
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 5/2014 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 26. 6. 2014 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 22,35 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 14 poslancov 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou  
2/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31. 03. 2014. 
3/ Zmena rozpo čtu č. 1 a 2/2014 v zmysle § 13 písm. b) Štatútu 
mesta Byt ča. 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2014, 
ktorým sa mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 
2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách a školských 
zariadeniach v znení neskorších predpisov. 
5/ Protokol – Zmluva číslo 1/2014 o odovzdaní a prevzatí 
majetku mesta Byt ča (Jesienka, ZpS a DS). 
6/ Futbalový klub TJ Tatran Hrabové – žiados ť o navýšenie 
dotácie. 
7/ Žiados ť Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 
Byt ča o poskytnutie dotácie na nákup rybej osádky. 
8/ Žiados ť p. Ľubomíra Hrobárika, poslanca za m. č. Hrabové 
o pridelenie finan čných prostriedkov na dokon čenie kuchynskej 
linky v KD Hrabové. 
9/ Žiados ť Materskej školy Hurbanova 247/5, Byt ča o pridelenie 
finan čných prostriedkov. 
10 / Technické služby Mesta Byt ča – žiados ť o finan čný 
príspevok na odstránenie viacerých nedostatkov a po rúch na 
plavárni v Byt či. 
11 / Technické služby Mesta Byt ča – žiados ť o poskytnutie 
finan čného príspevku na náter mosta cez Petrovi čku. 
12 / Žiados ť Stolnotenisového oddielu Byt ča o navýšenie 
príspevku z rozpo čtu Mesta Byt ča. 
13 / Informácia z rokovania s vlastníkmi dotknutých po zemkov - 
riešenie prístupovej komunikácie z cesty I/18 Žilin a – Makov. 
14 / Zámer realizácie výstavby športovej haly. 
15 / Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014 k 30. 6. 2014. 
16 / Nakladanie s majetkom mesta v správe TS MB – návr h 
odpredaja prebyto čného majetku, viacú čelová štvorkolka. 
17 / Príprava odpredaja KTR Mesta Byt ča a obchodného podielu 
Mesta Byt ča v spol. KTR, s. r.o.  
18 / Ur čenie volebných obvodov a po čtov poslancov pre vo ľby do 
orgánov samosprávy obcí v r. 2014. 
19 / Žiados ť EUROCOMPANY  Group s. r. o., Vrútky o vydanie 
záväzného stanoviska k projektu „Energetické centru m Byt ča“. 
20 / Žiados ť OZ FO Byt ča, S. Sakalovej, Byt ča o prenájom 
mestského pozemku v areáli futbalového štadióna v B yt či. 
21 / Žiados ť o prenájom nebytových priestorov, časti bývalej 
budovy ZŠ v Hliníku nad Váhom za ú čelom zriadenia fitness 
centra. 
22 / Žiados ť o vybudovanie prístupovej miestnej komunikácie. 



23 / Žiados ť o pred ĺženie verejného osvetlenia. 
24 / Žiados ť ob čanov mestskej časti Mikšová o úpravu povrchu 
komunikácie. 
25 / Žiados ť vlastníkov nehnute ľností na Ul. Pšurnovickej  
v Byt či o úpravu povrchu prístupovej komunikácie. 
26 / Žiadosti o pridelenie novovybudovaných bytov v by tovom  
dome pre do časné ubytovanie Jesienka. 
27 / Žiados ť o pred ĺženie nájmu v byte v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka. 
28 / Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v sociálnych bytoch. 
29 / Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov v sociálnych 
bytoch. 
30 / Žiados ť nájomní čky mestského bytu o prepis v nájomnej 
zmluve v osobe nájomcu - na dcéru. 
31 / Informácia o konanej VOS. 
32 / Návrh termínov zasadnutia MZ na II. polrok 2014. 
33 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovej komisie v III. kole r. 2014. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 13 zo 17-
tich poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Poslanec 
p. Bušo sa ospravedlnil, že príde neskôr.  
     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. Stanislav 
Struhal a p. Michal Školek.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ľubomír 
Hrobárik ako predseda komisie, p. Mgr. Ivan Kosteln ý a p. 
Július Kozák ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanec p. Kozák požiadal, aby bod č. 33/ Pridelenie 
finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia projektov 
grantovej komisie v III. kole r. 2014 bol prerokova ný pred 
návrhom zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča, nako ľko chce požiada ť 
o navýšenie prostriedkov grantového systému Mesta. 
Poslanci návrh poslanca p. Kozáka schválili. 
 
Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili.     
 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou  

-  návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 
II. polrok 2014. 

-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva 
v Byt či, konaného d ňa 29. 4. 2014,  

-  správa o výsledkoch kontroly.  
FK odporú ča schváli ť predložený návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014. 
 



Návrh uznesenia 
uznesenie č. 59/2014 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 
polrok 2014. 
II. Berie na vedomie: 

-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva 
v Byt či, konaného d ňa 29. 4. 2014,  

-  správa o výsledkoch kontroly predložené hlavnou 
kontrolórkou Mesta.  

 
Poslanec p. Ovseník požiadal, aby v rámci tohto bod u bolo pani 
hlavnou kontrolórkou predkladané aj vyhodnotenia a priebeh 
plnenia nesplnených a priebežne plnených uznesení. Podotkol 
tiež, že najmä organizácie v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta 
si neplnia povinnosti v zverej ňovaní dokumentov. 
 
Pán primátor konštatoval, že aj na základe kontroly  vykonanej 
hlavnou kontrolórkou v technických službách, vedúci  dostal 
úlohy na odstránenie nedostatok zistených kontrolou . 
   
Vedúca FO p. Kramarová oboznámila, že technické slu žby majú 
zle zadané kritérium zora ďovania faktúr tak, že zverejnené 
dokumenty sú zoradené po desiatkách. Je to v riešen í. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 
polrok 2014. 
II. Berie na vedomie: 

-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva 
v Byt či, konaného d ňa 29. 4. 2014,  

-  správa o výsledkoch kontroly predložené hlavnou 
kontrolórkou Mesta.  

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 59/2014  
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 
polrok 2014. 
II. Berie na vedomie: 

-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva 
v Byt či, konaného d ňa 29. 4. 2014,  

-  správa o výsledkoch kontroly predložené hlavnou 
kontrolórkou Mesta.  

    
2/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31. 03. 2014. 



Komisie  odporú čajú zobra ť na vedomie plnenie programového 
rozpo čtu Mesta Byt ča k 31. 03. 2014. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie plnenie programového rozpo čtu 
Mesta Byt ča k 31. 03. 2014. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 60/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31. 03. 2014. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31. 03. 2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 60/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31. 03. 2014. 
  
3/ Zmena rozpo čtu č. 1 a 2/2014 v zmysle § 13 písm. b) Štatútu 
mesta Byt ča – na vedomie. 
 
Komisie  vzali na vedomie Zmenu rozpo čtu č. 1 a 2/2014 v zmysle 
§ 13 písm. b) Štatútu Mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie Zmena rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
1/2014 a č. 2/2014 v zmysle § 13 písm. b) Štatútu mesta Byt ča  
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 61/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2014 a č. 2/2014 v zmysle § 13 
písm. b) Štatútu mesta Byt ča.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2014 a č. 2/2014 v zmysle § 13 
písm. b) Štatútu mesta Byt ča.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 61/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 



Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2014 a č. 2/2014 v zmysle § 13 
písm. b) Štatútu mesta Byt ča.  
 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2014, 
ktorým sa mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 
2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách a školských 
zariadeniach v znení neskorších predpisov. 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2014, ktorým sa mení a dop ĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2008 o ur čení výšky 
príspevku v školách a školských zariadeniach v znen í 
neskorších predpisov, v predloženom znení. 

  
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Byt ča č. 5/2014, ktorým sa mení a dop ĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mesta č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách 
a školských zariadeniach v znení neskorších predpis ov. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 62/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2014, ktorým sa 
mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2008 
o ur čení výšky príspevku v školách a školských zariadeni ach 
v znení neskorších predpisov. 
 
Pán primátor informoval, že rady obidvoch základnýc h škôl 
návrh odporu čili schváli ť. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2014, ktorým sa 
mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2008 
o ur čení výšky príspevku v školách a školských zariadeni ach 
v znení neskorších predpisov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 62/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2014, ktorým sa 
mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2008 
o ur čení výšky príspevku v školách a školských zariadeni ach 
v znení neskorších predpisov. 
 
5/ Protokol – Zmluva číslo 1/2014 o odovzdaní a prevzatí 
majetku mesta Byt ča (Jesienka, ZpS a DS). 



 
Komisie  odporú čajú schváli ť Protokol - Zmluva číslo 1/2014 
o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Byt ča (Jesienka, ZpS 
a DS). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Protokol - Zmluvu číslo 1/2014 
o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Byt ča, preberajúci 
„Jesienka-zariadenie pre seniorov a denný stacionár “ časť 
budovy č.s. 813, nebytové priestory o výmere 69 m 2 na II. 
poschodí (bývalý byt č. 65) spolu vo výške 6.435,26 €, na dobu 
neur čitú. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 63/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Protokol - Zmluvu číslo 1/2014 o odovzdaní a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča, preberajúci „Jesienka-zariadenie pre seniorov 
a denný stacionár“ časť budovy č.s. 813, nebytové priestory 
o výmere 69 m 2 na II. poschodí (bývalý byt č. 65) spolu vo 
výške 6.435,26 €, na dobu neur čitú. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Protokol - Zmluvu číslo 1/2014 o odovzdaní a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča, preberajúci „Jesienka-zariadenie pre seniorov 
a denný stacionár“ časť budovy č.s. 813, nebytové priestory 
o výmere 69 m 2 na II. poschodí (bývalý byt č. 65) spolu vo 
výške 6.435,26 €, na dobu neur čitú. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 63/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Protokol - Zmluvu číslo 1/2014 o odovzdaní a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča, preberajúci „Jesienka-zariadenie pre seniorov 
a denný stacionár“ časť budovy č.s. 813, nebytové priestory 
o výmere 69 m 2 na II. poschodí (bývalý byt č. 65) spolu vo 
výške 6.435,26 €, na dobu neur čitú. 
 
6/ Futbalový klub TJ Tatran Hrabové – žiados ť o navýšenie 
dotácie o 300,- € na zakúpenie prá čky. 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť zvýšenie dotácie pre Futbalový 
klub TJ Tatran Hrabové vo výške 300,- €. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť navýšenie dotácie o 300,- € 
v rozpo čtovom roku 2014 Futbalovému klubu TJ Tatran Hrabové  na 
zakúpenie prá čky v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014. 



 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 64/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie o 300,- € v rozpo čtovom roku 2014 
Futbalovému klubu TJ Tatran Hrabové na zakúpenie pr áčky 
v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie o 300,- € v rozpo čtovom roku 2014 
Futbalovému klubu TJ Tatran Hrabové na zakúpenie pr áčky 
v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 64/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie o 300,- € v rozpo čtovom roku 2014 
Futbalovému klubu TJ Tatran Hrabové na zakúpenie pr áčky 
v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014. 
 
7/ Žiados ť Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 
Byt ča o poskytnutie dotácie na nákup rybej osádky do ch ov- 
ného revíru Petrovi čka Mesto vo výške 1.500,- €. 
 
FK odporú ča schváli ť dotáciu na nákup násad kapra rybni čného 
do chovného revíru Petrovi čka Mesto vo výške 1.000,- €. 
PK neodporú ča schváli ť poskytnutie predmetných finan čných 
prostriedkov žiadate ľovi a to z dôvodu nedostatku finan čných 
prostriedkov mesta. 
KVaŽP odporú ča schváli ť dotáciu na nákup násad amura vo výške 
500,- €. 
KSOc neodporú ča schváli ť žiados ť. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť dotáciu Miestnej organizácii 
Slovenského rybárskeho zväzu Byt ča na nákup rybej osádky do 
chovného revíru Petrovi čka Mesto vo výške 500,- € v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 65/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho  zväzu 
Byt ča na nákup rybej osádky do chovného revíru Petrovi čka 
Mesto vo výške 500,- € v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014. 
 



Poslanec p. Hrobárik konštatoval, že Mesto pravidel ne finan čne 
prispieva na nákup násad rýb do revíru Petrovi čka, ZO SRZ má 
uvedený tok v správe, preto navrhol, aby sa členovia ZO SRZ 
starali aj o vy čistenie rieky. Pracovníci technických služieb  
budú nápomocní pri odvoze odpadu.  
 
Pán primátor odpovedal, že prerokuje uvedené s pred sedom ZO 
SRZ Byt ča.  
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho  zväzu 
Byt ča na nákup rybej osádky do chovného revíru Petrovi čka 
Mesto vo výške 500,- € v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 65/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho  zväzu 
Byt ča na nákup rybej osádky do chovného revíru Petrovi čka 
Mesto vo výške 500,- € v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014. 
 
8/ Žiados ť p. Ľubomíra Hrobárika, poslanca za m. č. Hrabové 
o pridelenie finan čných prostriedkov na dokon čenie kuchynskej 
linky v KD Hrabové. 
 
FK odporú ča schváli ť zaradenie finan čných prostriedkov vo 
výške 1.000,- € na dokon čenie kuchynskej linky v KD Hrabové do 
rozpo čtu na rok 2015 (na základe hlasovania 3:1).  
PK, KVaŽP, KSoc odporú čajú žiadosti vyhovie ť. 
  
MR odporú ča MZ schváli ť zaradenie finan čných prostriedkov vo 
výške 1.000,- € na dokon čenie kuchynskej linky v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014.  
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 66/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov vo výške 1.000,- € na 
dokon čenie kuchynskej linky v KD Hrabové v zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 3/2014.  
 
Pán primátor konštatoval, že je nutné modernizova ť zariadenia 
kultúrnych domov v mestských častiach. Správcovia kultúrnych 
domov spolu s poslancami mestských častí dozerajú na poriadok 
v týchto zariadeniach.   
 



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov vo výške 1.000,- € na 
dokon čenie kuchynskej linky v KD Hrabové v zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 3/2014.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 66/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov vo výške 1.000,- € na 
dokon čenie kuchynskej linky v KD Hrabové v zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 3/2014.  
 
9/ Žiados ť Materskej školy Hurbanova 247/5, Byt ča o pridelenie 
finan čných prostriedkov na zakúpenie základnej zostavy 
interaktívnej tabule s diaprojektorom. 
 
Komisie  neodporú čajú schváli ť pridelenie finan čných 
prostriedkov vo výške 1.200,- € na zakúpenie základ nej zostavy 
interaktívnej tabule s diaprojektorom. Komisie  odporú čajú 
uvedené rieši ť v rámci rozpo čtu RO. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti Materskej školy 
Hurbanova 247/5, Byt ča o pridelenie finan čných prostriedkov na 
zakúpenie základnej zostavy interaktívnej tabule 
s diaprojektorom. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 67/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Materskej školy Hurbanova 247/ 5, Byt ča o 
pridelenie finan čných prostriedkov na zakúpenie základnej 
zostavy interaktívnej tabule s diaprojektorom. 
 
Pán primátor pripomenul, že všetky materské školy v  zria ďova-
te ľskej pôsobnosti Mesta interaktívne tabule majú, od tohto sa 
odvíja odporu čenie na nevyhovenie tejto žiadosti. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Materskej školy Hurbanova 247/ 5, Byt ča o 
pridelenie finan čných prostriedkov na zakúpenie základnej 
zostavy interaktívnej tabule s diaprojektorom. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 67/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Materskej školy Hurbanova 247/ 5, Byt ča o 
pridelenie finan čných prostriedkov na zakúpenie základnej 
zostavy interaktívnej tabule s diaprojektorom. 
   
10 / Technické služby Mesta Byt ča – žiados ť o finan čný 
príspevok na odstránenie viacerých nedostatkov a po rúch na 
plavárni v Byt či vo výške 2.500,- €. 
 
FK odporú ča rieši ť uvedené v rámci rozpo čtu Technických 
služieb Mesta Byt ča v rámci „Podprogramu 7.4“. 
PK neodporú ča žiadosti vyhovie ť, odporú ča, aby žiadate ľ 
realizoval predmetnú opravu z vlastných zdrojov, pr íspevku 
mesta. Zárove ň PK odporú ča žiadate ľovi, aby v budúcnosti pri 
požadovaní finan čných prostriedkov doru čil i rozpo čet 
predmetnej akcie, resp. podrobnú cenovú ponuku. 
KVaŽP neodporú ča žiadosti vyhovie ť, odporú ča, aby záležitos ť 
bola vyriešená v rámci schváleného príspevku pre TS  MB. 
KSOc odporú ča schváli ť žiados ť. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti Technických 
služieb Mesta Byt ča o finan čný príspevok na odstránenie 
viacerých nedostatkov a porúch na plavárni v Byt či vo výške 
2.500,- €. 
MR odporú ča, aby záležitos ť bola vyriešená v rámci schváleného 
príspevku pre TS MB. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 68/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Technických služieb Mesta Byt ča 
o finan čný príspevok na odstránenie viacerých nedostatkov 
a porúch na plavárni v Byt či vo výške 2.500,- €. 
II.Odporú ča: 
Odstránenie porúch na plavárni v Byt či v rámci schváleného 
príspevku pre TS MB. 
 
Pán primátor na vysvetlenie podal informáciu, že ak  nebudú ma ť 
technické služby po ukon čení letnej sezóny dostatok finan čných 
prostriedkov na vykonanú opravu, bude sa uvedené ri eši ť 
z zvýšením príspevku Mesta. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 



Nevyhovenie žiadosti Technických služieb Mesta Byt ča 
o finan čný príspevok na odstránenie viacerých nedostatkov 
a porúch na plavárni v Byt či vo výške 2.500,- €. 
II.Odporú ča: 
Odstránenie porúch na plavárni v Byt či v rámci schváleného 
príspevku pre TS MB. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 68/2014 
 
11 / Technické služby Mesta Byt ča – žiados ť o poskytnutie 
finan čného príspevku vo výške 2.500,- € na náter mosta ce z 
rie čku Petrovi čka na Ul. Okružná – Fra ňa Krá ľa. 
 
FK odporú ča použi ť finan čné prostriedky na uvedený ú čel 
v rámci rozpo čtu Technických služieb Mesta Byt ča v rámci 
„Podprogramu 7.1“ vzh ľadom k tomu, že most tvorí príslušenstvo 
k miestnej komunikácii.  
PK neodporú ča žiados ť schváli ť, odporú ča, aby žiadate ľ 
realizoval predmetnú opravu z vlastných zdrojov, pr íspevku 
mesta. Zárove ň PK odporú ča žiadate ľovi, aby v budúcnosti pri 
požadovaní finan čných prostriedkov doru čil i rozpo čet 
predmetnej akcie, resp. podrobnú cenovú ponuku. 
KVaŽP neodporú ča žiadosti vyhovie ť, odporú ča, aby záležitos ť 
bola vyriešená v rámci schváleného príspevku pre TS  MB. 
KSoc odporú ča predloži ť presný rozpis jednotlivých položiek 
a prác potrebných na vykonanie náteru mosta a po ic h 
predložení tento odborne posúdi ť a následne schváli ť. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti Technických 
služieb Mesta Byt ča o poskytnutie finan čného príspevku vo 
výške 2.500,- € na náter mosta cez rie čku Petrovi čka na Ul. 
Okružná – Fra ňa Krá ľa. 
MR odporú ča, aby záležitos ť bola vyriešená v rámci schváleného 
príspevku pre TS MB. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 69/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Technických služieb Mesta Byt ča 
o poskytnutie finan čného príspevku vo výške 2.500,- € na náter 
mosta cez rie čku Petrovi čka na Ul. Okružná – Fra ňa Krá ľa. 
II.Odporú ča: 
Práce spojené s náterom mosta cez rie čku Petrovi čka na Ul. 
Okružná – Fra ňa Krá ľa realizova ť v rámci schváleného príspevku 
pre TS MB. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Technických služieb Mesta Byt ča 
o poskytnutie finan čného príspevku vo výške 2.500,- € na náter 
mosta cez rie čku Petrovi čka na Ul. Okružná – Fra ňa Krá ľa. 
II.Odporú ča: 
Práce spojené s náterom mosta cez rie čku Petrovi čka na Ul. 
Okružná – Fra ňa Krá ľa realizova ť v rámci schváleného príspevku 
pre TS MB. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 69/2014 
 
12 / Žiados ť Stolnotenisového oddielu Byt ča o navýšenie 
príspevku z rozpo čtu Mesta Byt ča vo výške 600,- Eur na 
platenie úhrad spojených s využívaním malej telocvi čne ZŠ na 
Ul. Mieru v Byt či na tréningy a majstrovské zápasy. 
 
FK nesúhlasí so spoplatnením priestorov telocvi čne na ZŠ Ul. 
mieru, ktoré sú využívané klubmi mesta.  
PK odporú ča pozvanie riadite ľa ZŠ Mieru v Byt či na rokovanie 
MR a dojedna ť s ním také riešenie využívania telocvi čne, aby 
mestské športové oddiely neplatili žiadne poplatky.  
KVaŽP sa stotož ňuje so stanoviskom finan čnej a podnikate ľskej 
komisie.   
KSoc odporú ča žiadosti vyhovie ť. 
 
MR poverila primátora mesta rokovaním s riadite ľom ZŠ Ul. 
mieru a p. Tisom s cie ľom zistenia oprávnenosti požadovaných 
úhrad spojených s využívaním malej telocvi čne ZŠ.   
 
POZNÁMKA: Na zasadnutí MZ bude podaná informácia z rokovania. 
 
Pán primátor konštatoval, že uznesenie nebolo formu lované, 
podľa rokovaní s riadite ľom p. Taká čom je požadovaná suma 
odôvodnená.  
 
p. Kozák – ko ľko je hrá čov v stolnotenisovom klube, aký je 
počet detí a dospelých. 
 
Za stolnotenisový klub podal informácie ved. OSo p.  Tiso, 
ktorý informoval, že klub má do sú ťaže dospelých prihlásených 
tri oddiely. A- čko hrá druhú ligu, B družstvo hrá 5 ligu, 
postúpilo do 4 ligy. Ide o 15 hrá čov, ktorí pravidelne 
hrávajú. Sú ešte aj nepravidelne hrávajúci hrá či, ktorí pod ľa 
potreby nastupujú do sú ťaže. Družstvo žiakov momentálne 
nemajú. 
 
p. Kozák – teda detí nemáme. Preto sa pýtam, lebo n aši hasi či 
platia poplatky, ich výška je pod ľa toho ko ľko si ten 
konkrétny dobrovo ľný zbor stanoví. V Byt či teda podporujeme 



všetky športy. Možno skúsi ť sa snaži ť spolufinancova ť alebo 
hľadať alternatívu iného tréningového miesta, menšieho. 
 
p. Garabík – stolnotenisový oddiel hrá druhú najvyš šiu sú ťaž 
na Slovensku, je to predsa reprezentácia Mesta. Aby  ste vedeli  
aj členky hádzanarského oddielu mesa čné platia po 5,- Eur, nie 
je to ve ľa, ale na zápasy sa skladajú na poplatky. Teda 
podie ľajú sa finan čne.    
 
p. Tiso – menší priestor pre nás neexistuje, využív ame malú 
telocvi čňu, je na dva stoly a je to minimum. Čo sa týka 
spolufinancovania, podie ľame sa finan čne, je to aj zmluvne 
zakotvené s Mestom. Predkladáme aj doklady o spoluf inancovaní 
na kontrolu. Platíme si poplatky na Zväz a mnohé ďalšie 
výdavky si spolufinancujeme. Nemáme žiadnych platen ých 
funkcionárov, trénerov, všetko si zabezpe čujeme sami. Ke ď sme 
začínali náš rozpo čet bol ako hádzanarského klubu, ten sa 
nieko ľkonásobne zvýšil, náš rozpo čet sa nemení. Sú aj iné 
kluby, ktoré majú možno iné problémy, my máme momen tálne 
takéto. 
 
Pán primátor konštatova ť, že stolnotenisový klub nepochybne má 
dlhoro čné úspechy, záleží na poslancoch, aké uznesenie nav rhnú 
návrhovej komisii. 
 
p. Školek – 600,- Eur na polroka, to nie je taká po ložka, 
ktorá by „položila“ náš rozpo čet, členovia klubu majú úspechy 
a preto navrhujem, aby sa klubu navýšila táto polož ka. 
 
Poslanci p. Kozák a Greguš upozornili, že pred hlas ovaním je 
nutné vedie ť z akej rozpo čtovej položky budú prostriedky. 
  
Ved. FO p. Kramarová informovala, že prostriedky bu dú 
vy členené z bežných výdavkov.  
 
p. Melocík – návrh p. Školka je opodstatnený, navrh ujem, aby 
sa pri tvorbe budúcoro čného rozpo čtu táto čiastka zahrnula do 
výdavkov. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Predseda návrhovej komisie predniesol uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie vo výške 600,- € Stolnotenisovému  oddielu 
Byt ča na náklady spojené s využívaním malej telocvi čne ZŠ na 
Ul. Mieru v Byt či (energie) v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
3/2014. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie prednesené predsedom 
návrhovej komisie. 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 70/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie vo výške 600,- € Stolnotenisovému  oddielu 
Byt ča na náklady spojené s využívaním malej telocvi čne ZŠ na 
Ul. Mieru v Byt či (energie) v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
3/2014. 
 
Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p. 
Bučo, je prítomných 14 poslancov. 
 
13 / MR vzala na vedomie informáciu z rokovania s vlastník mi 
dotknutých pozemkov - riešenie prístupovej komuniká cie z cesty 
I/18 Žilina – Makov tak, ako je to riešené v územno m pláne 
Mesta Byt ča - vi ď bod III. uznesenia MZ č. 56/2014 zo d ňa 30. 
5. 2014. 
Vlastníci najvä čšej výmery pozemkov požadujú od mesta Byt ča za 
odpredaj pozemkov pod prístupovú cestu, kúpnu cenu vo výške 
40,- €/m 2, čo celkovo činí 72.000,- €. 
 
MR v snahe vytvori ť vyhovujúce podmienky pre možnos ť získania 
investície (vybudovanie podnikov so zameraním na ľahký 
priemysel s vytvorením pracovných miest) a pritom n ezníži ť 
kvalitu bývania ob čanom bývajúcim na Hliníckej ulici a v m. č. 
Hliník nad Váhom, odporú ča MZ schváli ť odkúpenie predmetných 
pozemkov. 
MR tiež vzala na vedomie pripomienku hlavnej kontrolór ky, že 
výška kúpnej ceny 40,- €/m 2 vysoko prevyšuje cenu stanovenú 
znaleckým posudkom. 
MR odporú ča MZ schváli ť odkúpenie pozemkov s podmienkou, že 
spolo čnos ť HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, sa 
pred samotným odkupovaním zmluvne zaviaže, že vybud uje teleso 
miestnej komunikácie na vlastné náklady spolo čnosti a toto 
bezodplatne odovzdá do vlastníctva Mesta Byt ča.  
MR konštatovala, že spolu s poslancami MZ budú dohodn uté 
ďalšie podmienky.  
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 71/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Okúpenie pozemkov od súkromných vlastníkov, v k.ú. Veľká 
Byt ča, v časti lokality „Horné pole za cintorínom“, pod 
prístupovú komunikáciu,  za kúpnu cenu vo výške 40, - €/m 2 

s podmienkou, že spolo čnos ť HANT BA, a.s., Hliny 1412, 
Považská Bystrica, sa pred samotným odkupovaním zml uvne 
zaviaže, že vybuduje teleso komunikácie na vlastné náklady 
spolo čnosti a toto bezodplatne odovzdá do vlastníctva Mes ta 
Byt ča.  
 



Pán primátor - tak ako sme boli zaviazaní uznesením  
zastupite ľstva zvolali sme rokovanie s vlastníkmi dotknutých 
pozemkov a vysvetlili dôvody, pre čo Mesto chce odkúpi ť pozemky 
pod prístupovú cestu. V prvom rade, aby sme zabezpe čili 
verejnú dostupnos ť komunikácie a druhý významný bod, že tu 
máme priemyselný park a je záujem vybudova ť fabriky, ktoré by 
mali postupne vytvori ť pracovné miesta až pre 600 obyvate ľov 
okresu. Oboznámil som vlastníkov, že im môžeme ponú knu ť cenu 
za znalecký posudok, čo je myslím 9,80 €/m 2. Ostatné je na 
mestskom zastupite ľstve. Ďalej som ich musel oboznámi ť, že ke ď 
bude zabezpe čený výkup pozemkov a následne vybudované teleso 
komunikácie, tým sa nieko ľkonásobne zvýšia aj ceny ich 
pozemkov. Preto som ich požiadal, aby aj z tohto dô vodu 
stanovili primeranú cenu. Necháme to na diskusiu. C hcem ešte 
informova ť, že som bol na pozemkovom fonde za pánom 
riadite ľom, lebo v prípade stavebného konania musí by ť 
doložený stavebnému úradu majetkový vz ťah k pozemkom a v tomto 
prípade bude daný súhlas na právo prechodu Slovensk ému 
pozemkovému fondu. Toto je už predrokované. Teraz j e potrebné 
sa vyjadri ť k návrhu mestskej rady. 
 
p. Kozák – bol som prekvapený zo sumy, ktorú vlastn íci 
navrhli. Cena pod ľa znaleckého posudku je 9,80 €/m 2, ide o ornú 
pôdu a cena za vy ňatie pod ľa bonity pôdy, bude odhadujem 4 až 
5,- €/m 2. Teda predávajú nám ornú pôdu za 40,- €/m 2 a pri ČOV 
sa predáva na porovnanie za 30,- €/m 2 ako stavebný pozemok. 
Nemôžem nepoveda ť, že ponúkaná cena je vysoká. Tým, že Mesto 
spraví prístup zhodnotí pozemok a dáva možnos ť, aby bol 
pozemok obchodovate ľný. M ňa mrzí, že sme sa nedohodli, 
samozrejme je to ich vlastníctvo, môžu sa rozhodnú ť. Možno tam 
budú pracova ť ich deti, rodina alebo aj oni. Ako Bra ňo Chúpek 
povedal, že je rád, že Mesto môže prispie ť k zvýšeniu 
zamestnanosti touto kúpou. Potrebujeme spravi ť aj križovatku. 
Aj uvažova ť, či sa nedá napríklad aj vyrokova ť nejaká náhrada 
pre Mesto za investíciu na kúpu pozemku. Ale ur čite to nie je  
zlá investícia Mesta. 
 
p. Greguš – chcem nadviaza ť na kolegu, čo sa týka križovatky, 
dajme si pozor, aby nebola zastavená výstavba. Ku k rižovatke 
sa vyjadruje odbor dopravy, dopravná polícia, celko vo sa 
vyjadria k tu vzniknutej dopravnej situácii, aby sm e 
nestroskotali križovatke a neboli dotla čený k múru. Teraz dáme 
72.000,- € a ešte potom aj na križovatku. Teda upoz or ňujem, 
aby bol ten, kto ju vybuduje. Skúsme sa dohodnú ť dopredu, aby 
sme vedeli či to teda je ten prístup bezproblémový, lebo pod ľa 
môjho názoru je už teraz ten prístup problematický.  Chcem, aby 
to bolo zapísané. 
p. Chúpek – nie je to malicherná vec, lámali sme si  na rade 
hlavu čo je lepšie, prišli sme k záveru, že ak sa to schvá li, 
budú to „najlepšie – najhoršie“ investované peniaze . Prevláda 
u mňa názor, že to bude dobrá vec, aj ke ď dávam za pravdu 



Julkovi Kozákovi, že cena je vysoká. Čakal som v rámci Byt če 
väčšiu súdržnos ť, ale je to samozrejme ich vlastníctvo, môžu 
pýta ť ko ľko chcú. My sme sa rozhodli a odporu čili kúpu, je to 
na vás. 
 
Pán primátor - jedná sa o samotný výkup pozemkov, i de  
o verejno-prospešnú stavbu, ku ktorej komunikácia u r čite 
patrí. Ja som bonusy vysvetlil, aj som požiadal vla stníkov 
o spolupatri čnos ť, niektorí mali predstavu, že odpredajú za 
znalecký posudok, boli by spokojní aj s cenou nižšo u. Bude 
tiež potrebné investova ť do samotného vy ňatia toto sú fakty, 
čo si treba poveda ť, chcem pripomenú ť niektorí aj telefonicky 
prezentovali predaj za cenu znaleckého posudku, pre to je na 
vás či to rieši ť vcelku alebo individuálne. Je tam dlhodobý 
problém s križovatkou, mal by ť riešený výstavbou Tesca, toto 
bude ur čite čaka ť tých, ktorí budú chcie ť stava ť, budú musie ť 
predloži ť stanovisko dopravného inšpektorátu, či to budú 
rieši ť plnohodnotnou križovatkou. 
 
Kozák – toto je len ta prvá časť, pochybujem či tí, ktorí to 
chceli odpreda ť za 10,- €/m 2 by chceli menej, musíme to bra ť 
ako realitu tých 40,- €/m 2. Musíme hne ď rokova ť o tom, že ak 
investujeme, aby bola cesta vybudovaná.  
 
Pán primátor – stálo by to za to, aby sme dali cenu  do 40,- 
€/m 2 možno sa nájdu lokálpatrioti alebo tí, ktorí mali malé 
výmery, preto navrhujem, aby sme rokovali individuá lne 
s každým vlastníkom o cene. 
 
p. Greguš – bu ďme opatrní pri kúpe pozemku, skúsme h ľadať 
možnosti aj zmluvou o budúcej zmluve, stalo sa, že investori 
odsko čili, skúsme aj právne, aby sme boli chránený. 
 
Pán primátor – je tu v návrhu uznesení aj na toto p rihliadané. 
Považujem to za dôležitú pripomienku, potom by sme možno 
zvolali aj mimoriadne zasadnutie, aby sme sa mohli rozhodnú ť. 
 
p. Bu čo – navrhujem do uznesenia da ť slovo zámer odkúpenia 
pozemkov.    
Poslanci súhlasili s pripomienkou. 
 
Na dotaz poslanca p. Kozáka, za ko ľko Mesto predáva drobné 
pozemky žiadate ľom, ved. Rr p. Kotešovský odpovedal, že Mesto 
predáva pozemky za 33,- €/m 2. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zámer odkúpenia pozemkov od súkromných vlastníkov, v k.ú. 
Veľká Byt ča, v časti lokality „Horné pole za cintorínom“, pod 



prístupovú komunikáciu,  za kúpnu cenu vo výške do 40,- €/m 2 

s podmienkou, že spolo čnos ť HANT BA, a.s., Hliny 1412, 
Považská Bystrica, sa pred samotným odkupovaním zml uvne 
zaviaže, že vybuduje teleso komunikácie na vlastné náklady 
spolo čnosti a toto bezodplatne odovzdá do vlastníctva Mes ta 
Byt ča.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 71/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zámer odkúpenia pozemkov od súkromných vlastníkov, v k.ú. 
Veľká Byt ča, v časti lokality „Horné pole za cintorínom“, pod 
prístupovú komunikáciu,  za kúpnu cenu vo výške do 40,- €/m 2 

s podmienkou, že spolo čnos ť HANT BA, a.s., Hliny 1412, 
Považská Bystrica, sa pred samotným odkupovaním zml uvne 
zaviaže, že vybuduje teleso komunikácie na vlastné náklady 
spolo čnosti a toto bezodplatne odovzdá do vlastníctva Mes ta 
Byt ča.  
 
14 / MR vzala na vedomie požiadavku primátora mesta, aby s a 
poslanci vyjadrili k zámeru realizácie výstavby špo rtovej 
haly. 
MR konštatovala, že zámer vybudovania športovej haly b y bol 
v prospech ob čanov mesta, ale nako ľko Mesto nemalo dostatok 
finan čných prostriedkov na realizáciu jej výstavby z vlas tných 
zdrojov, MR neodporú ča sa výstavbou športovej haly zaobera ť 
(zobratie úveru) v tomto volebnom období. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 72/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nerealizovanie výstavby športovej haly v r. 2014. 
 
Pán primátor – bola vypracovaná PD a vydané stavebn é povolenie 
na realizáciu športovej haly. Sú tu rôzne názory oh ľadne 
veľkosti športovej haly, je to subjektívny poh ľad, čo je pre 
mesto výhodné. H ľadal som investorov, lebo bolo by to lepšie 
pre nás, aby sme naše finan čné prostriedky nemuseli použi ť či 
už rozpo čtové alebo poži čané z banky. Je to požiadavka 
hádzanárok, ich rodi čov a fanúšikov, aby sme halu postavili. 
Ten kompromis, akú ve ľkú halu ťažko nájs ť, považoval som za 
potrebné, aby sme sa týmto zaoberali. Len prenájom v Predmieri 
Mesto stojí ro čne do 13.000,- Eur a ďalšie náklady aj od 
rodi čov, spojené s dopravou, je to nemalá suma. Ja tvrdí m, že 
najlepšie je halu postavi ť cez iného investora. Máme vydané 
stavebné povolenie na ur čitý druh haly, je to na diskusiu aká 
veľkos ť. Pokia ľ aj vy môžete, nie že poslanci a primátor 
nechceme halu stava ť, ale pokia ľ by ste vedeli o investorovi, 
ja osobne som tomu otvorený, aby sme to takto reali zovali.  



Nehľadajte za tým ani plus ani mínus. Chcem, aby sme o tomto 
diskutovali. 
 
p. Garabík – mrzí ma, že toto ani predchádzajúce 
zastupite ľstvo sa nedohodlo na prioritách, aby sme povedali, 
že toto sme za volebné obdobie urobili. Boli sme v 50 tych 
rokoch jedno z prvých miest čo sme postavili takýto štadión. 
Hrali tu úspešne ženy aj muži, na čele s Martinom Gregorom.  
Za posledných 10 rokoch diev čatá získali 7 titulov majsteriek 
Slovenska. Nie je to len hala pre hádzanú, ale pre všetky 
športy v Byt či. Okrem futbalového ihriska tu nemáme ni č čo by 
sa vyrovnalo ostatným mestám, nie je tu krytá plavá re ň. 
Skuto čne  treba nie čo urobi ť pre ľudí. Čo sa týka prostriedkov 
2/3 ide na prenájom haly v Predmieri, na hodinu je 30 alebo 33 
Eur plus náklady na dopravu. Verím, že tí, ktorí sa  dostanú do 
ďalšieho zastupite ľstva už budú halu realizova ť. 
 
p. Ovseník – pomaly sa nám kon čí volebné obdobie, je mi ľúto, 
že priority stanovené v r. 2011, či už bytový dom Raj čula, či 
integrovaný zberný dvor Siho ť a športová hala sme 
nerealizovali. Nemôžem sa stotožni ť s textom z mestskej rady, 
že Mesto nemalo dostatok finan čných prostriedkov na realizáciu 
jej výstavby z vlastných zdrojov. V r. 2011 sme pri jali 
strategické rozhodnutia uznesením č. 100/2011, kde sme 
schválili výstavbu športovej haly, vy členili prostriedky na 
vyhotovenie dokumentácie a v rezervnom fonde sme ma li 800.000. 
pri troche snahy a rozumnou spoluú časťou sme to mohli 
realizova ť. V tej dobe som navrhoval, aby sme mali verejnú 
diskusiu akú halu máme realizova ť. Vydali sme 20.000 na PD, 
bude to zmarená investícia. Podotýkam, že takéto is té sa stalo 
aj v r. 2008, ke ď boli vydané prostriedky na PD predchádzajúcu 
halu, potom sme schva ľovali vyradenie z majetku. Ke ď nie čo 
prijmeme, mali by sme v tomto aj pokra čova ť a naplni ť to. 
Odporú čam pri takýchto ve ľkých investíciách, tam, kde je 
k tomu prizvaná na vyjadrenie aj verejnos ť je spolupatri čnos ť 
a pocit spoluvlastníctva k majetku Mesta ove ľa lepší a je to 
dobre. Nemali by sme o tomto rozhodova ť za zatvorenými dverami 
mestského úradu. Nediskutovali sme o tom ako má hal a vyzera ť, 
aké má ma ť hala parametre. Možno keby sme pristúpili 
k diskusii, možno by sme mohli postavi ť aj menšiu halu. Teraz 
je otázka, čo s tou investíciou na PD a na to nové 
zastupite ľstvo už bude aby sa rozhodlo a verím, že sa už 
správne rozhodne. 
 
Pán primátor – musím zareagova ť, čo sa týka zmarenej 
investície, PD nestráca životnos ť, nestráca záruky a je platné 
stavebné povolenie. O tom, že diskusia s dvadsiatim i ob čanmi 
môže by ť, ďalší povedia mohla by by ť zelená a ďalší taká ako 
napr. v Rudinke majú. Toto sme konzultovali so špor tovcami. Je 
to normálna bežná hala, ktorá má svoje rozmery ako športoviská 
a sociálne zariadenie vyhovujúce normám. Ni č iné za tým nie 



je, je to vecou technickou. Nepovažujem to za zmare nú 
investíciu, navyše za stavebný úrad môžem poveda ť, že je 
možnosť len upravi ť túto PD a požiada ť o zmenu stavby. Aká má 
byť hala a ako financovaná to je na našom spolo čnom 
rozhodnutí, všetkých 17 poslancov našlo zhodu a išl i sme do 
toho. Preto či použijeme časť finan čných prostriedkov  svojich 
a zoberieme si úver je spolo čné rozhodnutie  primátora 
a poslancov. Máme záujem a je to na „politickom“ ro zhodnutí 
ako bude hala vyzera ť. Keby sme ju aj postavili, tak 50 ľudí 
povie, že pre čo takúto a nie inú. Sú to subjektívne názory. 
Nedá sa vyhovie ť všetkým. Malo by to by ť, že 17ti všetci 
berieme zodpovednos ť, bude takto vyzera ť a takto sa bude 
financova ť. Zopakujem, táto športová hala je štandardná, ni č 
tam nie je navyše. Bu ď sa rozhodneme alebo nie. 
 
p. Školek – o tých prioritách chcem hovori ť, od r. 2011 
hovoríme o športovej hale a prekladáme to o rok, o rok. Verte 
mi, ja sa pohybujem v iných skupinách ob čanov ako vy, ktoré 
hovoria, ni č ste za tie 4 roky nepostavili. Žiadna bytovka, 
ni č ste nepostavili, ni č po vás nezostane. Hlavne vy, čo 
budete kandidova ť zas, nikto vás nezvolí, ľudia hovoria však 
tam 4 roky ni č nerobíte. Oni neberú, že Jesienka sa dorobila, 
chodníky. Čo urobia tí, čo prídu po nás, no použijú externé 
zdroje. 
   
p. Kozák – v mestskej rade sme povedali, ve ľmi radi by sme 
postavili športovú halu, ale zobra ť si teraz úver a necha ť ho 
na pleciach nových zástupcov Mesta, to sme nechceli . Viete 
dobre ako je to „zdedi ť“ rozostavanú stavbu, ako je Jesienka, 
viete dobre ako je to s eurofondami. Ke ď nevieme, čo nás čaká 
je ťažko zobra ť si úver, dnes je ve ľké riziko zobra ť si úver. 
Každý šport má ur čité náklady, bu ď priestorové, alebo finan čné 
a každý športovec ve ľa toho obetuje. Hádzaná má výsledky. 
Musíme za čať od za čiatku a stanovi ť si priority, ale reálne 
a potrebné priority. A povedzme si na rovinu, v mes te Byt ča 
nie je prioritou stavba športovej haly. Čo naši ob čania 
potrebujú, prácu, lebo ke ď sa bude dari ť ľuďom a podnikate ľom, 
potom to možno za Mesto postaví niekto iný. Prvorad é je 
školstvo a bezpe čnos ť, potom sú až športové haly a myslím si, 
keby sme zavolali hádzanárky čo hrajú, im by bolo jedno či 
v hale za milión alebo tristotisíc. Nehrajme sa na 
megalomanstvo, sme oby čajné malé mesto s malými príjmami 
a s malým po čtom podnikate ľov. Je otázkou pre budúcich 
zástupcov Mesta, či budú musie ť robi ť nie čo s tou padajúcou  
tribúnou na ihrisku. Uvidíme čo prinesie budúci rok, ale 
ur čite by nebolo vhodné teraz ís ť do úveru, nech to riešia 
noví poslanci. 
 
p. Ovseník – ďakujem MR, že ste to takto odporu čili, ale mali 
sme dostatok finan čných prostriedkoch, mohli sme so 
spolufinancovaním postavi ť halu a na to som poukázal, že ak sa 



príjme uznesenie, malo by by ť priebežne vyhodnocované a bu ď ho 
naplni ť alebo zruši ť. 
 
Pán primátor – dávate vyjadrenia vždy na hranu, tak  ako aj 
doma pripravujete nejaké rozhodnutia, musíte ich aj  
prehodnocova ť a takto sme to riešili z mesiaca na mesiac a 
riešili havarijné situácie. 
 
p. Chúpek – hala je vždy, nie len pred vo ľbami, populárna 
téma. Športová hala patrí do moderného mesta. Probl ém je 
v tom, že halu by mal financova ť niekto iný, ani len finan čná 
spoluú časť Mesta by nemala by ť. Teraz si poštvem proti sebe 
presved čených športovcov, môžeme halu nazva ť multifunk čnou, 
pre verejnos ť, ale hala nikdy pre verejnos ť nebude slúži ť. To 
najdôležitejšie na čo bude plni ť, vychováva ť športovcov a to 
je 80% využitia haly. Nemôže by ť využívaná 24 hodín a ten 
zostatkový čas môže slúži ť kvázi ob čanom, ale zase to budú len 
kluby, partie ľudí čo si pôjdu zahra ť a pre oby čajného ob čana 
zostane len málo času. Súhlasím absolútne s tým, aby to 
financoval niekto iný. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlaova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nerealizovanie výstavby športovej haly v r. 2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 72/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nerealizovanie výstavby športovej haly v r. 2014. 
   
15 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovej komisie v III. kole r. 2014. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 73/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Navýšenie finan čných prostriedkov na grantový systém 
o 1.000,- €  v návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014. 
2/ Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovej komisie v III. kole r. 2014. 
 
Predseda grantovej komisie p. Kozák požiadal kolego v poslancov 
o schválenie navýšenia finan čných prostriedkov na pridelenie 
pre žiadate ľov o grant vo výške 1.000,- €. 
 
Poslanci po oboznámení sa zo zápisom z grantovej ko misie 
žiadosti vyhoveli. 



 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Navýšenie finan čných prostriedkov na grantový systém 
o 1.000,- €  v návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014. 
2/ Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovej komisie v III. kole r. 2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 73/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Navýšenie finan čných prostriedkov na grantový systém 
o 1.000,- €  v návrhu zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014. 
2/ Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovej komisie v III. kole r. 2014. 
  
16 / Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014 k 30. 6. 2014. 
 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zme ny rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 3/2014. 
 
Návrh úpravy pozemku parc. KN č. 62/1, 64, 65, 67 v k.ú. Ve ľká 
Byt ča zriadením spevnenej plochy a bezbariérového verej ného WC 
s pripojením na verejné siete. 
 
FK odporú ča schváli ť zmenu rozpo čtu č. 3/2014 s nasledovnými 
pripomienkami a zmenami: 

- FK odporú ča prioritne rieši ť opravu chodníka na Ul. SNP 
– (aspo ň jednu stranu) vzh ľadom k tomu, že ide o 
frekventovaný chodník z dôvodu blízkosti ZŠ  +25.00 0,- 
€. 

- FK odporú ča predloži ť na zasadnutie MZ podrobnú 
informáciu čo bolo prí činou zni čenia podlahy v MŠ 
(zaplesnenie)... 

- FK odporú ča rieši ť situáciu v m. č. Hrabové a m. č. 
Pšurnovice – napojenie na centrálny vodovod SeVaK-u . 

- FK odporú ča vybudova ť na predmetnom pozemku len 
spevnenú plochu s možnos ťou  parkovania (-15.590,- €). 
FK zárove ň odporú ča preveri ť zriadenie verejných WC 
v budove KD Byt ča so vstupom zozadu od parkoviska 
(pôvodný projekt na KD Byt ča).        

- FK odporú ča nahradi ť pomenovanie akcie „Premostenie 
Petrovi čky“ na „Náhradná výsadba zelene“. 

FK opätovne odporú ča pri všetkých opravách a investíciách 
prihliada ť na efektívne využívanie finan čných prostriedkov 
hlavne investície v subdodávkach – TS MB (elektroni cký 
prieskum trhu, zverej ňovanie podkladov v profile verejného 
obstarávate ľa...).    
PK odporú ča schváli ť návrh zmeny v navrhovanom znení. 



KVaŽP sa s predloženým návrhom oboznámila a  odporú ča orgánom 
mesta nezahrnú ť do „Zmeny rozpo čtu č.3/2014“  nasledovné 
výdavky: 
Bežné výdavky: 
- KD Pšurnovice – oprava (vlhnutie muriva) – 3 000 €; výdavok 
je možné rieši ť v rámci rozpo čtu pre r. 2015, 
- Oprava chod. (Švecová, Červe ň., Rázusova) – celkom 100 000 €   
(10 000 € + 90 000 €); realizáciu zatia ľ odloži ť pokia ľ nebude 
vyjasnené financovanie, 
- MŠ Pšurnovice, oprava a údržba budovy – 3 000 € ; KVaŽP 
navrhuje uskuto čni ť odbornú prehliadku, zisti ť závadu a 
navrhnú ť riešenie 
Kapitálové výdavky: 
- Trhovisko – WC s prípojkami rieši ť len úpravu spevnením  
makadamom cez TSMB, t.z. nezriadi ť verejné WC pod ľa 
predloženého návrhu a spevnenie plôch rieši ť  
makadamom, ktorú môžu uskuto čni ť Technické služby mesta Byt ča.  
 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta takto upravený návrh „Zmeny 
rozpo čtu č.3/2014“ schváli ť. 
KSoc odporú ča schváli ť návrh zmeny rozpo čtu Mesta s týmito 
pripomienkami: 

-  komisia súhlasí s navýšením fin. prostriedkov o 100 .000 
Eur na opravy chodníkov, ale ich použitie na konkré tne 
chodníky chce ešte prehodnoti ť na MR a MZ, 

-  komisia neodporú ča navýši ť finan čné prostriedky na 
vybudovanie WC s prípojkami pri trhovisku vo výške 15.586 
Eur, odporú ča iba vybudovanie spevnenej plochy. 

 
MR odporú ča MZ schváli ť: 
1/ Predloženie celkového súpisu prác na odstránenie  problémov 
s vlhnutím budovy MŠ v Pšurnoviciach s cie ľom komplexného 
riešenia odstránenia problému s vlhkos ťou a ples ňou.  
MR odporú ča v prípade, že predpokladané finan čné náklady 
potrebné na odstránenie tohto nepriaznivého stavu, prevýšia 
výšku 3.000,- €, je nutné túto položku navýši ť z položky KD 
Pšurnovice. Vlhnutie priestorov KD Pšurnovice rieši ť 
v rozpo čtovom roku 2015. 
2/ Rekonštrukciu nasledujúcich chodníkov v celkovej  sume 
100.000,- €: 

-  vyriešenie nepriaznivej dopravnej situácie na križo vatke 
ulíc Komenského, SNP a Rázusova (pri da ňovom úrade), 

-  rekonštrukciu chodníka na ulici SNP (jedna strana o d 
ulice Mierovej po ulicu Okružnú, 

-  chodník ulice Švecovej po ľavej strane (od cintorína),  
   -  rekonštrukciu chodníka ulice 1.mája od ulice Radlinského 
      po ulicu Hollého (oproti mestskému úradu). 
3/ Vybudovanie spevnenej plochy pri trhovisku – mak adamom. 
4/ V rozpo čtovom opatrení nové položky:  
-poistenie nových hasi čských vozidiel         2.000,- €   
-oprava fontány na námestí v rieke            1.500 ,- € 



-chránené pracovisko (mzdy, odvody)           2.860 ,- € 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 74/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 3/2014 k 30. 6. 2014. 
 
II.Schva ľuje: 
1/Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014 vrátane zmeny 
programov, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ záko na č. 
583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 6. 2014  pod ľa 
priloženej tabu ľky s nasledovnými úpravami: 
Bežné výdavky 
- TJ Tatran Hrabové – zvýšenie dotácie          +30 0,- €  
- MO SRZ – dotácia                              +50 0,- € 
- KD Hrabové – interiérové vybavenie          +1.00 0,- € 
- poistenie nových hasi čských vozidiel        +2.000,- € 
- chránené pracovisko (mzdy, odvody)          +2.86 0,- € 
- TS MB príspevok na projekt z ÚPSVR          +1.84 0,- € 
- oprava fontány na námestí v rieke           +1.50 0,- € 
- chodníky                                   -10.00 0,- € 
- chodníky (46 rez. fond)                    -18.90 0,- € 
Kapitálové výdavky 
- spevnená plocha (ved ľa tržnice)            -31.900,- € 
- križovatka Komenského, SNP a Rázusova      +35.00 0,- € 
- nákup pozemkov pod komunikáciu             +72.00 0,- € 
 
Finan čné operácie príjmové                   +56.200,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 77.730,- € na odstránenie havarijného stavu v  zmysle 
ustanovenia § 10, odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene 
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov: 
- PZ Byt ča – garážová brána                – 3.600,-  €  
- chodník Hrabové                          -   500, -  € 
- chodník Hrabové obrubníky                +10.000, -  € 
- ulica Okružná parkovisko                 – 9.270, -  € 
- DS Byt ča – cintorín chodníky             +10.000,-  € 
- chodníky                                 +71.100, -  € 
 
Pán primátor predniesol prítomným návrh svoj a členov mestskej 
rady, o ktorom sa dohodli pred zasadnutím zastupite ľstva, týka 
sa chodníkov, predložili tieto zmeny: 
- spevnená plocha (ved ľa tržnice)            -31.900,- € 
- križovatka Komenského, SNP a Rázusova      +35.00 0,- € 
-posil ňovacie fitnes prvky (oddych.zóna)     + 7.000,- € 
- chodníky (Ul. Červe ňanského 



  dokon čenie)                              + 9.450,-  € 
 
Teda z pôvodných 71.000,- € bude použitých len 51.4 50,- €,  
ulica Švecova len jedna strana, nebude realizovaná,  nako ľko sa 
ťažko rozhodnú ť, že ktorá strana a navrhovaný chodník na ulici 
1. mája, kde v niektorých častiach stojí voda, ale nie je 
v takom havarijnom stave ako napr. chodník na J. kr áľa.  
 
V diskusii poslanec p. Greguš poukázal na to, že aj  poslanci 
by sa chceli zú častni ť na rokovaní s projektantom a diskutova ť 
sním o jeho návrhu riešenia križovatky ulíc Komensk ého, SNP a 
Rázusova. Taktiež, ke ďže je to nový návrh (nebol prerokovaný 
v komisiách ani mestskej rade) rozmiestnenie posil ňovacích 
fitnes prvkov Na kaplnke. 
 
Pán primátor navrhol, aby ved. odd. VaŽP p. Oszczed a dohodol 
s projektantom termín a zástupca p. Melocík zvolá z asadnutie 
komisie výstavby s ďalšími poslancami, ktorí budú ma ť záujem 
rokova ť s projektantom a tiež o návrh rozmiestnenia posil ňova-
cích fitnes prvkov Na kaplnke.  

 
Poslanci uvedené schválili. 
 
Poslanec p. Kozák poukázal na to, že návrh zakúpeni a posil ňo-
vacích fitnes prvkov je nový, nebol prerokovaný v k omisiách  
a požiadal, aby v budúcnosti takýto návrh nebol zar adený rovno 
do návrhu zmeny rozpo čtu, ale prerokovaný ako samostatný bod. 
 
Poukázal na to, že oprava ulíc mala by ť riešená cestou 
technických služieb amblok, preto nie je vhodné rie ši ť opravu 
len niektorých chodníkov samostatne. Je nevhodné to to robi ť 
pred vo ľbami a ľudí popudzova ť pre čo ten chodník áno a ten 
nie. Ďalej poslanec p. Kozák v svojom diskusnom príspevku  
podrobne informoval kolegov poslancov o tom, že tec hnické 
služby v spolupráci s Mestom a Úradom práce a sociá lnych vecí 
(bude koordinátor pre celý okres) budú zade ľova ť prácu, vyko-
náva ť jej kontrolu a tiež vies ť evidenciu dochádzky 
poberate ľov sociálnych dávok (v meste ide cca o 130 ob čanov). 
Vedúci technických služieb sa obrátil na poslancov mestských 
časti a požiadal ich o spoluprácu aké verejno-prospe šné práce 
by mohli v danej mestskej časti vykonáva ť. 
p. Kozák  – pozrel som si zoznam týchto ob čanov a sú medzi nimi 
rôzni ob čania. Ale chcem poukáza ť na to, že sú tam aj stredo- 
školskí aj vysokoškolskí vzdelaní ob čania nášho mesta. Máme 
veľa šikovných ľudí a vzdelaných, ale v meste máme problém, že 
ich nevieme ani motivova ť a ani využi ť ich schopnosti. Ke ď sa 
pozrieme do vlastných radov, na mestský úrad a do o rganizácii 
v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta, máme nadmernú zamestnanos ť 
dôchodcov. Nie, že by som proti dôchodcom „bojoval“ , ale 
naozaj sú v zoznamoch ľudia, ktorí by mali mestu čo ponúknu ť. 
Každý z pracovníkov v dôchodkovom veku si musí uved omi ť a bol 



by som rád, keby to bolo zapísané, že ten pán posla nec neúto čí 
na ich city, ani na ich osobu, ale chcem aby dostal i odkaz,     
že vždycky v živote kon čia vz ťahy, pracovné zaradenia, kon čí 
film, kon čí život. S tým sa treba zmieri ť a mali by si to aj 
oni uvedomi ť. Tým, že skon čia v práci neznamená, že im kon čí 
život. Kon čí len táto jedna životná etapa. Majú ve ľa iných 
príležitostí na sebarealizáciu. Mesto Byt ča podporuje činnos ť 
klubov seniorov, športových klubov. Títo ľudia majú svojich 
koní čkov, majú svoje deti, vnú čatá a tým, že normálnym 
spôsobom odídu z práce na dôchodok dajú svojím de ťom, ktoré sú 
na sociálnych dávkach, možnos ť sa zamestna ť. A toto sme si tu 
neuvedomili. Ja poprosím, aby Mesto Byt ča trochu ukázalo 
iniciatívu v tomto smere. Nemám problém sa s týmito  ľuďmi 
stretnú ť a slušne im to vysvetli ť, že skrátka to donekone čna 
v meste Byt ča takto nejde. Nie je to jednoduché to tomu 
človeku poveda ť, ale raz to príde. Prosím vás, aby sme s týmto 
nie čo robili, lebo vidím, akí ľudia sú v hmotnej núdzi. 
   
p. Ovseník – považujem za pozitívne, že Mesto využí va možnosti 
a zamestnáva mladých ľudí do 29 rokov, ale treba dba ť na 
reálnu využite ľnos ť týchto pracovníkov, aj verejno-prospešných 
pracovníkov, lebo európska komisia to kontroluje.    
Ďalej poslanec p. Ovseník v svojom diskusnom príspev ku 
poukázal na plnenie, resp. neplnenie príjmovej časti rozpo čtu 
Mesta. 
 
Po skon čení diskusie dal pán primátor hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 3/2014 k 30. 6. 2014. 
 
II.Schva ľuje: 
1/Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014 vrátane zmeny 
programov, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/-d/ zákon a č. 
583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 6. 2014  pod ľa 
priloženej tabu ľky s nasledovnými úpravami: 
Bežné výdavky 
- TJ Tatran Hrabové – zvýšenie dotácie          +30 0,- €  
- MO SRZ – dotácia                              +50 0,- € 
- KD Hrabové – interiérové vybavenie          +1.00 0,- € 
- poistenie nových hasi čských vozidiel        +2.000,- € 
- chránené pracovisko (mzdy, odvody)          +2.86 0,- € 
- TS MB príspevok na projekt z ÚPSVR          +1.84 0,- € 
- oprava fontány na námestí v rieke           +1.50 0,- € 
- chodníky                                   -10.00 0,- € 
- chodníky (46 rez. fond)                    -80.55 0,- € 
- grantový systém                            + 1.00 0,- € 
- pracovné náradie a ochranné prac. pomôcky 
  (poberatelia dávok v hm. núdzi)            + 1.70 0,- € 



-stolnotenisový oddiel zvýšenie dotácie          60 0,- € 
- MsÚ kanc. materiál                         -   50 0,- € 
- archív materiálové vybavenie               -   50 0,- € 
- archív oprava a údržba                     - 1.30 0,- € 
- MsÚ oprava telekomunik. techniky           -   50 0,- € 
- CO – dary v zmysle smernice                -   50 0,- € 
Kapitálové výdavky 
- spevnená plocha (ved ľa tržnice)            -31.900,- € 
- križovatka Komenského, SNP a Rázusova      +35.00 0,- € 
- nákup pozemkov pod komunikáciu             +72.00 0,- € 
-posil ňovacie fitnes prvky (oddych.zóna)     + 7.000,- € 
 
Finan čné operácie príjmové                    +1.550,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 16.080,- € na odstránenie havarijného stavu v  zmysle 
ustanovenia § 10, odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene 
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov: 
- PZ Byt ča – garážová brána                – 3.600,-  €  
- chodník Hrabové                          -   500, -  € 
- chodník Hrabové obrubníky                +10.000, -  € 
- ulica Okružná parkovisko                 – 9.270, -  € 
- DS Byt ča – cintorín chodníky             +10.000,-  € 
- chodníky (Ul. Červe ňanského 
  dokon čenie)                              + 9.450,-  € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 74/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 3/2014 k 30. 6. 2014. 
 
II.Schva ľuje: 
1/Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2014 vrátane zmeny 
programov, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/-d/ zákon a č. 
583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 6. 2014  pod ľa 
priloženej tabu ľky s nasledovnými úpravami: 
Bežné výdavky 
- TJ Tatran Hrabové – zvýšenie dotácie          +30 0,- €  
- MO SRZ – dotácia                              +50 0,- € 
- KD Hrabové – interiérové vybavenie          +1.00 0,- € 
- poistenie nových hasi čských vozidiel        +2.000,- € 
- chránené pracovisko (mzdy, odvody)          +2.86 0,- € 
- TS MB príspevok na projekt z ÚPSVR          +1.84 0,- € 
- oprava fontány na námestí v rieke           +1.50 0,- € 
- chodníky                                   -10.00 0,- € 
- chodníky (46 rez. fond)                    -80.55 0,- € 
- grantový systém                            + 1.00 0,- € 



- pracovné náradie a ochranné prac. pomôcky 
  (poberatelia dávok v hm. núdzi)            + 1.70 0,- € 
-stolnotenisový oddiel zvýšenie dotácie          60 0,- € 
- MsÚ kanc. materiál                         -   50 0,- € 
- archív materiálové vybavenie               -   50 0,- € 
- archív oprava a údržba                     - 1.30 0,- € 
- MsÚ oprava telekomunik. techniky           -   50 0,- € 
- CO – dary v zmysle smernice                -   50 0,- € 
Kapitálové výdavky 
- spevnená plocha (ved ľa tržnice)            -31.900,- € 
- križovatka Komenského, SNP a Rázusova      +35.00 0,- € 
- nákup pozemkov pod komunikáciu             +72.00 0,- € 
-posil ňovacie fitnes prvky (oddych.zóna)     + 7.000,- € 
 
Finan čné operácie príjmové                    +1.550,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 16.080,- € na odstránenie havarijného stavu v  zmysle 
ustanovenia § 10, odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene 
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov: 
- PZ Byt ča – garážová brána                – 3.600,-  €  
- chodník Hrabové                          -   500, -  € 
- chodník Hrabové obrubníky                +10.000, -  € 
- ulica Okružná parkovisko                 – 9.270, -  € 
- DS Byt ča – cintorín chodníky             +10.000,-  € 
- chodníky (Ul. Červe ňanského 
  dokon čenie)                              + 9.450,-  € 
 
 
17 / Nakladanie s majetkom mesta v správe TS MB – návr h 
odpredaja prebyto čného majetku, viacú čelová štvorkolka, 
eviden čné číslo BY 579 AB. Zostatková cena štvorkolky je 
3.842,30 € bez DPH, znalecká cena štvorkolky ku d ňu 3.6.2014 
predstavuje sumu vo výške 4.350,47 € s DPH. 
FK odporú ča schváli ť predaj prebyto čného majetku „viacú čelová 
štvorkolka“, eviden čné číslo BY 579 AB tretej osobe za kúpnu 
vo výške znaleckého posudku 4.350,47 €. 
PK odporú ča schváli ť viacú čelovú štvorkolku, ev. č. BY 579AB za 
prebyto čný majetok Mesta Byt ča a zárove ň schváli ť v súlade so 
zákonom 138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 
5/2010, zverejnenie zámeru predaja tohto majetku Me sta Byt ča 
v správe TSMB, priamym predajom tretej osobe a to z a kúpnu 
cenu 4350,47 € s DPH. Zámer preda ť uvedený majetok sa zverejní 
minimálne na dobu 15 dní v regionálnej tla či, na úradnej 
tabuli mesta a na web stránke mesta a TSMB. 
 
MR konštatovala, že ke ď technické služby majú možnos ť využíva ť 
štvorkolku, bolo by hospodárnejšie ju v letných mes iacoch 
využíva ť nie len na vysávanie ne čistôt, lístia, ale aj na 
dopravu na krátke trate po meste. Preto MR odporú ča, aby 



vedúci technických služieb spracoval návrh na využi tie tohto 
vozidla vzh ľadom na jeho ú čelnos ť. 
MR odporú ča MZ nevyhovie ť žiadosti Technických služieb Mesta 
Byt ča na odpredaj viacú čelová štvorkolky. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 75/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Technických služieb Mesta Byt ča na 
odpredaj viacú čelová štvorkolky eviden čné číslo BY 579 AB. 
II.Ukladá: 
Vedúcemu Technických služieb Mesta Byt ča, aby spracoval návrh 
na využitie vozidla - štvorkolka, ev. č. BY 579AB, vzh ľadom na 
jeho ú čelnos ť. 
 
Poslanci zvážili, že odpredaj štvorkolky by bolo ne efektívne. 
Poslanec p. Kozák navrhol použitie štvorkolky aj pr e potreby 
MsP, napr. na zabezpe čenie bezpe čnosti Na kaplnke a v častiach 
neprístupných motorovým vozidlom MsP. 
 
p. Cigánik – zámer predaja bol, že sme chceli dofin ancova ť 
kúpu prívesu na traktor. Štvorkolka sa využívala sp olu 
s vysáva čom, ktorý sa využíva na zber lístia, exkrementov 
psích. Vysáva č sa dá zavesi ť na multikáru a bude sa na ďalej 
využíva ť. 
 
p. Ovseník – dve komisie odporu čili odpredaj, mestská rada 
nie. 
 
p. Hrobárik – skúsime štvorkolku využi ť, dobre, aby ste si 
nemysleli, že ju nechceme využíva ť, ale súhlasím, aby ju 
využívali aj príslušníci mestskej polície. 
 
Pán Smetana, ná čelník MsP prezentoval názor, že budú radi 
využíva ť štvorkolku na kontrolu chatových oblastí nad 
stavebninami a na Be ňove, bude to ove ľa efektívnejšie.    
 
Po skon čení diskusie dal pán primátor hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Technických služieb Mesta Byt ča na 
odpredaj viacú čelovej štvorkolky eviden čné číslo BY 579 AB. 
II.Ukladá: 
Vedúcemu Technických služieb Mesta Byt ča, aby spracoval návrh 
na využitie vozidla - štvorkolka, ev. č. BY 579AB, vzh ľadom na 
jeho ú čelnos ť, pre potreby technických služieb a Mestskej 
polície Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
 



MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 75/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Technických služieb Mesta Byt ča na 
odpredaj viacú čelovej štvorkolky eviden čné číslo BY 579 AB. 
II.Ukladá: 
Vedúcemu Technických služieb Mesta Byt ča, aby spracoval návrh 
na využitie vozidla - štvorkolka, ev. č. BY 579AB, vzh ľadom na 
jeho ú čelnos ť, pre potreby technických služieb a Mestskej 
polície Byt ča. 
 
18 / Príprava odpredaja KTR Mesta Byt ča a obchodného podielu 
Mesta Byt ča v spol. KTR, s. r.o. – návrh zmeny nájomných 
vz ťahov pred odpredajom majetku mesta. 
 
FK odporú ča predloži ť návrh novej nájomnej zmluvy na prenájom 
televízneho káblového rozvodu mesta, nájomcovi – sp ol. KTR 
Byt ča, s. r. o., a to na dobu neur čitú, na schválenie 
mestskému zastupite ľstvu d ňa 26. 06. 2014. 
PK odporú ča schváli ť navrhnuté uznesenie (vi ď. predkladaný 
materiál), t.j. doporu čuje schváli ť uskuto čnenie zmien 
nájomných vz ťahov pred samotným odpredajom KTR a obchodného 
podielu mesta v spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o.. Zárove ň 
doporu čuje, aby sa rokovania so zástupcami TES Média, s.r. o. 
Žilina zú častnili i traja poslanci MZ v Byt či, pri čom za 
podnikate ľskú komisiu doporu čuje p. Ing. Sol čanského. 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta predložený návrh schváli ť. 
KVaŽP odporú ča h ľadať finan čné prostriedky pre finan čné 
vyrovnanie so spol. TES  Media, s.r.o., Žilina. 
KSoc odporú ča schváli ť predložený návrh ďalšieho postupu pri 
odpredaji KTR. 
 
MR odporú ča MZ: 
I.Schváli ť vypracovanie návrhu novej nájomnej zmluvy na 
prenájom televízneho káblového rozvodu mesta, nájom covi – 
spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., Námestie SR č. 1, Byt ča na dobu 
neur čitú. 
II.Poverenie: 
Primátora mesta, pp. Ing. Antona Kotešovského, Ing.  Štefana 
Buča a Júliusa Kozáka rokovaním so spolo čnos ťami TES Media, 
s.r.o., Žilina a KTR Byt ča, s.r.o., Byt ča za ú čelom ukon čenia 
platnosti doterajšej zmluvy o prenájme káblového di stribu čného 
systému Byt ča zo d ňa 14. 10. 2008, medzi týmito zmluvnými 
stranami a so zámerom vypracovania návrhu novej zml uvy 
o nájme, resp. podnájme (televízneho káblového rozv odu mesta, 
hlavnej stanice a ostatných častí káblového systému) medzi 
spolo čnos ťami KTR Byt ča, s.r.o. a TES Media, s.r.o., 
s platnos ťou na dobu neur čitú, za ú čelom zabezpe čenia šírenia 
káblovej televízie a internetu v meste Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 76/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Vypracovanie návrhu novej nájomnej zmluvy na prenáj om 
televízneho káblového rozvodu mesta, nájomcovi – sp olo čnosti 
KTR Byt ča, s.r.o., Námestie SR č. 1, Byt ča na dobu neur čitú. 
II.Poveruje: 
Primátora mesta, pp. Ing. Antona Kotešovského, Ing.  Štefana 
Buča a Júliusa Kozáka rokovaním so spolo čnos ťami TES Media, 
s.r.o., Žilina a KTR Byt ča, s.r.o., Byt ča za ú čelom ukon čenia 
platnosti doterajšej zmluvy o prenájme káblového di stribu čného 
systému Byt ča zo d ňa 14. 10. 2008, medzi týmito zmluvnými 
stranami a so zámerom vypracovania návrhu novej zml uvy 
o nájme, resp. podnájme (televízneho káblového rozv odu mesta, 
hlavnej stanice a ostatných častí káblového systému) medzi 
spolo čnos ťami KTR Byt ča, s.r.o. a TES Media, s.r.o., 
s platnos ťou na dobu neur čitú, za ú čelom zabezpe čenia šírenia 
káblovej televízie a internetu v meste Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Vypracovanie návrhu novej nájomnej zmluvy na prenáj om 
televízneho káblového rozvodu mesta, nájomcovi – sp olo čnosti 
KTR Byt ča, s.r.o., Námestie SR č. 1, Byt ča na dobu neur čitú. 
II.Poveruje: 
Primátora mesta, pp. Ing. Antona Kotešovského, Ing.  Štefana 
Buča a Júliusa Kozáka rokovaním so spolo čnos ťami TES Media, 
s.r.o., Žilina a KTR Byt ča, s.r.o., Byt ča za ú čelom ukon čenia 
platnosti doterajšej zmluvy o prenájme káblového di stribu čného 
systému Byt ča zo d ňa 14. 10. 2008, medzi týmito zmluvnými 
stranami a so zámerom vypracovania návrhu novej zml uvy 
o nájme, resp. podnájme (televízneho káblového rozv odu mesta, 
hlavnej stanice a ostatných častí káblového systému) medzi 
spolo čnos ťami KTR Byt ča, s.r.o. a TES Media, s.r.o., 
s platnos ťou na dobu neur čitú, za ú čelom zabezpe čenia šírenia 
káblovej televízie a internetu v meste Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 76/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Vypracovanie návrhu novej nájomnej zmluvy na prenáj om 
televízneho káblového rozvodu mesta, nájomcovi – sp olo čnosti 
KTR Byt ča, s.r.o., Námestie SR č. 1, Byt ča na dobu neur čitú. 
II.Poveruje: 
Primátora mesta, pp. Ing. Antona Kotešovského, Ing.  Štefana 
Buča a Júliusa Kozáka rokovaním so spolo čnos ťami TES Media, 
s.r.o., Žilina a KTR Byt ča, s.r.o., Byt ča za ú čelom ukon čenia 
platnosti doterajšej zmluvy o prenájme káblového di stribu čného 



systému Byt ča zo d ňa 14. 10. 2008, medzi týmito zmluvnými 
stranami a so zámerom vypracovania návrhu novej zml uvy 
o nájme, resp. podnájme (televízneho káblového rozv odu mesta, 
hlavnej stanice a ostatných častí káblového systému) medzi 
spolo čnos ťami KTR Byt ča, s.r.o. a TES Media, s.r.o., 
s platnos ťou na dobu neur čitú, za ú čelom zabezpe čenia šírenia 
káblovej televízie a internetu v meste Byt ča. 
 
19 / Ur čenie volebných obvodov a po čtov poslancov 
v jednotlivých volebných obvodoch v Byt či pre vo ľby do orgánov 
samosprávy obcí v r. 2014. 
 
FK odporú ča rozdeli ť volebný obvod č. 1 v zmysle zákona č. 
346/1990 Zb. o vo ľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov  na 6 volebných obvodov. 
PK, KVaŽP, KSoc  odporú čajú schváli ť doterajšie volebné obvody 
a po čty poslancov v jednotlivých volebných obvodov. 
 
MR konštatovala, že poslanci nemajú výhrady k sú časnému 
rozdeleniu volebných obvodov. Mesto Byt ča ako jeden volebný 
obvod je vyhovujúci, nako ľko ob čania majú možnos ť si vo 
voľbách vybra ť za Ve ľkú Byt ču dvanás ť poslancov, nie len dvoch 
(v prípade šiestich volebných obvodoch). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť na nasledujúce funk čné obdobie volebné 
obvody a po čty poslancov Mestské zastupite ľstva v Byt či, ktorí 
sa v nich budú voli ť: 
volebný obvod č. 1 Ve ľká Byt ča      - po čet poslancov 12 
volebný obvod č. 2 Hliník nad Váhom - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 3 Hrabové          - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 4 Pšurnovice       - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 5 Malá Byt ča       - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 6 Mikšová          - po čet poslancov  1 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 77/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov a pod ľa § 9, ods. 3 zákona 
č. 346/1990 Zb. o vo ľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov, na nasledujúce funk čné obdobie volebné 
obvody a po čty poslancov Mestské zastupite ľstva v Byt či, ktorí 
sa v nich budú voli ť: 
volebný obvod č. 1 Ve ľká Byt ča      - po čet poslancov 12 
volebný obvod č. 2 Hliník nad Váhom - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 3 Hrabové          - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 4 Pšurnovice       - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 5 Malá Byt ča       - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 6 Mikšová          - po čet poslancov  1 



V svojom diskusnom príspevku poslanec p. Ovseník vy jadril 
názor a názor štyroch poslancov z finan čnej komisie, že pokia ľ 
je poslanec volený za „svoj“ volebný obvod, tak jeh o vz ťah 
k voli čom je bližší vzh ľadom na výkon poslaneckého mandátu, 
tak ako je tomu v prípade poslancov za mestské časti. Navrhol, 
aby sa k uvedeného vyjadrili ob čania vo verejnej diskusii 
a bolo zvolané mimoriadne zasadnutie zastupite ľstva, ktoré 
o tomto rozhodne. 
 
Pán primátor konštatoval, že predložený návrh vychá dza 
z predchádzajúcich skúseností. Či ide o poslanca za mestskú 
časť alebo mesto, je to o práci toho ktorého poslanca.  
Pán primátor - považujem jeden volebný obvod za ur čitú výhodu 
a ur čitú spravodlivos ť, je to o tom, že nie sme ve ľkomesto ako 
napr. Žilina, sme malé mesto, kde sa navzájom pozná me. Tí pos-
lanci, ktorí majú záujem pracova ť by nemali by ť obmedzovaní 
dvoma miestami, nevidím v tom význam. Je to o každo m ako 
pristúpi k práci poslanca a naplnení mandátu poslan ca 
mestského zastupite ľstva. Tento k ľúč je vhodnejší a lepší 
a odporú čam, aby ste návrh, ktorý odporu čili okrem finan čnej 
komisie všetky, schválili. Vysvetlím to aj z poh ľadu m ňa 
občana, ja som stotožnený s niektorým kandidátom a neb udem 
môcť mu odovzda ť svoj hlas, lebo bude „zaškatu ľkovaný“ v inom 
obvode. Mnoho ľudí má predstavu koho chce voli ť a nebude mu to 
umožnené, čo považujem za krok spä ť. Takýto model vystihuje aj 
požiadavku doby. 
 
p. Ovseník – ja primárne nie som proti tomuto návrh u, jedine 
som chcel poveda ť, že je tu skupina ľudí, ktorá by chcela iný 
model. Dajme šancu nech sa ľudia vyjadria. Ak teda nie, je to 
problém, tak s ťahujem svoj návrh.  
 
Pán primátor – čo sa týka toho, je demokratickejšie, aby bol 
jeden volebný obvod a pre čo by sme to mali ob čanom toto právo 
zobra ť, aby mohli hlasova ť aj za poslanca, ktorý nie je v ich 
obvode.  
 
p. Chúpek – súhlasím s primátorom, že jeden volebný  obvod je 
demokratickejší.  
 
Predseda návrhovej komisie p. Hrobárik predniesol p rítomným 
návrh uznesenia predloženého poslancom p. Ovseníkom : 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje MsÚ vykona ť verejnú diskusiu o volebných obvodoch  
v meste Byt ča a zvola ť do konca augusta mimoriadne zasadnutie 
MZ. 
  
Pán primátor dal hlasova ť za návrh MR: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



V zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov a pod ľa § 9, ods. 3 zákona 
č. 346/1990 Zb. o vo ľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov, na nasledujúce funk čné obdobie volebné 
obvody a po čty poslancov Mestské zastupite ľstva v Byt či, ktorí 
sa v nich budú voli ť: 
volebný obvod č. 1 Ve ľká Byt ča      - po čet poslancov 12 
volebný obvod č. 2 Hliník nad Váhom - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 3 Hrabové          - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 4 Pšurnovice       - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 5 Malá Byt ča       - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 6 Mikšová          - po čet poslancov  1 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 77/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov a pod ľa § 9, ods. 3 zákona 
č. 346/1990 Zb. o vo ľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov, na nasledujúce funk čné obdobie volebné 
obvody a po čty poslancov Mestské zastupite ľstva v Byt či, ktorí 
sa v nich budú voli ť: 
volebný obvod č. 1 Ve ľká Byt ča      - po čet poslancov 12 
volebný obvod č. 2 Hliník nad Váhom - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 3 Hrabové          - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 4 Pšurnovice       - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 5 Malá Byt ča       - po čet poslancov  1 
volebný obvod č. 6 Mikšová          - po čet poslancov  1 
 
20 / Žiados ť EUROCOMPANY  Group s. r. o., Vrútky o vydanie 
záväzného stanoviska k projektu „Energetické centru m Byt ča“. 
 
FK berie žiados ť o záväzné stanovisko k projektu „Energetické 
centrum Byt ča“ na  vedomie a zárove ň odporú ča pokra čova ť 
v nap ĺňaní priority mesta Byt ča - budovanie integrovaného 
zberného dvora „Na Sihoti“.   
PK žiados ť vzala na vedomie a svoje stanovisko k realizácii  
projektu Energetické centrum Byt ča podá na rokovaní MZ.  
KVaŽP odporú ča nadviaza ť spoluprácu so žiadate ľom  a využi ť 
možnosť ohliadky jestvujúcej prevádzky podobného typu do 
predloženého zámeru. Obhliadku odporú ča uskuto čni ť po 
zasadnutí Mestskej rady (19.06.2014), ale ešte pred  zasadnutím 
Mestského zastupite ľstva. 
KSoc zobrala na vedomie predložený materiál a odporú ča,  
aby vybraní poslanci a zamestnanci Mesta navštívili  osobne  
sídlo obdobnej firmy na Slovensku a pokúsili sa zis ti ť,  
aký má dopad na životné prostredie činnos ť takejto firmy  
a to aj od obyvate ľov lokality žijúcich v bezprostrednom  
okolí danej firmy. 
 



MR schválila odporu čenie komisii, na exkurzii d ňa 23. 6. 2014 
sa zú častnia p. Kozák, p. Greguš a p. Melocík. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 78/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie :  
1/ Informáciu z exkurzie vykonanej poslancami MZ v prevádzke 
na spracovanie odpadu v Zúgove. 
2/ Informáciu podanú zástupcami spolo čnosti EUROCOMPANY  Group 
s. r. o., Vrútky k žiadosti o vydanie záväzného sta noviska 
mesta k projektu „Energetické centrum Byt ča“. 
 
Poslanec p. Kozák upozornil, že v návrhu uznesení c hýba bod, 
zaujatie stanoviska Mesta k zriadeniu prevádzky „En ergetické 
centrum Byt ča“.  
 
p. Školek - umiestnenie triedi čky odpadu na tomto mieste je 
nevhodné, myslím si, že v blízkosti sídliska a rodi nných domov 
je to úplne nevhodné. Obec Hri čov toto odmietol, preto si 
myslím, že ani v Byt či to nebude vhodné. 
 
p. Kozák – ešte sme ni č nepovedali, čo sme v prevádzke videli 
a ni č sme nevypo čuli a kolega p. Školek už je proti. A vieš 
pán poslanec Školek, či tá spolo čnos ť, ktorá žiadala v Hri čove 
je táto istá spolo čnos ť?  
Ďalej poslanec p. Kozák konštatoval, že na MsÚ bola doru čená 
žiados ť spolo čnosti EUROCOMPANY  Group s. r. o., Vrútky 
k žiadosti o vydanie záväzného stanoviska mesta k p rojektu 
„Energetické centrum Byt ča“. Ide o zámer na spracovanie, 
triedenie a zhodnocovanie odpadu. Projekt obsahuje výstavbu 
triedi čky, kde vozidlo príde vysype odpad, čo sa dá spracova ť 
sa spracuje, čo sa dá preda ť sa predá. Nemalo by dochádza ť 
k zápachu. Boli sme sa pozrie ť na takúto prevádzku. Je to 
jeden z návrhov na riešenie odpadu v meste. Je nutn é zauja ť 
stanovisko, aby firma vedela názor poslancov zastup ite ľstva. 
 
Poslanci pp. Melocík, Greguš a Hrobárik informovali , že 
samotný proces bol v uzavretom cykle, nebol v prevá dzke 
zápach. Prevádzka bola orientovaná cca 3 km od najb ližšej obce 
v poli. V Byt či by išlo asi o 36.000 ton komunálneho odpadu 
ro čne. Bol by zvoz tohto komunálneho odpadu do prevádz ky a po 
jeho vyseparovaní a spracovaní jeho odvoz. Poslanci  nevideli 
začiatok procesu, teda zvoz a separovanie odpadu, vide li už 
len spracovanie plastov. Každá komodita predstavuje  ur čité 
percento odpadu. Bolo by nutné vedie ť stanovisko odborníkov 
ohľadne rozptylu zápachu, teda či to bude ma ť vplyv na okolité 
rodinné domy a bytové domy na sídlisku. Taktiež nie  je 
špecifikované presne, aké množstvo nákladných áut b y odpad 
denne doviezlo a ko ľko by spracovaného odpadu odviezli. 
Celkový dosah na životné prostredie (EJA) nebol dol ožený. 



    
Pán primátor dal slovo zástupcovi spolo čnosti EUROCOMPANY p. 
Horvátovi, ktorý oboznámil prítomných, že bude vyse parovaného 
až 97 % odpadu. Spolo čnos ť bude zameraná tiež na spracovanie 
bioodpadu, zatia ľ postup neprezentujú, nako ľko nie je na 
Slovensku patentovaný. Chcú komplexne rieši ť tento odpad.      
 
Do diskusie vstúpila p. Mária Pokorná, ktorá vyjadr ila svoj 
názor na plánovanú prevádzku, v ktorej plánovanú po užívanú 
technológiu, pod ľa jej názoru, Ministerstvo ŽP SR neschválilo 
(vi ď. obec Zemné).   
Ďalej upozornila, že pod ľa územného plánu je v tejto časti 
územia plánovaná výstavba rodinných domov, ne ďaleko m. č. Malá 
Byt ča a oddychová zóna Na kaplnke. Upozornila tiež, že 
pozvážaný odpad bude musie ť tu by ť skladovaný, nebude sa 
ur čite hne ď spracováva ť na linke.  
 
p. Školek – teda som pochopil, že Byt ča by to využívala na 1/3 
a 2/3 odpadu by bolo zvážaných z ne ďalekého aj ďalšieho 
okolia. Pre čo by sme si tu mali da ť odskúša ť technológiu, 
ktorá tu ešte ani nie je patentovaná. 
  
Pán Horvát, zástupca spolo čnosti EUROCOMPANY informoval, že 
áno mesto Byt ča vyprodukuje ro čne 10.000 ton odpadu 
a zostatok, teda cca 2/3 by bol odpad dovážaný z Po važskej 
Bystrice spolo čnos ťou Magawaste. Bolo by to spracované na 
dennej báze, nebolo by skladovanie odpadu. Neprišli  by do 
kontaktu s odpadom. EJA by sa robila konkrétne na ú zemie, 
posudzovanie v konkrétnom prostredí, čo treba dodrža ť. Zatia ľ 
ni č nevybavovali, nako ľko musia vedie ť, či poslanci súhlasia 
so zámerom zriadenia prevádzky na území mesta. Táto  
technológia spracovania odpadu je schválená aj mini sterstvom. 
 
p. Ovseník – s takto naformulovaním uznesením súhla sím. Ďalej 
upozor ňujem, že stále platí PHSR a budeme ho aktualizova ť. 
Odpadové hospodárstvo treba stále rieši ť – vybudovanie 
integrovaného zberného dvora. Súhlasím s tým, že ne máme rieši ť 
odpadové hospodárstvo tak, že nám sem budú vozi ť ešte ďalší 
odpad. Ur čite sa priklá ňam k tomu, aby sme riešili len odpad 
produkovaný na území mesta. 
 
Poslanec p. Chúpek upozornil, že 36.000 ton odpadu ro čne len 
dovezeného a potom spracovaného odvezeného, znamená  ve ľkú 
dennú frekvenciu nákladných áut. 
 
Poslanec p. Kozák upozornil, že je nutné zauja ť stanovisko. 
Predsedovi návrhovej komisie poslanci so všeobecnom  zhodou 
prezentovali doplnený návrh uznesenia: 
II.Schva ľuje: 
Vydanie záporného stanoviska Mesta Byt ča k zámeru realizácie 
projektu „Energetické centrum Byt ča“. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie :  
1/ Informáciu z exkurzie vykonanej poslancami MZ v prevádzke 
na spracovanie odpadu v Zúgove. 
2/ Informáciu podanú zástupcami spolo čnosti EUROCOMPANY  Group 
s. r. o., Vrútky k žiadosti o vydanie záväzného sta noviska 
mesta k projektu „Energetické centrum Byt ča“. 
II.Schva ľuje: 
Vydanie záporného stanoviska Mesta Byt ča k zámeru realizácie 
projektu „Energetické centrum Byt ča“. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 78/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie :  
1/ Informáciu z exkurzie vykonanej poslancami MZ v prevádzke 
na spracovanie odpadu v Zúgove. 
2/ Informáciu podanú zástupcami spolo čnosti EUROCOMPANY  Group 
s. r. o., Vrútky k žiadosti o vydanie záväzného sta noviska 
mesta k projektu „Energetické centrum Byt ča“. 
II.Schva ľuje: 
Vydanie záporného stanoviska Mesta Byt ča k zámeru realizácie 
projektu „Energetické centrum Byt ča“. 
 
Pán primátor konštatoval, že z pracovných dôvodov o dišli 
poslanci p. Melocík a p. Chúpek. 
Pán primátor dal slovo p. Jaroslavovi Justrovi, kto rý pozval 
prítomných na slávnostné odvorenie mestskej tržnice , ktoré sa 
bude kona ť 27. 6. 2014 o 10,00 hodine. 
 
 
21 / Žiados ť OZ FO Byt ča, S. Sakalovej, Byt ča o bezplatnú 
nájomnú zmluvu na mestský pozemok v areáli futbalov ého 
štadióna v Byt či, za ú čelom výstavby ihriska s umelou trávou 
Zasadnutia PK sa zú častnil predseda OZ FO Byt ča p. Krištof, 
ktorý členom komisie vysvetlil svoju žiados ť, dlhodobý 
prenájom pozemkov na 15 rokov ako i odovzdanie vybu dovaného 
ihriska po uplynutí doby nájmu do vlastníctva Mesta  Byt ča za 
symbolickú cenu. 
 
PK odporú ča schváli ť v súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN m esta Byt ča 
č. 5/2010, zverejnenie zámeru prenájmu časti pozemku z parc. 
CKN č.978/6 ,978/17 a 978/18, o výmere 9600 m 2 (80m x120m) , k.ú. 
V.Byt ča, 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 1,-€/rok. Ďalšie podstatné náležitosti 
nájmu sú :  



1) nájomca pozemku je povinný zaháji ť výstavbu ihriska 
s umelou hracou plochou najneskôr do dvoch rokov od o d ňa 
poskytnutia pozemku do nájmu, v prípade, že túto po vinnos ť 
nedodrží nájomný vz ťah zanikne.  
2) nájomca sa zaväzuje a je povinný po uplynutí nájom ného 
vz ťahu – 15 rokov, odovzda ť, resp. odpreda ť Mestu Byt ča 
vybudované ihrisko, spolu s jeho príslušenstvom a t o za cenu 1 
€.  
Účelom nájmu je výstavba ihriska s umelou hracou ploc hou 
a jeho príslušenstva na prenajatom pozemku. Dôvodom  prenájmu 
ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora ob čanov 
mesta a ich vo ľnočasových a športových aktivít. 
 
MR vzala na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky, kt orá 
uviedla, že stanovisko NKÚ k prenájmu majetku Mesta  za 
symbolické 1,- € sa považuje za nehospodárne naklad anie 
s prostriedkami Mesta. 
MR odporú ča MZ schváli ť prenájom časti pozemku o výmere 9600 m 2 
(80m x120m)  OZ FO Byt ča, S.Sakalovej: 
- na dobu ur čitú 15 rokov,  
- priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa,  
- výška nájmu 100,- €/rok, 
- ak nájomca nezíska dotáciu na výstavbu ihriska, n ájomná 
  zmluva bude bezodkladne zrušená, 
- výstavba ihriska najneskôr do jedného roka. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 79/2014 
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, 
zverejnenie zámeru prenájmu časti pozemku z parc. CKN č.978/6, 
978/17 a 978/18, o výmere 9600 m 2 (80m x120m) , k.ú. V.Byt ča, 
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 o do d ňa 
poskytnutia pozemku do nájmu, v prípade, že túto po vinnos ť 
nedodrží nájomný vz ťah zanikne.  
2/ Nájomca sa zaväzuje a je povinný po uplynutí náj omného 
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  prenájmu 



ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora ob čanov 
mesta a ich vo ľnočasových a športových aktivít. 
 
V diskusii poslanec p. Ovseník navrhol – podmieni ť ú činnos ť 
zmluvy získaním dotácie. 
 
Pán primátor – súhlasím, aby sme ú činnos ť dali takto. Ďakujem. 
Bod 1/ bude znie ť:  
Nájomca pozemku je povinný zaháji ť výstavbu ihriska s umelou 
hracou plochou najneskôr do jedného roka odo d ňa získania 
dotácie, v prípade, že túto povinnos ť nedodrží nájomný vz ťah 
zanikne.  
 
Poslanec p. Greguš upozornil, aby mestské športové kluby mali 
zachovaný prístup na toto ihrisko. 
   
Po skon čení diskusie pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, 
zverejnenie zámeru prenájmu časti pozemku z parc. CKN č.978/6, 
978/17 a 978/18, o výmere 9600 m 2 (80m x120m) , k.ú. V.Byt ča, 
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 o do d ňa 
získania dotácie, v prípade, že túto povinnos ť nedodrží 
nájomný vz ťah zanikne.  
2/ Nájomca sa zaväzuje a je povinný po uplynutí náj omného 
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  prenájmu 
ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora ob čanov 
mesta a ich vo ľnočasových a športových aktivít. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 79/2014 
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, 
zverejnenie zámeru prenájmu časti pozemku z parc. CKN č.978/6, 
978/17 a 978/18, o výmere 9600 m 2 (80m x120m) , k.ú. V.Byt ča, 
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 o do d ňa 
získania dotácie, v prípade, že túto povinnos ť nedodrží 
nájomný vz ťah zanikne.  
2/ Nájomca sa zaväzuje a je povinný po uplynutí náj omného 
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  prenájmu 
ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora ob čanov 
mesta a ich vo ľnočasových a športových aktivít. 

 
22 / Žiados ť p. Lukáša Sekyru, Hliník nad Váhom 207, Byt ča 
o prenájom nebytových priestorov, časti bývalej budovy ZŠ 
v Hliníku nad Váhom za ú čelom zriadenia fitness centra. 
Ide o jednu miestnos ť o výmere 25 m 2. 

 
PK odporú ča v súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 
Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, 
zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v  ZŠ Hliník 
nad Váhom, o výmere 25 m 2 , žiadate ľovi – Lukáš Sekyra, Hliník 
nad Váhom 207, 014 01 Byt ča a to nájomnou zmluvou na dobu 
neur čitú - priamy prenájom ako prípad hodný osobitného 
zrete ľa, s výškou nájomného 1 Eur/m 2/rok a s úhradou 
spotrebovaných energií. Ú čelom nájmu je zriadenie fitnes-
centra. Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného osobit ného 
zrete ľa je podpora ob čanov mesta 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 
mesta Byt ča č. 5/2010, zverejnenie zámeru prenájmu nebytových 
priestorov v ZŠ Hliník nad Váhom, o výmere 25 m 2, žiadate ľovi 
p. Lukášovi Sekyrovi, Hliník nad Váhom 207, nájomno u 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. Ú čelom nájmu je zriadenie fitnes-
centra. Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného osobit ného 
zrete ľa je podpora ob čanov mesta a ich vo ľnočasových 
a športových aktivít. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 80/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



V v súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, 
zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v  ZŠ Hliník 
nad Váhom, o výmere 25 m 2, žiadate ľovi p. Lukášovi Sekyrovi, 
Hliník nad Váhom 207, 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. 
Účelom nájmu je zriadenie fitnes-centra. Dôvodom pren ájmu ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora ob čanov mesta a 
ich vo ľnočasových a športových aktivít. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V v súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, 
zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v  ZŠ Hliník 
nad Váhom, o výmere 25 m 2, žiadate ľovi p. Lukášovi Sekyrovi, 
Hliník nad Váhom 207, 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. 
Účelom nájmu je zriadenie fitnes-centra. Dôvodom pren ájmu ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora ob čanov mesta a 
ich vo ľnočasových a športových aktivít. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 80/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V v súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, 
zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v  ZŠ Hliník 
nad Váhom, o výmere 25 m 2, žiadate ľovi p. Lukášovi Sekyrovi, 
Hliník nad Váhom 207, 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. 
Účelom nájmu je zriadenie fitnes-centra. Dôvodom pren ájmu ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora ob čanov mesta a 
ich vo ľnočasových a športových aktivít. 
 
 
23 / Žiados ť p. Martina Malobického Pšurnovice 165, Byt ča  
a spol. o vybudovanie prístupovej miestnej komuniká cie na 
pozemku parc. č. KN 335/1 v k.ú. Malá Byt ča. 
 
KVaŽP sa s predloženou žiados ťou oboznámila a odporú ča orgánom 
mesta tejto žiadosti nevyhovie ť. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Martina 
Malobického Pšurnovice 165, Byt ča a spol. o vybudovanie 



prístupovej miestnej komunikácie na pozemku parc. č. KN 335/1 
v k.ú. Malá Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 81/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Martina Malobického Pšurnov ice 165, 
Byt ča a spol. o vybudovanie prístupovej miestnej komuni kácie 
na pozemku parc. č. KN 335/1 v k.ú. Malá Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Martina Malobického Pšurnov ice 165, 
Byt ča a spol. o vybudovanie prístupovej miestnej komuni kácie 
na pozemku parc. č. KN 335/1 v k.ú. Malá Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 81/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Martina Malobického Pšurnov ice 165, 
Byt ča a spol. o vybudovanie prístupovej miestnej komuni kácie 
na pozemku parc. č. KN 335/1 v k.ú. Malá Byt ča. 
 
 
24 / Žiados ť p. Martina Malobického, Pšurnovice 165, Byt ča  
a spol. o pred ĺženie verejného osvetlenia k nehnute ľnostiam vo 
vlastníctve žiadate ľov (k.ú. Malá Byt ča).  
 
KVaŽP sa s predloženou žiados ťou oboznámila a odporú ča orgánom 
mesta tejto žiadosti vyhovie ť uskuto čnením požadovaného 
pred ĺženia verejného osvetlenia prostredníctvom Technick ých 
služieb mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vybudovanie - pred ĺženie verejného 
osvetlenia  k nehnute ľnostiam vo vlastníctve p. Martina 
Malobického a spol. v k.ú. Malá Byt ča, Technickými službami 
Mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 82/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vybudovanie - pred ĺženie verejného osvetlenia k nehnute ľ- 
ľnostiam vo vlastníctve p. Martina Malobického a spo l. v k.ú. 
Malá Byt ča, Technickými službami Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vybudovanie - pred ĺženie verejného osvetlenia k nehnute ľ- 
ľnostiam vo vlastníctve p. Martina Malobického a spo l. v k.ú. 
Malá Byt ča, Technickými službami Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 82/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vybudovanie - pred ĺženie verejného osvetlenia k nehnute ľ- 
ľnostiam vo vlastníctve p. Martina Malobického a spo l. v k.ú. 
Malá Byt ča, Technickými službami Mesta Byt ča. 
 
25 / Žiados ť ob čanov mestskej časti Mikšová o úpravu povrchu 
komunikácie. 
 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta tejto žiadosti  nevyhovie ť.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti ob čanov mestskej 
časti Mikšová o úpravu povrchu komunikácie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 83/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti ob čanov mestskej časti Mikšová o úpravu 
povrchu komunikácie. 
 
Pán primátor predniesol požiadavku poslanca za m. č. Mikšová p. 
Sol čanského, ktorý ospravedlnil svoju neú časť a písomne 
požiadal, aby bola táto žiados ť ob čanov odporu čená na 
zaradenie do rozpo čtu r. 2015. 
Pán primátor konštatoval, že ešte budú zasadnutia M Z, kde toto 
bude možné schváli ť. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti ob čanov mestskej časti Mikšová o úpravu 
povrchu komunikácie. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 83/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti ob čanov mestskej časti Mikšová o úpravu 
povrchu komunikácie. 
 



26 / Žiados ť vlastníkov nehnute ľností na Ul. Pšurnovickej  
v Byt či o úpravu povrchu prístupovej komunikácie (dodanie  
asfaltového výfrezu alebo štrku frakcie 0-32). 
 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta tejto žiadosti nevyhovie ť. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti vlastníkov 
nehnute ľností na Ul. Pšurnovickej v Byt či o úpravu povrchu 
prístupovej komunikácie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 84/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti vlastníkov nehnute ľností na Ul. 
Pšurnovickej v Byt či o úpravu povrchu prístupovej komunikácie. 
 
p. Greguš – už je to ich tretia žiados ť, ve ľmi by im pomohlo, 
keby sme im poskytli nejaký materiál a v rámci naši ch možností 
valcom by sme im to upravili. Tiež sme tak upravili  na Úvaží. 
Stálo by za zváženie, či by sa nedali zohra ť výfrezy. Nie sú 
to také vysoké náklady, čo by nás tak za ťažili. Aj takéto 
spevnenie komunikácie by im pomohlo. Na ur čité obdobie sa dá 
pomôcť takto ob čanom, preto apelujem aj na pána primátora, aj 
v rámci VÚC či sa dá zohna ť. Možno aj kúpi ť. Chcem až je to aj 
v zápise. 
  
Pán primátor – vybavil som pre Úvažie v rámci dobrý ch vz ťahov 
od SSC, lebo máme ur čitý dlh vo či ob čanom bývajúcim na Úvaží. 
Podotýkam, že aj minulé a aj toto MZ pomohlo žiadat eľom  
zlegalizova ť ich stavby, ktoré boli realizované bez povolenia 
a že je širšia prístupová komunikácia. Pokia ľ bude možnos ť 
skúsim tento výbrus vybavi ť. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti vlastníkov nehnute ľností na Ul. 
Pšurnovickej v Byt či o úpravu povrchu prístupovej komunikácie. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 84/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti vlastníkov nehnute ľností na Ul. 
Pšurnovickej v Byt či o úpravu povrchu prístupovej komunikácie. 
 
27 / Žiadosti o pridelenie novovybudovaných bytov v by tovom  
dome pre do časné ubytovanie Jesienka. 
 



byt č.70 – KSoc odporú ča prideli ť byt P. Alene  
Mrenovej, ktorá býva toho času v soc. byte č.3 
 
byt č.25 – KSoc odporú ča prideli ť byt p. Dáši Alakšovej  
 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie novovybudovaných bytov 
v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka: 
byt č.70 – p. Alene Mrenovej, 
byt č.25 – p. Dáši Alakšovej.  
 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 85/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie novovybudovaných bytov v bytovom dome pr e do časné 
ubytovanie Jesienka: 
byt č.70 – p. Alene Mrenovej, 
byt č.25 – p. Dáši Alakšovej.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie novovybudovaných bytov v bytovom dome pr e do časné 
ubytovanie Jesienka: 
byt č.70 – p. Alene Mrenovej, 
byt č.25 – p. Dáši Alakšovej.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 85/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie novovybudovaných bytov v bytovom dome pr e do časné 
ubytovanie Jesienka: 
byt č.70 – p. Alene Mrenovej, 
byt č.25 – p. Dáši Alakšovej.  
 
28 / Žiados ť Ing. Ladislava Urbana o pred ĺženie nájmu v jednej 
izbe 2-izbového bytu č. 66 po 30.9.2014. 
 
KSoc odporú ča pred ĺži ť nájom o 1 rok. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie nájmu v jednej izbe 2-
izbového bytu č. 66 p. Ing. Ladislavovi Urbanovi na dobu 
ur čitú jeden rok, t.z. do 30. 9. 2015. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 86/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Pred ĺženie nájmu v jednej izbe 2-izbového bytu č. 66 p. Ing. 
Ladislavovi Urbanovi na dobu ur čitú jeden rok, t.z. do 30. 9. 
2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v jednej izbe 2-izbového bytu č. 66 p. Ing. 
Ladislavovi Urbanovi na dobu ur čitú jeden rok, t.z. do 30. 9. 
2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 86/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v jednej izbe 2-izbového bytu č. 66 p. Ing. 
Ladislavovi Urbanovi na dobu ur čitú jeden rok, t.z. do 30. 9. 
2015. 
 
29 / Žiadosti o pridelenie nájomných bytov na Ul. Tres koňovej  
č.s. 814 v Byt či - žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy. 
KSoc odporú ča: 
- pred ĺženie nájmu v byte č. 23 od 1. 10. 2014  
  do 31. 12. 2014 pani O ľge Pánikovej, 
- pred ĺženie nájmu v byte č. 24 p. Lucii Šelmekovej  
  od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014, 
- pred ĺženie nájmu v byte č. 12 Jozefovi Hrabovskému o ďalší 
  rok do 31.8.2015 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh KSOc. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 87/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytov na Ul. 
Tresko ňovej č.s. 814 v Byt či: 
- v byte č. 23 od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 p. O ľge 
  Pánikovej, 
- v byte č. 24 p. Lucii Šelmekovej  od 1. 7. 2014 do 30. 9. 
  2014, 
- v byte č. 12 Jozefovi Hrabovskému o ďalší rok do 31.8.2015. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytov na Ul. 
Tresko ňovej č.s. 814 v Byt či: 
- v byte č. 23 od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 p. O ľge 



  Pánikovej, 
- v byte č. 24 p. Lucii Šelmekovej  od 1. 7. 2014 do 30. 9. 
  2014, 
- v byte č. 12 Jozefovi Hrabovskému o ďalší rok do 31.8.2015. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 87/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytov na Ul. 
Tresko ňovej č.s. 814 v Byt či: 
- v byte č. 23 od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 p. O ľge 
  Pánikovej, 
- v byte č. 24 p. Lucii Šelmekovej  od 1. 7. 2014 do 30. 9. 
  2014, 
- v byte č. 12 Jozefovi Hrabovskému o ďalší rok do 31.8.2015. 
 
 
30 / Žiadosti o pridelenie nájomných bytov na Ul. Tres koňovej  
- žiadosti o pridelenie vo ľných bytov. 
KSoc odporú ča: 
- byt č. 3 po p. Alene Mrenovej prideli ť na 1 rok od 
  1. 7. 2014 p. Veronike Martinkovej 
- byt č. 14 prideli ť p. Michaele Rybárovej na 1 rok od 
  1. 7. 2014 ( na Mestskom zastupite ľstve konanom d ňa  
  29. 4. 2014 bol uznesením č. 50/2014 bod 13, pridelený  
  p. Michaele Rybárovej byt č. 24 po p. Lucii  
  Šelmekovej na 1 rok od 1.7.2014, je potrebné, aby  MZ  
  zrušilo túto časť svojho uznesenia) 
- byt č. 15 prideli ť p. Anne Raždíkovej na 1 rok od  
  1. 7. 2014 
- byt č. 21 prideli ť pre p. Milana Tvrdého a p. Andreu  
  Blaškovú na 1 rok od 1.7.2014 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh KSOc. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 88/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší 
Bod č. 13 uznesenia MZ č. 50/2014 zo d ňa 29. 4. 2014. 
II.Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej č.s.  
- byt č. 3 prideli ť na 1 rok od 1. 7. 2014 p. Veronike  
  Martinkovej, 
- byt č. 14 prideli ť p. Michaele Rybárovej na 1 rok od 
  1. 7. 2014,  
- byt č. 15 prideli ť p. Anne Raždíkovej na 1 rok od  
  1. 7. 2014, 
- byt č. 21 prideli ť p. Milanovi Tvrdému a p. Andrei    
  Blaškovej na 1 rok od 1.7.2014. 



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší 
Bod č. 13 uznesenia MZ č. 50/2014 zo d ňa 29. 4. 2014. 
II.Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej č.s.  
- byt č. 3 prideli ť na 1 rok od 1. 7. 2014 p. Veronike  
  Martinkovej, 
- byt č. 14 prideli ť p. Michaele Rybárovej na 1 rok od 
  1. 7. 2014,  
- byt č. 15 prideli ť p. Anne Raždíkovej na 1 rok od  
  1. 7. 2014, 
- byt č. 21 prideli ť p. Milanovi Tvrdému a p. Andrei    
  Blaškovej na 1 rok od 1.7.2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 88/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší 
Bod č. 13 uznesenia MZ č. 50/2014 zo d ňa 29. 4. 2014. 
II.Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej č.s.  
- byt č. 3 prideli ť na 1 rok od 1. 7. 2014 p. Veronike  
  Martinkovej, 
- byt č. 14 prideli ť p. Michaele Rybárovej na 1 rok od 
  1. 7. 2014,  
- byt č. 15 prideli ť p. Anne Raždíkovej na 1 rok od  
  1. 7. 2014, 
- byt č. 21 prideli ť p. Milanovi Tvrdému a p. Andrei    
  Blaškovej na 1 rok od 1.7.2014. 
 
31 / Žiados ť p. Marty Dolinajcovej, nájomní čky mestského 2-
izbového bytu č. 2 na Ul. Mieru č. 972/2, Byt ča o prepis 
v nájomnej zmluve v osobe nájomcu - na dcéru Lenku 
Dolinajcovú, ktorá v byte tiež býva. 
 
KSoc neodporú ča žiadosti o prepis bytu vyhovie ť. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 89/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Marty Dolinajcovej, Ul. Mie ru č. 
972/2, Byt ča o o prepis v nájomnej zmluve v osobe nájomcu, na 
jej dcéru Lenku Dolinajcovú, v byte vo vlastníctve Mesta. 
 
Na dotaz poslanca p. Greguša, či žiadate ľka aj v budúcnosti 
môže zosta ť v byte (v prípade úmrtia jej matky), odpovedala 
právni čka mesta p. Papánková, že áno, na jej bezproblémové  
užívanie bytu to nemá vplyv. 



   
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Marty Dolinajcovej, Ul. Mie ru č. 
972/2, Byt ča o o prepis v nájomnej zmluve v osobe nájomcu, na 
jej dcéru Lenku Dolinajcovú, v byte vo vlastníctve Mesta. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 89/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Marty Dolinajcovej, Ul. Mie ru č. 
972/2, Byt ča o o prepis v nájomnej zmluve v osobe nájomcu, na 
jej dcéru Lenku Dolinajcovú, v byte vo vlastníctve Mesta. 
 
32 / Informácia - Mesto Byt ča vyhlásilo d ňa 12.05.2014 obchodnú 
verejnú sú ťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy 
na prevod vlastníctva k nehnute ľnostiam mesta – pozemky parc. 
CKN č. 824/32,33,34,35,36,11 v k.ú. Ve ľká Byt ča. Záväzné 
súťažné podmienky na predaj predmetu obchodnej verejne j sú ťaže 
č.1/2014 boli zo strany Mesta Byt ča schválené uznesením 
Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 38/2014 d ňa 29.4.2014.  
Komisia zasadla k vyhodnoteniu podaných, resp. doru čených 
návrhov zmlúv d ňa 12.06.2014 a konštatovala, že v uvedenej 
súťaži nebol doru čený žiaden sú ťažný návrh a z tohto dôvodu 
bola sú ťaž neúspešná.  
Vzhľadom na uvedené primátor mesta predkladá nový návrh  
súťažných podmienok na predaj tohto majetku  – vi ď. návrh 
záväzných sú ťažných podmienok OVS č. 3/2014 zo d ňa 19.6.2014. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 90/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1.  V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona  č. 
138/1991 Z.b. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 
zverejnenie zámeru predaja majetku mesta Byt ča a to : 
 

- pozemok č.1  - parc. CKN č. 824/32, záhrada o výmere 790 
m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok  č.2  - parc. CKN č. 824/33, záhrada o výmere 792 
m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok č.3  - parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 
m2 a  parc.   CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 61 m 2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok č.4  -  parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 
m2 a  parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 78 m 2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 



tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej 
verejnej sú ťaže 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 regi onálnej 
tla či. 
 

2.  Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 3/2014 zo 
dňa 19.06.2014 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. 3/2014 na predaj majetku 
mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej 
osobe, resp. tretím osobám, na vyššie uvedený ú čel 
v zložení: pp. Branislav Chúpek, Stanislav Struhal,  Jozef 
Raždík, Ing. Štefan Bu čo a Ing. Ján Melocík. 

 
4.  Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 

návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 3/2014 p. Ing. 
Antona Kotešovského. 

 
II:Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č. 3/2014 so schválenými sú ťažnými podmienkami 
a v termíne stanovenom týmito podmienkami.                                                                                       
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že niektorým záu jemcom 
vadila v podmienkach VOS časť - termín na ukon čenie stavby 
rodinného domu, preto predkladá návrh ešte raz zopa kova ť VOS 
na odpredaj týchto nehnute ľností. V podmienkach bude vypustený 
bod, kde sme zaviazali vlastníkov postavením rodinn ého domu do 
5-tich rokov, teda ich časovo nezaväzujeme. Na pozemkoch môže 
byť realizovaná len výstavba rodinných domov. 
  
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1.  V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona  č. 
138/1991 Z.b. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 
zverejnenie zámeru predaja majetku mesta Byt ča a to : 
 

- pozemok č.1  - parc. CKN č. 824/32, záhrada o výmere 790 
m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok  č.2  - parc. CKN č. 824/33, záhrada o výmere 792 
m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok č.3  - parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 
m2 a  parc.   CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 61 m 2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 



- pozemok č.4  -  parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 
m2 a  parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 78 m 2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 
tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej 
verejnej sú ťaže 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 regi onálnej 
tla či. 
 

2.  Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 3/2014 zo 
dňa 19.06.2014 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. 3/2014 na predaj majetku 
mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej 
osobe, resp. tretím osobám, na vyššie uvedený ú čel 
v zložení: pp. Branislav Chúpek, Stanislav Struhal,  Jozef 
Raždík, Ing. Štefan Bu čo a Ing. Ján Melocík. 

 
4.  Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 

návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 3/2014 p. Ing. 
Antona Kotešovského. 

 
II:Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č. 3/2014 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. 90/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1.  V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona  č. 
138/1991 Z.b. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 
zverejnenie zámeru predaja majetku mesta Byt ča a to : 
 

- pozemok č.1  - parc. CKN č. 824/32, záhrada o výmere 790 
m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok  č.2  - parc. CKN č. 824/33, záhrada o výmere 792 
m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok č.3  - parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 
m2 a  parc.   CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 61 m 2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok č.4  -  parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 
m2 a  parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 78 m 2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 
tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej 
verejnej sú ťaže 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 regi onálnej 
tla či. 
 

2.  Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 3/2014 zo 
dňa 19.06.2014 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. 3/2014 na predaj majetku 
mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej 
osobe, resp. tretím osobám, na vyššie uvedený ú čel 
v zložení: pp. Branislav Chúpek, Stanislav Struhal,  Jozef 
Raždík, Ing. Štefan Bu čo a Ing. Ján Melocík. 

 
4.  Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 

návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 3/2014 p. Ing. 
Antona Kotešovského. 

 
II:Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č. 3/2014 so schválenými sú ťažnými podmienkami 
a v termíne sta novenom týmito podmienkami.                                                                                                  
 
33 / Návrh termínov zasadnutia MZ na II. polrok 2014: 
MR – 16. 9. 2014, 28. 10. 2014, 25. 11. 2014 
MZ - 25. 9. 2014, 6. 11. 2014, 3. 12. 2014 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 91/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínom zasadnutia MZ na II. polrok 2014: 
MR – 16. 9. 2014, 28. 10. 2014, 25. 11. 2014 
MZ - 25. 9. 2014, 6. 11. 2014, 3. 12. 2014 
 
p. Melocík – navrhujem, aby bol termín decembrového  zasadnutia 
zastupite ľstva na 4. 12. to je štvrtok, tak ako obvykle 
zasadáme. 
 
Pán primátor – súhlasím. 
 
p. Ovseník – otázka 4. 12. to už bude po vo ľbách. 
 
p. Kramarová, prednostka úradu – čaká nás vo ľba hlavného 
kontrolóra, ktorú je nutné v zmysle zákona vyhlási ť a potom 
samotná vo ľba hlavného kontrolóra, ktorá by sa teda mala 
uskuto čni ť v termíne 4. 12. 2014, to bude program zasadnutia 
MZ.    
 
p. Ovseník – je to na zváženie, vieme, že to bude j ediný bod 
programu. Tak ako sme pri športovej hale povedali, že nebudeme   



prenáša ť dlh na nové zastupite ľstvo, tak by sme to mali aj 
v prípade postu hlavného kontrolóra. Post hlavného kontrolóra 
je takým postom poslaneckého zboru, že je to taký t útor, 
a neviem či bude vhodné, a treba sa zamyslie ť nad tým, že či 
my, ktorí budeme odchádza ť, by sme mali voli ť kontrolóra už 
pre zvolených poslancov, lebo to bude už po vo ľbách. Možno 
niektorí z nás už nebudú v novom parlamente a budú rozhodova ť 
o tých, ktorí už sú zvolení a nedáme im možnos ť, aby si oni 
zvolili hlavného kontrolóra, lebo hlavný kontrolór je 
nástrojom pre poslanecký zbor. Máme ešte dostatok času, 
v septembri už budeme vedie ť termín volieb do samosprávy a je 
teda na našom zvážení, že ak je termín vo ľby hlavného 
kontrolóra do 31. 1. 2015, či bude teda svoj nástroj voli ť pri 
kreovaní nových orgánov Mesta (na ustanovujúcom MZ) , nové 
zastupite ľstvo. Samozrejme toto teraz schvá ľme, len dávam to 
na zváženie, máme dostatok času, či je vhodné, aby sme my 
ktorí budeme odchádza ť rozhodovali, ktorí vlastne nebudeme ma ť 
mandát. 
 
Pán primátor – to svojho kontrolóra sa to trochu vy myká, 
kontrolór je nezávislý orgán, preto aj d ĺžka mandátu je na 6 
rokov a tiež sme v zastupite ľstve akceptovali kontrolóra čo 
bol zvolený. Je to úplne nezávislý inštitút, to je z môjho 
pohľadu.  
   
p. Kozák – mne tiež nikto nevybral kontrolórku a vô bec mi 
nevadilo, že mi ju niekto vybral, lebo ke ď si človek robí 
svoju robotu na poriadok, ja si takého človeka vážim a váži ť 
budem. 
 
p. Ovseník – absolútny súhlas, naozaj absolútny súh las. Len 
poprosím, my už nebudeme ma ť mandát, teda pokia ľ nezložia noví 
a my budeme robi ť tak zásadnú vec, ako je vo ľba hlavného 
kontrolóra. Mám za to, aj ke ď je nezávislý, ale je na to, aby 
kontroloval úrad. Takže v ďaka za jej prácu. Je to ve ľmi 
dôležitá funkcia a je to o našom vnútornom presved čení, či 
budeme robi ť my túto vo ľbu. Možno nebudeme tomu výberu venova ť 
to ľko pozornosti, lebo zna čná časť nás tu už nebude. 
  
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínom zasadnutia MZ na II. polrok 2014: 
MR – 16. 9. 2014, 28. 10. 2014, 25. 11. 2014 
MZ - 25. 9. 2014, 6. 11. 2014, 4. 12. 2014 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 91/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 



Návrh termínom zasadnutia MZ na II. polrok 2014: 
MR – 16. 9. 2014, 28. 10. 2014, 25. 11. 2014 
MZ - 25. 9. 2014, 6. 11. 2014, 4. 12. 2014 
 
 
--------------------------------------------------- ----- 

 
Na vedomie: 
 
1/ Zoznam žiadate ľov o pridelenie nájomného bytu: 
p. O ľga Gežová, Byt ča Lú čna 1011/4  
p. Ondrej Domoš, Byt ča, Gaštanová 1018/10 
p. Milan Tvrdý, Byt ča, Javorová 1003/7 a  Andrea Blašková,  
   Bottova 1149/14 
p. Peter Pivoda, Byt ča Mieru 986/10 
p. Gajdoš Tibor a syn, Byt ča, Bottova 1149/12 
p. Stanislava Holá ňová, Byt ča, Hliník nad Váhom č. 41   
p. Kristína Kudlíková, Byt ča, Thurzova 972/16 
p. Daša Alakšová, Byt ča, Gaštanová 1008  
p. Anna Raždíková, Kolárovice 632 
p. Veronika Martinková, Mikšová 49 
 
2/ Žiados ť p. Juraja Gajdošíka, Bottova 1149/6, Byt ča 
o schválenie predajného času v prevádzke „ U Záhradkárov“ na 
Ul. S.Sakalovej, č.s. 168/18 v Byt či. Ide o nasledovný čas 
predaja – Po – Štv a Ne od 10,00 hod. do 23,00 hod.  a Pia – So 
od 10,00 hod. do 02,00 hod.. 

 
PK odporú ča MR schváli ť žiadate ľovi navrhnutý čas predaja. 
Tento predajný čas v zmysle VZN mesta Byt če č. 4/2005, 
doporu čuje schváli ť na dobu ur čitú 2 mesiace s tým, že po jej 
uplynutí v prípade bezproblémového chodu prevádzky sa 
povolenie zmení na dobu neur čitú. Pre vonkajšie posedenie pri 
prevádzke platí predajný čas do 22,00 hod. denne, v súlade 
s VZN č.4/2005.  
  
3/ Žiados ť Spolo čenstva vlastníkov pozemkov IBV, Ul. S. 
Sakalovej 1301, Byt ča o možnos ť zú častnenia sa zasadnutia 
spolo čnej komisie v súvislosti s prerokovaním žiadostí, 
návrhov a podnetov k Zmene a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča. 
 
Komisie  odporú čajú prizva ť zástupcu Spolo čenstva vlastníkov 
pozemkov IBV – Byt ča na zasadnutie spolo čnej komisie 
v súvislosti s prerokovaním žiadostí, návrhov a pod netov 
k Zmene a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča.  
 
MR vzala žiados ť na vedomie a konštatovala, že žiadosti 
Spolo čenstva vlastníkov pozemkov IBV, Ul. S. Sakalovej 13 01, 
Byt ča o možnos ť zú častnenia sa zasadnutia spolo čnej komisie 
v súvislosti s prerokovaním žiadostí, návrhov a pod netov 
k Zmene a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča bude vyhovené. 



 
4/  MR vzala na vedomie informáciu ob čana podanú na zasadnutí 
MR ohľadne výhrad k predávaniu produktov mimo trhového mi esta, 
resp. tržnice. 
 
--------------------------------------------------- --------- 
 
R ô z n e : 
 
1/ Pán primátor predniesol žiados ť spolo čnosti AVELLO, s.r.o., 
Stráža 211, Žilina o pred ĺženie otváracích hodín v prevádzke 
Mc burger, Námestie SR č. 18, Byt ča v mesiacoch júl a august, 
v pracovných d ňoch pondelok až štvrtok od 8,30 do 23,00 
hodiny, v zmysle VZN mesta Byt če č. 4/2005. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie:  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Žiados ť AVELLO, s.r.o., Stráža 211, Žilina o pred ĺženie 
otváracích hodín v prevádzke Mc burger, Námestie SR  č. 18, 
Byt ča v mesiacoch júl a august, v pracovných d ňoch pondelok až 
štvrtok od 8,30 do 23,00 hodiny, v zmysle VZN mesta  Byt če č. 
4/2005. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 92/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Žiados ť AVELLO, s.r.o., Stráža 211, Žilina o pred ĺženie 
otváracích hodín v prevádzke Mc burger, Námestie SR  č. 18, 
Byt ča v mesiacoch júl a august, v pracovných d ňoch pondelok až 
štvrtok od 8,30 do 23,00 hodiny, v zmysle VZN mesta  Byt če č. 
4/2005. 
 
2/ p. Greguš - ako ideme rieši ť problémy s dlažbou na ulici 
Moyzesovej. Mali sme na mestskom stojane reklamu pr e COOP 
Jednotu, ke ď sa išla otvori ť predaj ňa, chcem aby to bolo 
zapísané v zápisnici, mali sme príjem od COOP Jedno ty“ To by 
ma zaujímalo. Ďalšia otázka, či sme už ukon čili realizáciu 
výtlkov v meste. Hovorím to druhý rok, chcem apelov ať na 
kolegov, aby sa prešli, je nutné opravi ť spoje medzi asfaltom, 
potom tam vznikajú diery. Je to na ulici Popoliška napríklad. 
Takýto stroj na vyp ĺňanie týchto spojov má VÚC aj fa Mega-
waste.  
  
Pán primátor odpovedal, že opakovane bude odborný p racovník 
v spolupráci s právni čkou mesta uplat ňova ť u zhotovite ľa firmy 
Hastra reklamáciu a odstránenie nedostatkov. To, čo zástupca 
Hastry tvrdil, že je dlažba pre ťažená nákladnými autami sa 
nepotvrdilo, lebo je problémová len polovica ulice Moyzesova.  



Pán primátor informoval, že reklamu spolo čnosti COOP Jednota 
povoli ť a príjem z reklamy nebol. 
 
Vedúci TS MB p. Cigánik odpovedal, že výtlky ešte n emajú 
v meste všetky opravené. 
 
3/ Poslanec p. Kozák poukázal, že je nutné sa venov ať 
preberaniu vykonaných prác pre Mesto, nako ľko máme problémy 
s kvalitou vykonaných prác. Upozornil, že by bolo d obré 
zmapovať nedostatky stavebných prác (Jesienka, námestie, 
parkové úpravy) skontrolova ť ich, popísa ť a uplat ňova ť 
reklamácie.  
 
4/ Poslanec p. Ovseník požiadal, aby MsÚ zaslal pís omnú správu 
o stave všetkých prebiehajúcich projektoch a tých u kon čených, 
kde ešte nebolo finan čné plnenie. Ďalej žiadal vyjadrenie, 
kedy Mesto vyrieši neoprávnený záber pozemku vo vla stníctve 
Mesta p. Šutarikovou (pri tržnici). 
 
Pán primátor informoval, že v tejto veci koná koleg yňa p. Hud- 
covská v zmysle stavebného zákona, kde bude uplatne ný § 88 
odstránenie stavby. Napriek tomu, že p. Šutariková sľúbila, že 
stavbu odstráni, neurobila tak. 
 
5/ Poslanec p. Kozák konštatoval, že ob čania m. č. Malá Byt ča 
nemajú dostatok informácii oh ľadne odkanalizovania tejto 
časti, tiež došlo k dezinformovaniu ob čanov, nako ľko SeVaK dal 
vyhlási ť, že v m. č. bude zavedený aj vodovod. Preto požiadal 
zástupcov SeVaK-u, aby na stretnutí s ob čanmi informovali 
o uvedenom.  
 
6/ Poslanec p. Hrobárik sa dotazoval, kto povoli ť spolo čnosti 
Ekofit umiestnenie reklamného zariadenia na kruhovo m objazde, 
ktoré je úplne neprimerané. 
 
Pán primátor odpovedal, že je to cesta I. triedy, S SC má 
uvedené v referáte. 
 
Ďalej p. Hrobárik poukázal na vysoké platby za energ ie na 
Tribúne, na čo mu referent Rr p. Horvát odpovedal, že pri 
kontrole zariadenia bola sprcha pustená (minimálne 5 minút), 
pri čom tam nikto nebol. 
 
V závere zasadnutia udelil pán primátor slovo ob čanovi mesta 
p. Motošickému, ktorý sa s ťažoval na ro čné vyú čtovanie bytu -  
čiastku za spotrebované energie (teplo a teplá voda)  od 
spolo čnosti Tezar, s.r.o., Byt ča. Po reklamácii mu síce 
spolo čnos ť Tezar vrátila časť nedoplatku, ale napriek tomu 
žiadal, aby sa poslanci venovali tejto problematike . Ako dôvod 
uviedol, 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 ob čanov. Tých najviac býva na sídliskách a sú 
odkázaní len na jedného dodávate ľa tepla a teplej vody. 
Upozornil, že ve ď zmluva sa dá vypoveda ť a možno niekto by 
Mestu a aj ob čanom poskytol výhodnejšie služby. Poukázal, že 
v meste Žilina platia za tieto služby ove ľa menej, tiež 
v iných mestách. Nerozumie, pre čo je potom ľuďom v Byt či 
bránené si zriadi ť svoje kotolne. Ďalej sa s ťažoval na 
komunikáciu s p. Múdrym, ktorý ako správca bol pozý vaný na 
bytové schôdze a ani raz sa ich nezú častnil. Požiadal 
primátora a poslancov, že ako zástupcovia Mesta, kt oré je 
vlastníkom kotolní by mali komunikova ť s nájomcom kotolní 
a snaži ť sa vytvori ť konkuren čné prostredie.  
 
Pán primátor odpovedal, že nájomné zmluvy medzi Mes tom Byt ča 
a spolo čnos ťou Tezar, s.r.o. sú platné, vyú čtovanie energii 
jednotlivým odberate ľom je vecou Tezar-u. Ceny tepla a teplej 
vody schva ľuje Úrad pre reguláciu sie ťových odvetvii.  
Pán primátor informoval, že bude o uvedenom rokova ť  
S p. Múdrym a o výsledku informova ť p. Motošického.    
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 5/2014 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Miroslav Minár čik 
prednostka úradu                    primátor mesta    
 
 
          
Stanislav Struhal                   Michal Školek  
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
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