekne poprosi ť, aby ste sa našou žiados ťou ešte zaoberali. Ak by 
mi mesto pomohlo na materiál, tak si to aj svojpomo cne urobíme. 
 
p. Behrík – doplni ť chcem, že treba dorieši ť dopravné zna čenie. 
Ulica SNP je hlavná cesta, ale takáto dopravná zna čka tam chýba 
a nie každý sa tu vie orientova ť. Z h ľadiska bezpe čnosti by bolo 
dobré dopravnú zna čku osadi ť. 
 
Pán primátor – poprosím pani prednostku, aby sme to to dopravné 
zna čenie v čo najkratšom čase doplnili. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Martina Dudo ňa ml. a spoluob čanov, SNP 
905/12, Byt ča o úpravu prístupovej komunikácie pri rodinných 
domoch. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 124/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Martina Dudo ňa ml. a spoluob čanov, SNP 
905/12, Byt ča o úpravu prístupovej komunikácie pri rodinných 
domoch. 
 
32 / Žiadosti o pridelenie vo ľného 1-izbového bytu v bytovom  
dome pre do časné ubytovanie Jesienka: 
KSoc odporú ča pridelenie bytu žiadate ľke pani Márii Mikulíkovej na 
dobu ur čitú 1 rok od 1.10.2014. 
 



MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie bytu žiadate ľke pani Márii 
Mikulíkovej na dobu ur čitú 1 rok od 1.10.2014. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 125/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie 1-izb. bytu žiadate ľke pani Márii Mikulíkovej  
v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka na dobu ur čitú 1 
rok od 1.10.2014. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie 1-izb. bytu žiadate ľke pani Márii Mikulíkovej  
v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka na dobu ur čitú 1 
rok od 1.10.2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 125/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie 1-izb. bytu žiadate ľke pani Márii Mikulíkovej  
v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka na dobu ur čitú 1 
rok od 1.10.2014. 
 
33 / Žiadosti o pred ĺženie nájmu v bytovom dome č.s. 814 na Ul.  
Tresko ňovej (sociálne byty). 
KSoc odporú ča: 
   a) pred ĺženie nájmu žiadate ľom p. Branislav Nagy a p. Helena  
      Praženicová o 1 rok, t.j. do 30.9.2015 
   b) pred ĺženie nájmu žiadate ľke p. Anne Kancný řovej o 1 rok, 
      t.j. do 30.9.2015 
   c) pred ĺženie nájmu žiadate ľke p. Emílii Zbojovej o 1 rok, 
      t.j. do 30.9.2015. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie nájmu v bytovom dome č.s. 814 
na Ul. Tresko ňovej (sociálne byty) nasledovným nájomníkom: 

a)  p. Branislav Nagy a p. Helena Praženicová o 1 rok, t.j.  
   do 30.9.2015, 

   b) p. Anne Kancný řovej o 1 rok, t.j. do 30.9.2015, 
   c) p. Emílii Zbojovej o 1 rok, t.j. do 30.9.2015 . 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 126/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v bytovom dome č.s. 814 na Ul. Tresko ňovej 
(sociálne byty) nasledovným nájomníkom: 
a/ p. Branislav Nagy a p. Helena Praženicová o 1 ro k, t.j.  

do 30.9.2015, 
b/ p. Anne Kancný řovej o 1 rok, t.j. do 30.9.2015, 
c/ p. Emílii Zbojovej o 1 rok, t.j. do 30.9.2015. 
 
Pán primátor predniesol žiados ť p. Lucie Šelmekovej o pred ĺženie  
ubytovania v sociálnom byte o 1 mesiac t.j. do 31. 10. 2014. 



Ide o byt, ktorý sa zatia ľ neprenajíma, zostane vo ľný. 
 
Predseda bytovej komisie p. Petrus bol o žiadosti i nformovaný, 
podporil schválenie žiadosti. 
  
Poslanci nemali pripomienky k návrhu. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v bytovom dome č.s. 814 na Ul. Tresko ňovej 
(sociálne byty) nasledovným nájomníkom: 
a/ p. Branislav Nagy a p. Helena Praženicová o 1 ro k, t.j.  

do 30.9.2015, 
b/ p. Anne Kancný řovej o 1 rok, t.j. do 30.9.2015, 
c/ p. Emílii Zbojovej o 1 rok, t.j. do 30.9.2015. 
d/ p. Lucia Šelmeková o 1 mesiac t.j. do 31. 10. 20 14. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 126/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v bytovom dome č.s. 814 na Ul. Tresko ňovej 
(sociálne byty) nasledovným nájomníkom: 
a/ p. Branislav Nagy a p. Helena Praženicová o 1 ro k, t.j.  

do 30.9.2015, 
b/ p. Anna Kancný řová o 1 rok, t.j. do 30.9.2015, 
c/ p. Emília Zbojová o 1 rok, t.j. do 30.9.2015, 
d/ p. Lucia Šelmeková o 1 mesiac t.j. do 31. 10. 20 14. 
 
34 / Žiadosti o pridelenie vo ľných sociálnych bytov v bytovom dome 
č.s. 814 na Ul. Tresko ňovej v Byt či.  
KSoc odporú ča schváli ť nájomnú zmluvu na dobu ur čitú 1 rok od 
1.10.2014 na byt č.3 (garsónka) pre žiadate ľku Jolanu 
Reisingerovú. 
KSoc odporú ča ponecha ť dva ďalšie vo ľné byty zatia ľ neobsadené, 
nako ľko niektoré žiadosti prišli tesne pred komisiou a j e potrebné 
ich doplni ť zo strany žiadate ľov. 
 
MR vzala na vedomie žiados ť p. Viery Rabarovej, Hollého 58, Byt ča 
o pridelenie sociálneho bytu. MR konštatovala, že zo žiadosti 
vyplýva, že riešenie jej bytovej situácie je nalieh avé, nako ľko 
rodinný dom, v ktorom býva, darovala synovi a ten j u žiada 
o vys ťahovanie sa. Žiadate ľka je pod ve ľkým tlakom, v zlom 
psychickom stave, preto MR na návrh predsedu KSoc odporu čila, aby 
jej bol pridelený na dobu ur čitú 1 rok jeden z vo ľných sociálnych 
bytov. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie sociálnych bytov v bytovom dome 
č.s. 814 na Ul. Tresko ňovej v Byt či nasledovným žiadate ľom:  
a/ p. Jolana Reisingerová, byt č. 3 na dobu ur čitú 1 rok od 1. 10. 
2014, 
b/ p. Viera Rabarová, byt č. na dobu ur čitú 1 rok od 1. 10. 2014. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 127/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Pridelenie sociálnych bytov v bytovom dome č.s. 814 na Ul. 
Tresko ňovej v Byt či nasledovným žiadate ľom:  
a/ p. Jolana Reisingerová, byt č. 3 na dobu ur čitú 1 rok od 1. 10. 
2014, 
b/ p. Viera Rabarová, byt č. na dobu ur čitú 1 rok od 1. 10. 2014. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie sociálnych bytov v bytovom dome č.s. 814 na Ul. 
Tresko ňovej v Byt či nasledovným žiadate ľom:  
a/ p. Jolana Reisingerová, byt č. 3 na dobu ur čitú 1 rok od 1. 10. 
2014, 
b/ p. Viera Rabarová, byt č. na dobu ur čitú 1 rok od 1. 10. 2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 127/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie sociálnych bytov v bytovom dome č.s. 814 na Ul. 
Tresko ňovej v Byt či nasledovným žiadate ľom:  
a/ p. Jolana Reisingerová, byt č. 3 na dobu ur čitú 1 rok od 1. 10. 
2014, 
b/ p. Viera Rabarová, byt č. na dobu ur čitú 1 rok od 1. 10. 2014. 
 
35 / Návrh na pridelenie  finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa  
hodnotenia projektov grantovej komisie  v IV. kole r. 2014. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 128/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovej komisie v IV. kole r. 2014. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovej komisie v IV. kole r. 2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 128/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovej komisie v IV. kole r. 2014. 
 
--------------------------------------------------- -------------- 
Na vedomie: 
 
1/ Na záver zasadnutia KVaŽP, pán Július Kozák, pos lanec MZ 
informoval prítomných o priebehu súdneho pojednávan ia vo veci 
mestských lesov (Urbárske spolumajite ľstvo – pozemkové 



spolo čenstvo Byt ča vs. Mesto Byt ča), ktorého sa zú čast ňuje ako 
verejnos ť. 
Informoval tiež o obsahu vyjadrenia SPV š.p. Banská  Štiavnica a 
SVP š.p. závod Nimnica, týkajúceho sa záležitosti ú prav hrádzi na 
vodnom toku rieky Váh pri Malobyt čianskej ul. v Byt či, ktoré pod ľa 
názoru tohto správcu vodného toku, nie sú vodnou st avbou, ale ide 
o terénne úpravy.  Vyjadrenie bolo poskytnuté pre O kresný úrad v 
Byt či, odbor starostlivosti pre ŽP, ako odpove ď na žiados ť tohto 
orgánu. 
Ďalej informoval o vyjadrení Okresného úradu v Byt či, odboru 
starostlivosti o ŽP, ktoré mu bolo doru čené ako odpove ď na podnet 
podaný tomuto orgánu vo veci úprav hrádze vodného t oku Váh pri 
Malobyt čianskej ul. v Byt či. OÚ v Byt či sa rozhodol predmetný 
podnet ob čanov odstúpi ť na vybavenie Mestu Byt ča.  
 
Vzhľadom k tomu, že ide o rozporné stanoviská dvoch spr ávnych 
orgánov (vodohospodárska správa) bude Mesto Byt ča postupova ť 
v zmysle § 36 zákona č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) t.j. obráti sa 
na nadriadený orgán a požiada ho o rozhodnutie. 
 
2/ Žiados ť p. Lucie Badurovej, Bernolákova 438, Varín o prená jom 
nebytových priestorov v bývalej ZŠ Hliník nad Váhom , za ú čelom 
zriadenia detského centra. 
Žiadate ľ sa zú častnil zasadnutia komisie a podal členom komisie 
bližšie informácie o zamýš ľanej prevádzke. 

 
PK odporú ča, aby žiadate ľ doplnil svoju žiados ť o podnikate ľský 
zámer a predložil mestu Byt ča príslušný projekt, potom sa touto 
žiados ťou bude komisia opätovne zaobera ť. 

 
MR uvedené vzala na vedomie. 
 
3/ Žiados ť p. Ing. Petra Maceka, Gaštanová 1004/15, Byt ča o kúpu 
pozemkov parc. CKN č. 824/34 a 824/35 v k.ú. Ve ľká Byt ča, za 
účelom výstavby RD. 
 
PK odporú ča, aby sa žiadate ľ zú častnil pripravovanej OVS č. 
4/2014. 
 
MR uvedené vzala na vedomie. 
 

4/ MR vzala na vedomie informáciu o úmrtí p. Márie Kubic ovej (d ňa 
1. 9. 2014), ktorá s de ťmi bývala v byte vo vlastníctve Mesta na 
Hliníckej ulici č. 1147/19, byt č. 11. V zmysle § 703, ods. 3 OZ 
prechádzajú všetky práva a povinnosti zmluvy o nájm e bytu zo d ňa 
4. 9. 2006 na nových nájomníkov (deti zosnulej). 
 
5/ Žiados ť p. Radoslava Motešického, Javorová 1000/12, Byt ča  
o zaradenie a prerokovanie najvyšších cien tepla a TUV v meste 
Byt ča. 
 
FK sa oboznámila so žiados ťou p. R. Motešického. Zasadnutia sa 
zúčastnil štatutárny zástupca firmy  TEZAR, s. r. o. B yt ča,  p. 
Marian Múdry, ktorý podal FK vysvetlenie týkajúce s a ceny tepla: 



- cena sa stanovuje v zmysle zákona a následne je sch válená 
ÚRSO, 

- cena tepla v Meste Byt ča nie je najvyššia, 
- majetok mesta sa skladá v podstate už iba z obvodov ých 

múrov budov,  pretože všetka technológia pre výrobu  
a rozvod tepla už je vymenená, bolo do nej zo stran y TEZARu 
s. r. o. investovaných 1,9 mil. €, 

- pánovi R. Motešickému bolo 2 krát vysvetlené pre čo je jeho 
vyú čtovanie také aké je a ako sa tvorí cena tepla, bolo  mu 
aj písomne odpovedané zo strany TEZARu .  

 
PK považuje túto žiados ť žiadate ľa za bezpredmetnú, nako ľko 
nájomná zmluva nemôže požiadavky žiadate ľa rieši ť, je to 
záležitos ťou medzi výrobcom tepla a príslušným odberate ľom, kde 
cenová politika výroby tepla a TUV sa riadi prísluš nými zákonnými 
predpismi a rozhodnutiami ÚRSO Bratislava.  
KVaŽP sa s predmetnou žiados ťou oboznámila. 
KSoc vzala na vedomie uvedenú žiados ť. 
 
MR sa  oboznámila so záverom jednotlivých komisií MZ, zobr ala ich 
na vedomie a konštatovala, že Mesto Byt ča nie je tvorcom a ani mu 
neprináleží schva ľova ť cenu tepla, a preto táto problematika 
presahuje jeho kompetencie. Zo strany nájomcu nedoš lo k porušeniu 
nájomnej zmluvy a preto nie je dôvod na jej vypoved anie. 
     
6/ Poradovník žiadate ľov:  
   
1. p. O ľga Gežová, Lú čna 1011/4, Byt ča        
2. p. Ondrej Domoš, Gaštanová 1018/10, Byt ča 
3. p. Peter Pivoda, Mieru 986/10, Byt ča 
4. p. Kadora Dušan a Michaela Hozáková, Hlinkova 71 1/51, Byt ča 
5. p. Jolana Reisingerová, Rázusova 798/52 Brezno, t. č. DeD  
      Byt ča 
 
6. p. Janka Kianicová, Kollárova 634/9, Byt ča  
7. p. Zdenka Pastorková, Štiavník 1330  
8. p. Bibiána Hrtánková, Hliník nad Váhom 253, Byt ča  
      
--------------------------------------------------- -------------- 
R ô z n e: 
 
1/ Pán primátor informoval prítomných, že sa minulý  týžde ň 
uskuto čnila slávnostná inaugurácia poštovej známky. Je to už druhá 
známka vydaná s motívom nášho mesta. Minulý týžde ň sa tiež konal 
tradi čný Michalský jarmok, pán primátor po ďakoval zú častneným, 
ktorý dali ur čitú váhu tomuto podujatiu, po ďakoval ú činkujúcim 
a kolegom za dobrú organizáciu podujatia. V závere svojho 
vystúpenia pán primátor konštatoval, že sa blíži ko niec volebného 
obdobia, budú „sklada ť skúšky“ on aj poslanci. Preto, aby uviedol 
na pravú mieru šíriace sa polopravdy, podrobne oboz námil poslancov 
s investi čnými akciami (menšími aj ve ľkými), ktoré samozrejme aj 
s ich podporou Mesto uskuto čnilo. 
 
2/ p. Melocík – ako viete kolegovia, máme dve partn erské mestá 
Korolinku a Opozcno. V tomto volebnom období sme bo li v Opoczne 
len jeden krát na za čiatku volebného obdobia, preto navrhujem, že 
by sme ešte išli na zdvorilostnú návštevu teraz ku koncu volebného 



obdobia a pripravili tak aj pôdu pre ďalšie zastupite ľstvo. 
Považujem za potrebné ešte poveda ť, že partnerské mestá sú pre 
naše mesto prínos - zorganizovali sme výstavy, hasi čské sú ťaže 
a v neposlednom rade spolupráca pri cezhrani čných projektoch. 
Tak ak by ste mali záujem, dohodnime sa. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
 
3/ p. Behrík – obrátil sa na m ňa s požiadavkou náš bývalý ob čan – 
pýtal sa ma o radu. Zistil som, ke ď mi poslal podklady, že celá 
ulica Mierová nie je majetko-právne vysporiadaná. M yslím, že toto 
je nutné da ť do portfólia do budúcnosti, aby sme sa aj týmto 
zaoberali.          
 
Pán primátor – ke ď som nastúpil boli aj také požiadavky na 
vysporiadanie týchto pozemkov, cca 60 až 70% nie sú  pozemky pod 
komunikáciami vysporiadané, ale to je vecou štátu. Mesto sa do 
tohto nemôže „pusti ť“. Akceptujeme vlastnícke vz ťahy, nespochyb-
ňujeme to, ale ur čite nie. 
 
4/ p. Školek – bola sú ťaž detí na bicykloch, organizovaná CV Č, mne 
sa to zdá nelogické, ale museli plati ť 1,- €. Dostali z toho 
reflexnú pásku a nejaký kolá č dostali, že či je to zárobková 
činnos ť.  
 
Pán primátor organizovalo to CV Č a 1,- € bolo symbolické 
štartovné. 
 
p. Školek – chcem sa spýta ť, že ke ď je niekto dlžný za mestský 
byt, má dve deti, že či si môže požiada ť o jednorazovú výpomoc. 
 
Pani prednostka odpovedala, že ke ď ob čan mesta požiada o jednora-
zovú výpomoc musí sp ĺňať ur čité podmienky, ktoré musí 
vydokladova ť. Jedna z podmienok je, že nemôže ma ť podlžnosti vo či 
Mestu.   
 
Nakoľko poslanci už nemali diskusné príspevky na bodu rô zne, pán 
primátor odovzdal slovo p. Motešickému. 
 
5/ p. Motešický – dal som žiados ť na Mesto o prerokovanie 
najvyšších cien tepla a teplej úžitkovej vody. Bolo  mi listom 
odpovedané, že sa s tým nedá robi ť vôbec ni č. Chcel som poveda ť 
všetkým vám, a budem citova ť pána primátora, že kotolne sú 
všetkých ob čanov mesta. Teda, že obyvatelia mesta sa môžu vyjad ri ť 
a mne za nieko ľko rokov nikto nedokázal vysvetli ť, ako je robené 
vyú čtovanie.  
Pán Motešický sa  s ťažoval na ro čné vyú čtovanie bytu -  čiastku za 
spotrebované energie (teplo a teplá voda) od spolo čnosti Tezar, 
ktoré sú, pod ľa jeho citácie z novín, najvyššie na Slovensku. 
Poukázal na to, že spolo čnos ť Tezar má v meste monopol na dodávku 
tepla a teplej vody, pri čom má kotolne a rozvody dlhodobo (od r. 
1998) v nájme od Mesta Byt ča, ktoré by sa malo zaujíma ť o problémy 
občanov a malo by vymeni ť správcu a urobi ť výberové konanie na 
nového dodávate ľa. Pán Múdry uviedol, že majetok mesta sa skladá 
v podstate už iba z obvodových múrov budov, pretože  všetku 
technológiu pre výrobu a rozvod tepla už vymie ňal. Pán Motešický 
poukázal na to, že sa mu zdá, akoby poslanci hájili  záujmy 



jednotlivcov, nie pomáhali ľuďom. Pod ľa neho by mal by ť nájom za 
kotolne vyšší a takto získane peniaze by mali by ť využité na 
opravy v meste. 
 
Pán primátor objasnil p. Motešickému, že Mesto Byt ča uzatvorilo 
v r. 1994 nájomnú zmluvu so spolo čnos ťou Tezar. Zo strany nájomcu 
nedošlo k porušeniu nájomnej zmluvy a preto nie je dôvod na jej 
vypovedanie. Mesto Byt ča nie je tvorcom a ani mu neprináleží 
schva ľova ť cenu tepla, a preto táto problematika presahuje je ho 
kompetencie. Pán primátor informoval, že si vyžiada  od spolo čnosti 
Tezar výpo čet cien tepla a teplej vody. Akceptuje požiadavku p . 
Motešického. 
 
6/ Pani Majzelová poukázala na to, že v sociálnom z ariadení 
Jesienka by mal by ť lepší vzduch a poriadok. 
 
Pán primátor odpovedal, že do zariadenia chodí prav idelne, 
neohlásene a je nutné si uvedomi ť, že ide o klientov v ťažkom 
zdravotnom stave, ktorých vä čšina je pripútaná na lôžko. Ur čite 
tam nevidel nikdy neporiadok. 
 
V závere požiadala o slovo p. Mária Keblovská, ktor á poukázala na 
fakt, že primátor mesta a poslanci nedodržali prija té uznesenie 
ohľadne vykonania doplnku územného plánu mesta a za dv a roky 
nedali do poriadku to, čo bolo predchádzajúcim zastupite ľstvom, 
primátorom a niektorými zamestnancami odd. vaŽP „zm anipulované“. 
Jej a jej sestre, ako dvom vlastní čkami pozemku bolo potajomky, 
bez ich vedomia, za predchádzajúceho vedenia Mesta,  pri doplnku 
územného plánu, urobená zmena z ovocnej záhrady na rekrea čné 
plochy – agroturistiku. Pani Keblovská konštatovala , že sú časné 
orgány Mesta ako nástupnícke toto malo zaujíma ť a dorieši ť. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 6/2014 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
Ing. Alžbeta Kramarová                   Bc. Mirosl av Minár čik 
prednostka úradu                         primátor m esta 
 
 
 
Milan Behrík                             Miroslav F rolo 
I.overovate ľ                             II.overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 


