
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 1/2014 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 
dňa 27. 2. 2014 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 20,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 15 poslancov 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou. 
2/ Návrh stavebných úprav 3-izb. bytu v bytovom dome  pre do časné 
ubytovanie Jesienka na dve samostatné bytové jednot ky. 
3/ Žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča o rozšírenie hrobových 
miest na cintoríne v Byt či. 
4/ Žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča o odstránenie 
havarijného stavu mosta nad riekou Petrovi čka. 
5/ Žiados ť MŠ, Hurbanova č. 247/5, Byt ča o pridelenie finan čných 
prostriedkov na realizáciu stabilnej spálne. 
6/ Žiados ť MŠ, Hurbanova č. 247/5, Byt ča o pridelenie finan čných 
prostriedkov na rekonštrukciu sociálneho zariadenia  (umyvárka). 
7/ Žiados ť FO Kinex Byt ča o odstránenie poruchy na dodávke teplej 
vody v objekte Tribúna Mesta. 
8/ Nakladanie s majetkom Mesta Byt ča – návrh na odpredaj 
prebyto čného majetku (bývalé Záhradníctvo pri zámku) na výs tavbu 
RD. 
9/  Vyhodnotenie sú ťaže zverejneného zámeru Mesta Byt ča, odpredaj 
pozemkov žiadate ľovi KINEX, a.s., Byt ča. 
10 / Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 30/2013 zo d ňa 28. 2. 2013 
a návrh na schválenie novej dohody o spolupráci pri  realizácii 
projektu „Zvýšenie separácie odpadu v Byt či a v okolitých obciach 
zameraných na zber BRO“. 
11 / Vyhodnotenie sú ťaže zverejneného zámeru Mesta Byt ča, odpredaj 
časti pozemku za ú čelom vybudovania tržnice. 
12 / Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2014. 
13 / Zmena rozpo čtu č. 3/2013 v zmysle „Smernice o postupe 
a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do roz počtu 
Mesta“ k 31. 12. 2013. 
14 / Zmena a doplnok č. 5 ÚPN SÚ Byt ča. 
15 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 1/2014 
o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služ by. 
16/ Nakladanie s majetkom Mesta Byt ča – návrh na odpredaj 
prebyto čného majetku – bývalé priestory ZŠ Ul. Mieru.  
17 / Žiados ť p. Lenky Jurgošovej a p. Petra Burandu o zrušenie 
uznesenia č. 206/2013 zo d ňa 12. 12. 2013. 
18 / Opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemk u žiadate ľkou 
p. Jarmilou Ďubekovou. 
19 / Schva ľovanie prenájmu priestorov MŠ Dostojevského, MŠ  
Hurbanova a MŠ Hliník nad Váhom žiadate ľovi SCV Č Lombardiniho 26, 
Byt ča. 
20 / Žiadosti o pridelenie nájomných bytov na ul. Tres koňovej  
č.s. 814 v Byt či. 
21 / Návrh na pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovej komisie v I. kole r.  2014. 



22 / R ô z n e . 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 15 zo 17-tich 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
     Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci MZ . 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Mgr. František 
Garabík a p. Ľubomír Hrobárik.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Július Ko zák 
ako predseda komisie, p. Mgr. František Garabík a p . Július Lovás 
ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Pán primátor predložil návrh na zmenu v poradí prer okovania 
jednotlivých bodov, teda nie obsahu programu, ale p oradia 
prerokovaných bodov:  
po bod 7/ bude poradie bodov ako je v zaslanej pozv ánke, ako bod 8 
bude prerokovaný pôvodne bod 12/ návrh na odpredaj prebyto čného 
majetku - bývalé Záhradníctvo pri zámku,  
bod 9/ bude prerokovaný pôvodne bod 18/ odpredaj po zemkov 
žiadate ľovi KINEX, a.s., Byt ča, 
bod 10/ bude prerokovaný pôvodne bod 15/ uzatvoreni e dohody 
o spolupráci pri realizácii projektu BRO, 
bod 11/ bude prerokovaný pôvodne bod 17/ odpredaj časti pozemku za 
účelom vybudovania tržnice. Ostatné body programu bud ú prerokované 
v pôvodnom poradí za sebou. Návrh takto upraveného poradia bodov 
programu mali poslanci predložený.  
 
Poslanec p. Ovseník podal návrh na doplnenie bodov programu 
o prerokovanie protestu prokurátora oh ľadne vydania stavebného 
povolenia Supermarket Tempo Jednota. Navrhol, aby p rerokovanie 
tohto protestu bolo zaradené za bod 13/ programu. 
Pán primátor oboznámil prítomných, že protest proku rátora bude 
predmetom prerokovania, ale neodporú ča jeho prerokovanie na 
dnešnom zasadnutí. Protest sa týka postupu stavebné ho úradu, preto 
je nutné, aby sa stavebný úrad k nemu vyjadril. Pán  primátor 
navrhol, aby bol protest prerokovaný najskôr v komi siach, mestskej 
rade a potom predložený na zasadnutie MZ. 
Pani prednostka konštatovala, že poslanci nie sú ob oznámení 
s obsahom protestu, kde v jeho závere bolo prokurát orkou 
odporu čené protestu vyhovie ť alebo rieši ť cestou nadriadeného 
orgánu, t.z. krajského stavebného úradu. Je na zváž ení poslancov.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh poslanca p. Ovseníka 
o doplnenie bodu programu – prerokovanie protestu p rokurátora.  
 
Poslanci návrh p. Ovseníka na doplnenie programu ne schválili. 
Poslanci návrh na zmenu v poradí prerokovania jedno tlivých bodov  
programu, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovate ľku 
schválili.     



1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou: 
-  správa z kontrolnej činnosti za r. 2013, 
-  správy o NFK – Jesienka, PPLA s.r.o., PD športová h ala, 
-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, 

konaného d ňa 12. 12. 2013.  
 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 1/2014 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Materiály predložené hlavnou kontrolórkou: 

-  správa z kontrolnej činnosti za r. 2013, 
-  správy o NFK – Jesienka, PPLA s.r.o., PD športová h ala, 
-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, 

konaného d ňa 12. 12. 2013.  
 
Pán primátor otvoril diskusiu. 
p. Ovseník – chcel by som opätovne poprosi ť pani hlavnú 
kontrolórku, aby nám dávala preh ľad uznesení aj z predchádzajúcich 
zastupite ľstiev. Ide napr. o uznesenie – zakúpenie 5-tich 
uniforiem pre členov DV HZ Pšurnovice, uznesenie týkajúce sa 
doriešenia odkúpenia pozemku p. Bachoríkom. Chýba m i spätná väzba, 
teda, či boli splnené, alebo ich priebežné plnenie. V tejt o 
súvislosti chcem pripomenú ť, že sme myslím jednomyse ľne podporili 
výstavbu supermarketu s tým, že sme vzali na vedomi e petíciu 
občanov, a že títo ob čania budú v súlade so zákonom ú častníci 
konania. Protest prokurátora hovorí aj o ú častníkoch konania. 
Verím, že dostaneme kompletný tento protest a analý zu. Chcem ešte 
raz požiada ť, aby vyhodnocovanie uznesení bolo ukon čené až ke ď sa 
splnia. Na margo platných uznesení uvádzam uzneseni e 141/2012, kde 
sme schválili zaradenie návrhu úpravy (projekt a re alizácia): 
- križovatky ul. Okružná, 1. mája, Malobyt čianska cesta, 
- križovatky ul. Komenského, SNP, Rázusova, Tresko ňova 
do rozpo čtu mesta pre rok 2013. Je r. 2014 a táto križovatka  ulíc 
Komenského, SNP, Rázusova a Tresko ňova nie je zrealizovaná, či je 
naprojektovaná neviem, teda nemám informáciu o uzne seniach. 
K uzneseniu 1/2013, kedy sme neuvážene zrušili viac  ako 10 
uznesení, ako perli čku uvádzam, že sme si v tomto uznesení zrušili 
aj vlastný rozpo čet za predchádzajúci rok. 
 
Hlavná kontrolórka – k závere čnému ú čtu dostanete plnenie uznesení 
za r. 2013, všetky splnené, nesplnené aj priebežne plnené.    
 
p. Ovseník – teraz k odrážke - správy o NFK – Jesie nka, PPLA 
s.r.o., PD športová hala. Pod ľa správy pri zadávaní PD športovej 
haly nedošlo k žiadnemu pochybeniu, hlavná kontroló rka vypracovala 
záznam, teda aj pre ostatných, ke ď si budete materiály náhodou 
číta ť, ke ď je vyhotovený záznam, tak je bez chyby, ke ď je 
vyhotovený protokol, tak sú chyby. Upozornil som už  pri zadávaní 
tohto uznesenia, že nie je všetko kóšer, vážení, 20 .000,- Eur 
vyhodi ť za projektovú dokumentáciu, ke ď ani neviete, aké má 



parametre športová hala, čo tam má by ť, čo nie, je to dos ť vysoký 
hazard, lebo poslanci rozhodujú ako naloži ť s peniazmi. To za prvé 
a za druhé, toto bola jednozna čne rozdelená zákazka, lebo prvá 
zmluva na 5.000,- a druhá 13.000,- Eur, pri čom prvá bola na PD 
k územnému rozhodnutiu a druhá k stavebnému povolen iu. Prosím Vás, 
niekto z Vás staval? Dali ste si niekomu urobi ť dokumentáciu 
s požiadavkami a architektonickým riešením k územné mu rozhodnutiu 
a potom ste h ľadali iného projektanta, čo to doprojektoval? To je 
jednozna čné rozdelenie zákazky. Zmluva bola podpísaná 6. 12.  2012, 
účinnos ť zmluvy, jej zverejnenie 11. 12. a faktúra na uskut očnené 
práce 18. 12. 2012, teda za 7 dní bola vyprojektova ná športová 
hala za 20.000,- Eur a o zmluvných ustanoveniach an i nehovorím.     
 
Hlavná kontrolórka – obstarávanie Mestu Byt ča zabezpe čovala 
externá firma, predpokladaná hodnota zákazky pre úz emné rozhodnu- 
tie bolo 9.900,- Eur a predpokladaná hodnota zákazk y k stavebnému 
povoleniu 9.900,- Eur. Firma robila ako zákazky s n ízkou hodnotou. 
 
p. Ovseník – pani hlavná kontrolórka, my sme schvál ili na PD 
športovej haly 20.000,- Eur. Schválili sme, že na P D k územnému 
rozhodnutiu bude 9.900,- Eur a na PD k stavebnému p ovoleniu bude 
9.900,- Eur? Nie, ú čelovo sa rozdelila zákazka.   
 
Pán primátor – opä ť sme za čali zastupite ľstvo polopravdami, 
špinavos ťami, ktoré od p. Ovseníka po čúvame nejaký čas. Toto je 
posledné zastupite ľstvo, aby takéto špinavosti riešil, či už na 
úrad, pani hlavnú kontrolórku alebo na m ňa. Čo sa týka uznesenia 
hasi čov, dohoda velite ľov hasi čov bola, že po úspešnom vybavení 
hasi čských družstiev z projektu, bude dovybavenie aj has i čov zo 
Pšurnovíc. Taká je dohoda piatich velite ľov hasi čských družstiev. 
Čo sa týka p. Báchoríka, riešime to s právni čkou, katastrom, je to 
„živé“, nevidím dôvod pre čo, ke ď chcete vedie ť nejaké informácie, 
neprídete sa opýta ť. Dvere máme otvorené. Čo sa týka ú častníkov 
konania, teda petície, ktorú predložili ur čití ob čania, nechcem tu 
hovori ť ako bola zneužitá. Stavebné konanie prebehlo v zmy sle 
zákona a prizvaní boli dotknutí ú častníci konania. Z ich strany 
nebránili tomu, máme ich podpisy, nebránili tomu, a by bolo vydané 
stavebné povolenie. Čo sa týka križovatky pri da ňovom úrade, je to 
tak zložitá dopravná situácia, máme vypracovaných v iac variant, že 
sa týmto musia ešte dotknuté orgány zaobera ť. Najviac okolo toho 
riešil zástupca p. Melocík, ktorý tam býva. Povedal i sme si, že 
tieto investi čné akcie budeme rieši ť v tomto roku. Čo sa týka 
firmy, ktorá robila verejné obstarávanie, tak ako s te povedali, 
poslanci schválili 20.000,- Eur, čiže ste to nerozde ľovali. Ja nie 
som odborník na verejné obstarávanie, myslím si, že  ani Vy nemáte 
oprávnenie na verejné obstarávanie. Pokia ľ odborná firma takto 
robí verejné obstarávanie a povie, že je to v súlad e so zákonom, 
tak Vy nie ste tu na to, aby ste to spochyb ňovali a zavádzali 
občanov. Čo sa týka stavby domu, nie je ni č nenormálne, ke ď sa 
práce robia na etapy, teda najprv výkopové práce, z áklady, 
následne stavba, at ď.  



p. Kozák – chcem zareagova ť. Nemôžeme poveda ť, že sme dnes správne 
začali, nebolo by dobré ís ť do osobných invektív. Máme tu viaceré 
ďalšie problémy, ktoré musíme rieši ť. Každý z vás má svoju pravdu, 
svoj poh ľad na veci. Je pekné ma ť PD športovej haly na stole, no 
nám sa kon čí 4-ro čné obdobie a halu nemáme, máme len projekty. 
 
Pán primátor – stavebné povolenie na športovú halu máme od jesene 
r. 2013. Mám tu článok z novín, v Radoli postavili halu za 
380.000,- Eur. Ako som povedal, dohodli sme sa s po slancami, 
ktorým záleží na meste, že na aprílovom zastupite ľstve, kde bude 
prerokovaný závere čný ú čet Mesta a budeme vedie ť hospodárenie, 
budeme hovori ť o investi čných akciách. Teda aj o možnosti výstavby 
športovej haly. 
 
p. Ovseník – moje vystúpenia sú podložené argumentm i. Pani hlavnú 
kontrolórku som požiadal, aby nám priebežne predkla dala plnenie 
uznesení. Toto som hovoril aj vo finan čnej komisii. 
 
Pán primátor – pokia ľ by sme túto požiadavku zaregistrovali 
z komisie, tak by sme to realizovali. 
         
Diskusia bola ukon čená. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Materiály predložené hlavnou kontrolórkou: 

-  správa z kontrolnej činnosti za r. 2013, 
-  správy o NFK – Jesienka, PPLA s.r.o., PD športová h ala, 
-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, 

konaného d ňa 12. 12. 2013.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 1/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Materiály predložené hlavnou kontrolórkou: 

-  správa z kontrolnej činnosti za r. 2013, 
-  správy o NFK – Jesienka, PPLA s.r.o., PD športová h ala, 
-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva v Byt či, 

konaného d ňa 12. 12. 2013.  
 
2/ Návrh stavebných úprav 3-izb. bytu v bytovom dome  pre do časné 
ubytovanie Jesienka na dve samostatné bytové jednot ky. 
 
FK sa nezhodla na odporú čaní schválenia finan čných prostriedkov vo 
výške 18.000,- € na stavebné úpravy trojizbového by tu v objekte 
Jesienka na dve samostatné bytové  jednotky (hlasov anie 2:2).   
PK odporú ča schváli ť realizáciu predmetných akcií a fin. 
prostriedky na tieto akcie odporú ča schváli ť v zmene rozpo čtu 
mesta č. 1/2014.   
KVaŽP neodporú ča schváli ť navrhované stavebné úpravy. 



KVaŽP odporú ča poveri ť prednostku úradu rokovaním s riadite ľkou 
DSS „Jesienka“ o možnosti zriadenia administratívny ch priestorov 
DSS v predmetnom byte, čím by sa uvo ľnili ubytovacie priestory, 
pre potreby klientov DSS.  
KSoc odporú ča prejednáva ť predmetnú žiados ť až pri schva ľovaní  
závere čného ú čtu Mesta Byt ča za r. 2013. 
 
MR vzala do úvahy aj možnos ť pres ťahovania THP pracovníkov ZPS 
(ekonómka a sociálna pracovní čka, riadite ľka chce zosta ť v priamom 
kontakte s klientmi zariadenia) z priestorov ZPS do  tohto bytu, 
čim by sa uvo ľnili izby pre klientov zariadenia. 
  
MR odporú ča MZ prerokova ť predmetnú žiados ť až pri schva ľovaní  
závere čného ú čtu Mesta Byt ča za r. 2013. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 2/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Prerokovanie návrhu stavebných úprav 3-izb. bytu v bytovom dome 
pre do časné ubytovanie Jesienka až pri schva ľovaní závere čného 
účtu Mesta Byt ča za r. 2013. 
 
Pán primátor informoval prítomných, že súkromné soc iálne zariade-
nie K ľúč, v ktorom boli umiestnení aj ob čania mesta, bolo dnes 
uzatvorené a Žilinský samosprávny kraj umiest ňoval klientov tohto 
zariadenia do zariadenia v zria ďovate ľskej pôsobnosti ŽSK do 
Varína. 
Riadite ľka Zariadenia Jesienka, zariadenie pre seniorov a d enný 
stacionár Byt ča p. Tichá informovala, že nemá žiadne vo ľné miesto, 
kde by mohli by ť umiestnení ob čania mesta z K ľúča. 
Poslanci v tejto súvislosti požiadali, aby bolo zho dnotené 
stavebno-technické riešenie využitia II. poschodia Jesienky 
a mohla by ť navýšená kapacita Zariadenia Jesienka, zariadenie pre 
seniorov a denný stacionár Byt ča.  
  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Prerokovanie návrhu stavebných úprav 3-izb. bytu v bytovom dome 
pre do časné ubytovanie Jesienka až pri schva ľovaní závere čného 
účtu Mesta Byt ča za r. 2013. 
  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 2/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Prerokovanie návrhu stavebných úprav 3-izb. bytu v bytovom dome 
pre do časné ubytovanie Jesienka až pri schva ľovaní závere čného 
účtu Mesta Byt ča za r. 2013. 
 



3/ Žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča o rozšírenie hrobových 
miest na cintoríne v Byt či. 
 
FK odporú ča použi ť na realizáciu zvýšenia po čtu hrobových miest na 
cintoríne v Byt či finan čné prostriedky schválené v rozpo čtovej 
položke „DS a cintorín Byt ča – oprava a údržba“.  
FK odporú ča, aby sa MsÚ zaoberal situáciou s nedostatkom hrob ových 
miest s odporú čaním predloži ť správu o celkovom stave vo ľných 
hrobových miest s návrhmi alternatívnych riešení. 
PK odporú ča schváli ť realizáciu predmetných akcií a finan čné 
prostriedky na tieto akcie odporú ča schváli ť v zmene rozpo čtu 
mesta č. 1/2014.   
KVaŽP odporú ča orgánom mesta predmetnej žiadosti TSMB vyhovie ť 
a schváli ť TSMB požadovanú finan čnú čiastku na rozšírenie 
hrobových miest na cintoríne v Byt či. KVaŽP sú časne odporú ča 
uskuto čni ť ohliadku priestoru v severovýchodnom kúte cintorín e 
(pri kruhovej križovatke) s cie ľom presunu oplotenia na hranicu 
jestvujúceho chodníka (posúdi ť možnos ť rozšírenia). 
 
MR odporu čila vykonanie ohliadky priestoru v severovýchodnej časti 
cintorína (pri kruhovej križovatke) a zistenie maje tko-právnych 
vz ťahov k pozemkom s cie ľom presunu oplotenia na hranicu 
jestvujúceho chodníka (možnos ť rozšírenia cintorína). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť realizáciu zvýšenia po čtu hrobových miest 
na cintoríne v Byt či vo výške 5.500,- € z ú čelovo ur čeného 
príspevku na zimnú údržbu Technických služieb Mesta  Byt ča. 
 
POZNÁMKA: Podľa LV č. 2020 je vlastníkom časti pozemku SR -
Slovenská správa ciest. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 3/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Realizáciu zvýšenia po čtu hrobových miest na cintoríne v Byt či  
vo výške 5.500,- € z ú čelovo ur čeného príspevku na zimnú údržbu 
poskytnutého Mestom Byt ča Technickým službám Mesta Byt ča. 
II.Odporú ča: 
Primátorovi mesta rokova ť s vlastníkom pozemku KN č. 1191/1 v k.ú. 
Veľká Byt ča o odkúpení jeho časti za ú čelom rozšírenia cintorína 
v Byt či. 
 
Pán primátor konštatoval, že odvozom zeminy skladov anej na cinto-
ríne získali technické služby hrobové miesta. Tiež dal na zváženie 
možnosť zriadenia bránky v plote od nástupiš ťa. 
 
Poslanec p. Greguš konštatoval, že navrhované rieše nie rozšírenia 
cintorína smerom k plotu je len do časným riešením, toto nerieši 
situáciu do budúcnosti. Navrhol urobi ť pasportizáciu a dal do 
pozornosti požiadavku z FK, ktorá  odporú ča, aby sa MsÚ zaoberal 



situáciou s nedostatkom hrobových miest s odporú čaním predloži ť 
správu o celkovom stave vo ľných hrobových miest s návrhmi 
alternatívnych riešení. 
 
Poslanec p. Kozák upozornil, že v m. č. Hliník nad Váhom je 
cintorín blízko ochranného pásma vodného zdroja, pr eto nie je 
možné jeho rozširovanie. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Realizáciu zvýšenia po čtu hrobových miest na cintoríne v Byt či  
vo výške 5.500,- € z ú čelovo ur čeného príspevku na zimnú údržbu 
poskytnutého Mestom Byt ča Technickým službám Mesta Byt ča. 
II.Odporú ča: 
Primátorovi mesta rokova ť s vlastníkom pozemku KN č. 1191/1 v k.ú. 
Veľká Byt ča o odkúpení jeho časti za ú čelom rozšírenia cintorína 
v Byt či. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 3/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Realizáciu zvýšenia po čtu hrobových miest na cintoríne v Byt či  
vo výške 5.500,- € z ú čelovo ur čeného príspevku na zimnú údržbu 
poskytnutého Mestom Byt ča Technickým službám Mesta Byt ča. 
II.Odporú ča: 
Primátorovi mesta rokova ť s vlastníkom pozemku KN č. 1191/1 v k.ú. 
Veľká Byt ča o odkúpení jeho časti za ú čelom rozšírenia cintorína 
v Byt či. 
 
4/ Žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča o odstránenie 
havarijného stavu mosta nad riekou Petrovi čka v predpokladanej 
hodnote stavebných prác cca 9.500,- €. 
 
Komisie   odporú čajú schváli ť finan čné prostriedky na opravu mosta 
nad rie čkou Petrovi čka.  
FK zárove ň odporú ča prioritne zaradi ť do rozpo čtu opravu 
parkoviska na ulici Okružná (parkovisko pri kotolni ).  
 
MR odporú ča MZ schváli ť odstránenie havarijného stavu mosta nad 
riekou Petrovi čka vo výške 9.500,- € v zmene rozpo čtu mesta č. 
1/2014 z rezervného fondu. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 4/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opravu mosta nad riekou Petrovi čka (smerom Na kaplnku) Technickými 
službami Mesta Byt ča, vo výške  9.500,- €, za ú čelom odstránenie 



havarijného stavu mosta, pri zmene rozpo čtu mesta č. 1/2014, 
z rezervného fondu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opravu mosta nad riekou Petrovi čka (smerom Na kaplnku) Technickými 
službami Mesta Byt ča, vo výške  9.500,- €, za ú čelom odstránenie 
havarijného stavu mosta, pri zmene rozpo čtu mesta č. 1/2014, 
z rezervného fondu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 4/2014 
Schva ľuje: 
Opravu mosta nad riekou Petrovi čka (smerom Na kaplnku) Technickými 
službami Mesta Byt ča, vo výške  9.500,- €, za ú čelom odstránenie 
havarijného stavu mosta, pri zmene rozpo čtu mesta č. 1/2014, 
z rezervného fondu. 
 
5/ Žiados ť MŠ, Hurbanova č. 247/5, Byt ča o pridelenie finan čných 
prostriedkov na realizáciu stabilnej spálne v predp okladanej 
hodnote stavebných prác cca 6.000,- €. 
 
FK odporú ča pridelenie finan čných prostriedkov na rekonštrukciu 
priestorov MŠ Ul. Hurbanova za ú čelom zriadenia stabilnej spálne.  
PK odporú ča schváli ť realizáciu predmetných akcií a finan čné 
prostriedky na tieto akcie odporú ča schváli ť v zmene rozpo čtu 
Mesta č. 1/2013.   
KVaŽP neodporú ča predmetnú záležitos ť tohto času rieši ť a schváli ť  
navrhovaný výdavok. 
KSoc odporú ča prejednáva ť predmetnú žiados ť až pri schva ľovaní  
závere čného ú čtu Mesta Byt ča za r. 2013. 
 
MR odporú ča MZ prerokova ť predmetnú žiados ť až pri schva ľovaní  
závere čného ú čtu Mesta Byt ča za r. 2013. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 5/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti MŠ, Hurbanova č. 247/5, Byt ča o pridelenie 
finan čných prostriedkov na realizáciu stabilnej spálne, a ž pri 
schva ľovaní závere čného ú čtu Mesta Byt ča za r. 2013. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 



Prerokovanie žiadosti MŠ, Hurbanova č. 247/5, Byt ča o pridelenie 
finan čných prostriedkov na realizáciu stabilnej spálne, a ž pri 
schva ľovaní závere čného ú čtu Mesta Byt ča za r. 2013. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 5/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti MŠ, Hurbanova č. 247/5, Byt ča o pridelenie 
finan čných prostriedkov na realizáciu stabilnej spálne, a ž pri 
schva ľovaní závere čného ú čtu Mesta Byt ča za r. 2013. 
 
6/ Žiados ť MŠ, Hurbanova č. 247/5, Byt ča o pridelenie finan čných 
prostriedkov na rekonštrukciu sociálneho zariadenia  (umyvárka) pre 
deti v predpokladanej hodnote stavebných prác cca 5 .000,- €. 
 
FK odporú ča pridelenie finan čných prostriedkov na rekonštrukciu 
umyvárky v MŠ Ul. Hurbanova.  
PK odporú ča schváli ť realizáciu predmetných akcií a finan čné 
prostriedky na tieto akcie odporú ča schváli ť v zmene rozpo čtu 
Mesta č. 1/2013.   
KVaŽP neodporú ča predmetnú záležitos ť tohto času rieši ť a schváli ť  
navrhovaný výdavok. 
KSoc odporú ča prejednáva ť predmetnú žiados ť až pri schva ľovaní  
závere čného ú čtu Mesta Byt ča za r. 2013. 
 
MR odporú ča MZ prerokova ť predmetnú žiados ť až pri schva ľovaní  
závere čného ú čtu Mesta Byt ča za r. 2013. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 6/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti MŠ, Hurbanova č. 247/5, Byt ča o pridelenie 
finan čných prostriedkov na rekonštrukciu sociálneho zaria denia 
(umyvárka) pre deti, až pri schva ľovaní závere čného ú čtu Mesta 
Byt ča za r. 2013. 
 
Poslanci konštatovali, že sa budú podrobnejšie zaob era ť zvýšením 
kapacity jednotlivých materských škôl a ich efektív nym využitím 
pri prerokovávaní tejto žiadosti na aprílovom zasad nutí. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti MŠ, Hurbanova č. 247/5, Byt ča o pridelenie 
finan čných prostriedkov na rekonštrukciu sociálneho zaria denia 
(umyvárka) pre deti, až pri schva ľovaní závere čného ú čtu Mesta 
Byt ča za r. 2013. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 6/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadosti MŠ, Hurbanova č. 247/5, Byt ča o pridelenie 
finan čných prostriedkov na rekonštrukciu sociálneho zaria denia 
(umyvárka) pre deti, až pri schva ľovaní závere čného ú čtu Mesta 
Byt ča za r. 2013. 
 
7/ Žiados ť FO Kinex Byt ča o odstránenie poruchy na dodávke teplej 
vody v objekte Tribúna Mesta. 
 
FK odporú ča schváli ť finan čné prostriedky na odstránenie poruchy 
s dodávkou teplej vody v objekte Tribúna Mesta Byt ča. 
PK odporú ča schváli ť finan čné prostriedky vo výške 3.700,- € na 
požadované odstránenie havarijného stavu majetku me sta a to 
v úprave rozpo čtu mesta č. 1/2014.  
KVaŽP odporú ča orgánom mesta predmetnej žiadosti vyhovie ť 
a požadovaný výdavok schváli ť.   
KVaŽP odporú ča komplexne vyrieši ť meranie dodávaných médií 
u jednotlivých odberate ľov. 
KVaŽP odporú ča tiež prehodnoti ť odberné miesta elektrickej energie 
vzh ľadom na poplatky pod ľa sadzobníka /sadzby/ (napr. ihrisko 
Hliník n. Váhom). 
KSoc odporú ča schváli ť finan čné prostriedky na odstránenie 
uvedenej poruchy. 
 
MR sa stotožnila s návrhom KVaŽP, ktorá odporu čila na Tribúne 
mesta komplexne vyrieši ť meranie dodávaných médií u jednotlivých 
odberate ľov, ak to bude technicky možné, pri odstra ňovaní poruchy 
s dodávkou teplej vody. Ak uvedené bude technicky n áro čnejšie,    
je nutné da ť vyhotovi ť odborné stanovisko, ktoré by zoh ľadňovalo 
technické možnosti a finan čné náklady namontovania meradiel 
dodávaných médií u jednotlivých odberate ľov a toto predloži ť na 
rokovanie orgánov mesta k schváleniu. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť finan čné prostriedky na odstránenie 
havarijného stavu v dodávke teplej vody v objekte T ribúna Mesta 
Byt ča vo výške 3.700,- € v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2014 
z rezervného fondu.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 7/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Finan čné prostriedky na odstránenie poruchy s dodávkou te plej 
vody v objekte Tribúna Mesta Byt ča vo výške 3.700,- €, pri zmene 
rozpo čtu mesta č. 1/2014, z rezervného fondu. 
2/ V prípade nutnosti, vyhotovenie odborného stanov iska, ktoré by 
zoh ľadňovalo technické možnosti a finan čné náklady namontovania 
meradiel dodávaných médií u jednotlivých odberate ľov v Tribúne 
Mesta Byt ča. 



 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Finan čné prostriedky na odstránenie poruchy s dodávkou te plej 
vody v objekte Tribúna Mesta Byt ča vo výške 3.700,- €, pri zmene 
rozpo čtu mesta č. 1/2014, z rezervného fondu. 
2/ V prípade nutnosti, vyhotovenie odborného stanov iska, ktoré by 
zoh ľadňovalo technické možnosti a finan čné náklady namontovania 
meradiel dodávaných médií u jednotlivých odberate ľov v Tribúne 
Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 7/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Finan čné prostriedky na odstránenie poruchy s dodávkou te plej 
vody v objekte Tribúna Mesta Byt ča vo výške 3.700,- €, pri zmene 
rozpo čtu mesta č. 1/2014, z rezervného fondu. 
2/ V prípade nutnosti, vyhotovenie odborného stanov iska, ktoré by 
zoh ľadňovalo technické možnosti a finan čné náklady namontovania 
meradiel dodávaných médií u jednotlivých odberate ľov v Tribúne 
Mesta Byt ča. 
 
8/ Nakladanie s majetkom Mesta Byt ča – návrh na odpredaj 
prebyto čného majetku, pozemkov parc. CKN č. 824/1 a 824/11 v k. ú. 
Veľká Byt ča (býv. Záhradníctvo pri zámku), na ú čely výstavby RD . 
Znaleckým posudkom č.10/2014 bola cena týchto pozemkov ocenená na 
sumu vo výške 70,- €/m2. 
 
FK odporú ča schváli ť vyhlásenie majetku mesta Byt ča pozemok parc. 
CKN č. 824/1, záhrady o výmere 3605 m 2 a pozemok parc. 824/11, 
zast. plochy o výmere 139 m 2 k. ú. Ve ľká Byt ča, za prebyto čný 
majetok mesta. 
FK žiada zisti ť skutkový stav, či sa na uvedených pozemkoch 
nachádzajú inžinierske siete. V prípade že sa na no vovytvorených 
pozemkoch inžinierske siete nenachádzajú, FK žiada stanovisko kto 
ich bude v prípade realizácie výstavby RD financova ť.  
PK neodporú ča schváli ť návrh na odpredaj pozemkov parc. CKN č. 
824/1 a parc. CKN č. 824/11 v k.ú. V. Byt ča, ale odporú ča schváli ť 
ponechanie týchto pozemkov na ďalej vo vlastníctve Mesta Byt ča. 
KVaŽP odporú ča predmetný návrh na odpredaj prebyto čného majetku   
schváli ť. 
KSoc odporú ča schváli ť: 
a) uvedený majetok Mesta za prebyto čný, 
b) vypracovanie návrhu na rozdelenie týchto pozemko v pod ľa  
   návrhu p. Kubá ňa  a vykonanie zápisu geometrického plánu, 
c) pripravenie odpredaja tohto majetku na ú čely výstavby RD  
   za minimálnu kúpnu cenu v zmysle znaleckého posu dku. 



 
MR vzala na vedomie informáciu pána primátora, že v te jto lokalite 
je možné napojenie na elektrickú energiu a verejný vodovod. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča pozemok parc. CKN č. 824/1, 
záhrady o výmere 3605 m 2 a pozemok parc. 824/11, zast. plochy 
o výmere 139 m 2 k. ú. Ve ľká Byt ča, za prebyto čný majetok mesta. 
2/ Vypracovanie návrhu na rozdelenie týchto pozemko v pod ľa  
   návrhu p. Kubá ňa  a vykonanie zápisu geometrického plánu. 
3/ Pripravenie odpredaja tohto majetku na ú čely výstavby RD  
   za minimálnu kúpnu cenu v zmysle znaleckého posu dku. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 8/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča pozemok parc. CKN č. 824/1, 
záhrady o výmere 3605 m 2 a pozemok parc. 824/11, zast. plochy 
o výmere 139 m 2 k. ú. Ve ľká Byt ča, za prebyto čný majetok mesta. 
2/ Vypracovanie a zápis geometrického plánu na rozd elenie pozemkov 
parc. CKN 824/1, resp. 824/9 a 824/10 nachádzajúcic h sa v k.ú. 
Veľká Byt ča v súlade s pracovným návrhom na rozdelenie týchto  
pozemkov zo d ňa 31. 1. 2014 (vyhotovil p. Kubá ň). 
3/ Prípravu odpredaja tohto majetku mesta Byt ča – štyroch novo- 
vyhotovených pozemkov o výmere 787 m2, resp. 786 m2 , tretím osobám 
formou OVS, t.z. prípravu záväzných sú ťažných podmienok OVS 
s týmito podstatnými náležitos ťami: 
- minimálna kúpna cena: 70,- €/m 2 
- ú čel predaja: výstavba rodinných domov. 
 
Pán primátor – ide o štyri pozemky, na ktoré bol vy pracovaný 
znalecký posudok, je tam aj prístupová komunikácia,  slúži pre p. 
Starí čka, ktorý má halu v nájme a bude slúži ť aj pre tieto 
stavebné pozemky. Inžinierske siete sú k dispozícii . Vytvorili sme 
možnosť pre výstavbu rodinných domov a čo najefektívnejšie 
využitie mestského majetku.  
 
p. Greguš – na pozemku sú stavby bývalého záhradníc tva, zaujíma 
ma, kto ich bude asanova ť a na koho náklady. Mal by tu by ť aj 
plyn, lebo kotol bol na plyn. Tiež ďalšie inžinierske siete, že 
kde sú, či na ul. Hollého, či v tej novej ulici, ale ur čite nie sú 
v tej novej ulici. Ak nazývame pozemky stavebnými, tak by sme mali 
zabezpe či ť aj napojenie na inžinierske siete, preto by sme ma li už 
teraz vedie ť, čo nás to bude ešte stá ť. Kto urobí komunikáciu, 
povrchovú úpravu. Teda kto siete zrealizuje, na čie náklady. 
A pod ľa toho čo vidíme je napravo ešte jeden pozemok, ten 
nepredávame? 
 
Pán primátor – OVS sa bude kona ť tak, že sa najprv bude kona ť 
obhliadka pozemkov, teda záujemcovia uvidia, že sú tu pozostatky 



bývalého záhradníctva. Pre čo by si malo Mesto robi ť náklady, je to 
vecou budúceho vlastníka, aby asanoval. Čo sa týka sietí, sú 
v ceste ulice Hollého a tak ako si pri výstavbe rod inných domov 
riešia stavebníci, je to vec ich, budúcich vlastník ov. Čo sa týka 
komunikácie, nemôžeme to necha ť také, ale pokia ľ tam budú stava ť 
nebudeme opravova ť. Po dokon čení stavieb vieme urobi ť aj asfaltový 
povrch, tak ako na iných uliciach v mete. Nemôžeme zabudnú ť, že je 
tam aj firma Rostar. Ten piaty pozemok je v prenájm e, jeho časť 
užíva p. Michút. Potom by sme vedeli aj tento odpre dať, po 
vyriešení nájomnej zmluvy. Z h ľadiska rozvoja nášho mesta je to 
vhodná lokalita na výstavbu. 
 
p. Greguš – tie stavby, čo sa tam nachádzajú, sú ur čite v majetku 
Mesta, majú isto ú čtovnú hodnotu. 
 
Pán primátor – kolegyne ma informujú, že ich ú čtovná hodnota je 
nulová. 
 
p. Greguš – je tam plyn a komunikácia bude verejná,  mali by sme 
hovori ť o tých sie ťach. 
 
Pán primátor – toto sú technické veci, ktoré bude r ieši ť úrad. 
 
p. Greguš – ja len upozor ňujem, že bu ďme opatrný, chcem predís ť  
problémom. 
 
p. Chúpek – nezdá sa mi dobre riešenie, aby sa Mest o zbavovalo 
pozemkov, bol by som za to, aby sa tento pozemok uc hoval pre 
Mesto, je to ve ľká devíza do budúcna, ma ť takýto lukratívny 
pozemok. 
 
Pán primátor – máme viac pozemkov, aj na Raj čuli. V tejto 
navrhovanej lokalite, je pamiatkové ochranné pásmo,  ni č iné ako 
rodinné domy sa tu nemôže stava ť. Je to efektívne nakladanie 
s majetkom Mesta. 
  
p. Greguš – čo sa týka hospodárnosti, neviem či to bolo hospodárne  
po odchode p. Ušáka z nájmu, že sme záhradníctvo vi ac neprenajali. 
Na Raj čuli sme vynaložili finan čné prostriedky na zhotovenie 
geometrického plánu a ni č sa nepredalo.   
 
Pán primátor – po odchode p. Ušáka sme ponúkali ten to majetok, 
nikto sa neprihlásil. Ú čelovo je to možné využi ť len na výstavbu 
rodinných domov a je to ur čite efektívne nakladanie s majetkom 
Mesta. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.   
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča pozemok parc. CKN č. 824/1, 
záhrady o výmere 3605 m 2 a pozemok parc. 824/11, zast. plochy 
o výmere 139 m 2 k. ú. Ve ľká Byt ča, za prebyto čný majetok mesta. 
2/ Vypracovanie a zápis geometrického plánu na rozd elenie pozemkov 
parc. CKN 824/1, resp. 824/9 a 824/10 nachádzajúcic h sa v k.ú. 
Veľká Byt ča v súlade s pracovným návrhom na rozdelenie týchto  
pozemkov zo d ňa 31. 1. 2014 (vyhotovil p. Kubá ň). 
3/ Prípravu odpredaja tohto majetku mesta Byt ča – štyroch novo- 
vyhotovených pozemkov o výmere 787 m2, resp. 786 m2 , tretím osobám 
formou OVS, t.z. prípravu záväzných sú ťažných podmienok OVS 
s týmito podstatnými náležitos ťami: 
- minimálna kúpna cena: 70,- €/m 2 
- ú čel predaja: výstavba rodinných domov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 8/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča pozemok parc. CKN č. 824/1, 
záhrady o výmere 3605 m 2 a pozemok parc. 824/11, zast. plochy 
o výmere 139 m 2 k. ú. Ve ľká Byt ča, za prebyto čný majetok mesta. 
2/ Vypracovanie a zápis geometrického plánu na rozd elenie pozemkov 
parc. CKN 824/1, resp. 824/9 a 824/10 nachádzajúcic h sa v k.ú. 
Veľká Byt ča v súlade s pracovným návrhom na rozdelenie týchto  
pozemkov zo d ňa 31. 1. 2014 (vyhotovil p. Kubá ň). 
3/ Prípravu odpredaja tohto majetku mesta Byt ča – štyroch novo- 
vyhotovených pozemkov o výmere 787 m2, resp. 786 m2 , tretím osobám 
formou OVS, t.z. prípravu záväzných sú ťažných podmienok OVS 
s týmito podstatnými náležitos ťami: 
- minimálna kúpna cena: 70,- €/m 2 
- ú čel predaja: výstavba rodinných domov. 
 
9/ Schva ľovanie predaja novovytvorených pozemkov parc. CKN  
č.3074/24 a 3074/31 v k.ú. Ve ľká Byt ča, žiadate ľovi – Kinex, 
a.s.1. mája 71/36, Byt ča, prípad hodný osobitného zrete ľa. 
 
Zámer odpreda ť pozemky žiadate ľovi bol zverejnený 9.1.2014.  
K tomuto zámeru neboli do dnešných dní doru čené žiadne námietky od 
tretích osôb. Žiadate ľ predložil znalecký posudok s ocenením oboch 
pozemkov na sumu vo výške 13.600 €. 
 
PK odporú ča schváli ť v súlade s §9a, ods.8, písm. e), zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010, predaj 
novovytvorených pozemkov parc. CKN č. 3074/24, ost. plocha 
o výmere 526 m2 a parc. CKN č. 3074/31, ost. plocha o výmere 175 
m2 v k.ú. V.Byt ča (GP č. 10978283 – 55/2013) žiadate ľovi - a.s. 
KINEX Byt ča, 1.mája č. 71/36, Byt ča. I ČO: 31561896 a to za kúpnu 
cenu vo výške 13.600 €. Tento predaj schva ľuje ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa a ú čelom predaja je výstavba parkoviska na 
odkúpených pozemkoch. Dôvodom predaja týchto pozemk ov ako prípadu 



hodného osobitného zrete ľa je od ľahčenie osobnej a nákladnej 
dopravy na vstupe do mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť v súlade s §9a, ods.8, písm. e), zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010, predaj 
novovytvorených pozemkov parc. CKN č. 3074/24, ost. plocha 
o výmere 526 m2 a parc. CKN č. 3074/31, ost. plocha o výmere 175 
m2 v k.ú. V.Byt ča (GP č. 10978283 – 55/2013) žiadate ľovi - a.s. 
KINEX Byt ča, 1.mája č. 71/36, Byt ča. I ČO: 31561896 a to za kúpnu 
cenu vo výške 13.600 €. Tento predaj schva ľuje ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa a ú čelom predaja je výstavba parkoviska na 
odkúpených pozemkoch. Dôvodom predaja týchto pozemk ov ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je od ľahčenie osobnej a nákladnej 
dopravy na vstupe do mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 9/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.8, písm. e), zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010, predaj novovytvorených pozemkov 
parc. CKN č. 3074/24, ost. plocha o výmere 526 m2 a parc. CKN č. 
3074/31, ost. plocha o výmere 175 m2 v k.ú. V.Byt ča (GP č. 
10978283 – 55/2013) žiadate ľovi - a.s. KINEX Byt ča, 1.mája č. 
71/36, Byt ča. I ČO: 31561896 a to za kúpnu cenu vo výške 13.600 €. 
Tento predaj schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa 
a ú čelom predaja je výstavba parkoviska na odkúpených p ozemkoch. 
Dôvodom predaja týchto pozemkov ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je od ľahčenie osobnej a nákladnej dopravy na vstupe do 
mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
V súlade s §9a, ods.8, písm. e), zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010, predaj novovytvorených pozemkov 
parc. CKN č. 3074/24, ost. plocha o výmere 526 m2 a parc. CKN č. 
3074/31, ost. plocha o výmere 175 m2 v k.ú. V.Byt ča (GP č. 
10978283 – 55/2013) žiadate ľovi - a.s. KINEX Byt ča, 1.mája č. 
71/36, Byt ča. I ČO: 31561896 a to za kúpnu cenu vo výške 13.600 €. 
Tento predaj schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa 
a ú čelom predaja je výstavba parkoviska na odkúpených p ozemkoch. 
Dôvodom predaja týchto pozemkov ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je od ľahčenie osobnej a nákladnej dopravy na vstupe do 
mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 9/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



V súlade s §9a, ods.8, písm. e), zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010, predaj novovytvorených pozemkov 
parc. CKN č. 3074/24, ost. plocha o výmere 526 m2 a parc. CKN č. 
3074/31, ost. plocha o výmere 175 m2 v k.ú. V.Byt ča (GP č. 
10978283 – 55/2013) žiadate ľovi - a.s. KINEX Byt ča, 1.mája č. 
71/36, Byt ča. I ČO: 31561896 a to za kúpnu cenu vo výške 13.600 €. 
Tento predaj schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa 
a ú čelom predaja je výstavba parkoviska na odkúpených p ozemkoch. 
Dôvodom predaja týchto pozemkov ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je od ľahčenie osobnej a nákladnej dopravy na vstupe do 
mesta Byt ča. 
 
10 / Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 30/2013 zo d ňa 28. 02. 2013 
a návrh na schválenie novej dohody o spolupráci pri  realizácii 
projektu „Zvýšenie separácie odpadu v Byt či a v okolitých obciach 
zameraných na zber BRO“.  
 
FK žiada predloženie viacerých variant riešenia uvede nej situácie 
spolu s ekonomickými dopadmi na rozpo čet mesta, minimálne na 
obdobie udržate ľnosti projektu (5 rokov). 
PK v súvislosti s uvedením projektu do praxe a vzh ľadom na 
problémy s týmto súvisiace, odporú ča primátorovi mesta pokra čova ť 
v individuálnych rokovaniach s jednotlivými starost ami dotknutých 
obcí s cie ľom dosiahnutia ich finan čnej spoluú časti na tomto 
projekte (zaplatenie nákladov za vývoz BRO, resp. jeho likvi dáciu, t.j. za 

odpad produkovaný v týchto obciach) . 
KVaŽP k predmetnému návrhu nezaujala stanovisko z dôvodu  
nedostatku informácií. Záležitos ť odporú ča rieši ť na rokovaní 
Mestskej rady. 
KSoc odporú ča, aby primátor Mesta dal vypracova ť a predložil na 
posúdenie alternatívne varianty riešenia separácie odpadu a ich 
finan čný dopad na rozpo čet Mesta (odstúpenie od zmluvy s min. ŽP 
a vrátenie finan čných prostriedkov, rokovanie o možnosti zníženia 
schválenej tonáže odpadu, vypracovanie finan čnej analýzy, ko ľko by  
stála likvidácia odpadu prostredníctvom tech. služi eb, a zárove ň 
komisia vyzýva primátora Mesta aby sa pokúsil dojed nať dohody 
o spolupráci s obcami Štiavník a Ve ľké Rovné za úhradu nákladov 
spojených s odvozom a likvidáciou odpadu na ich úze mí). 
 
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, ktorý  rokoval 
s nadriadeným orgánom o stave plnenia podmienok pri  realizácii 
projektu „Zvýšenie separácie odpadu v Byt či a v okolitých obciach 
zameraných na zber BRO“. Primátor mesta informoval nadriadený 
orgán o obsahu dohody so starostami obcí. Nadriaden ý orgán  
nevyslovil žiadnu výhradu k uzatvoreniu dohody v pr ezentovanom   
znení a vyzval primátora mesta k zabezpe čeniu plnenia podmienok 
projektu v čo najkratšej lehote. 
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, že zvo z BRO bude 
vykonávaný cestou Technických služieb Mesta Byt ča. 
 



MR odporú ča MZ schváli ť zrušenie uznesenia MZ č. 30/2013 zo d ňa 
28. 02. 2013 a návrh na schválenie novej dohody o s polupráci pri 
realizácii projektu „Zvýšenie separácie odpadu v By t či 
a v okolitých obciach zameraných na zber BRO“. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 10/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 30/2013 zo d ňa  
28. 2. 2013. 
II.Schva ľuje: 
Uzatvorenie dohody medzi Mestom Byt ča a obcami byt čianskeho okresu 
o spolupráci pri realizácii projektu „Zvýšenie sepa rácie odpadu 
v Byt či a v okolitých obciach zameraných na zber BRO“, v súlade 
s návrhom dohody zo d ňa 27. 2. 2014. 
 
Pán primátor – na základe dohody Mesta a okolitých obcí bol podaný 
projekt a Mesto bolo v projekte 4.1 úspešné. Bola u zatvorená 
dohoda na riešenie zberu a zvozu BRO. Nako ľko došlo k rozdielnemu 
poňatiu finan čného plnenia tejto dohody zo strany obcí, teraz je 
preložený návrh na úpravu tejto dohody, ktorej znen ie je so 
starostami dohodnuté a súhlasia s ňou. Konštatujem, že priama 
finan čná podpora zo strany obcí nebude riešená, ale pomoc  pri 
zbere a zvoze BRO technickými prostriedkami bude ob cami zabezpe-
čená. Budú sa spolupodie ľať teda na zbere a zvoze aj svojimi 
mechanizmami a svojimi pracovníkmi, sami považujú t oto za nutné 
z h ľadiska ochrany životného prostredia. Celý majetok z ískaný z 
tohto europrojektu bude vo vlastníctve Mesta. Po pi atich rokoch 
bude všetko mestské. Toto je návrh dohody. Dal by s om slovo 
starostovi obce Ve ľké Rovné p. Ing. Jozefovi Mi čietovi, nako ľko 
predseda mikroregionu Byt čianska kotlina starosta p. Ing. Bušfy sa 
nášho zasadnutia nemohol zú častni ť. 
 
p. Mi čieta – len v krátkosti k tomuto problému. Som už dr uhé 
volebné obdobie starostom. Projekt bol podávaný v m inulom volebnom 
období. Od nás starostov bol súhlas verbálny k tomu to, aby Byt ča  
projekt realizovala, neboli sme vyzvaní žiadnym prá vnym aktom, aby 
sme sa finan čne spolupodie ľali na projekte, ani k tomu, aby sme 
vošli do združenia. Na základe ústnych dohôd s pred chádzajúcim 
vedením sme súhlasili, že dáme k dispozícii naše ka tastre, aby 
Mesto mohlo tento odpad zbiera ť a realizova ť tak projekt. 
 
p. Ovseník – aj k tomuto bodu sme na komisii dlho d iskutovali, 
posudzovali sme rôzne alternatívy, čo s tým. Na úvod chcem ís ť 
hlbšie do genézy. Čo sa týka Sihoti, Mesto má prijatý Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, uznesením je pr ijatý, v ktorom 
sa uvádzajú priority na roky 2007 až 2013. Je tu uv edené, že Mesto 
chce rozšíri ť a zefektívni ť separovaný zber s cie ľom zníži ť 
množstvá tuhého komunálneho odpadu. Toto máme v pla tnom PHSR. 
Uznesením č. 151/2008 z 30. 10. 2008 Mesto potvrdzuje schválen é 



priority – spolufinancovanie Kompostáre ň bioodpadu. Na to 
nadväzovali ďalšie uznesenia, v mesiaci apríl r. 2010 Mesto 
schválilo predloženie žiadosti na opera čný program životné 
prostredie na Kompostáre ň bioodpadu Byt ča. Tým hovorím, že každá 
z komisii sa zamyslela nad tým a vidí, že takto pre dložené 
uznesenie je predložené s ve ľkým rizikom, lebo nevieme čo ďalej. 
Nikto tu nechce, aby Mesto išlo do nútenej správy, nikto nechce 
Mestu poškodi ť, ale ak chceme zodpovedne rozhodnú ť, tak musíme 
poveda ť čo ďalej, čo chceme v meste Byt ča s odpadmi robi ť. Či 
chceme s nimi naklada ť vo vlastnej réžii alebo dodávate ľsky 
a pod ľa toho nastavme všetky parametre. Ke ď sme sa rozhodli zobra ť 
smetné nádoby, tak povedzme čo ďalej. Túto odpove ď sme nedostali, 
v tých informáciach to nie je povedané. Pá či sa mi sociálna 
komisia, ktorá odporú ča, aby primátor Mesta dal vypracova ť 
a predložil na posúdenie alternatívne varianty rieš enia separácie 
odpadu a ich finan čný dopad na rozpo čet Mesta a zárove ň komisia 
vyzýva primátora Mesta, aby sa pokúsil dojedna ť dohody 
o spolupráci s obcami Štiavník a Ve ľké Rovné za úhradu nákladov 
spojených s odvozom a likvidáciou odpadu na ich úze mí). Toto sme 
hovorili aj vo FK a odpove ď sme nedostali. Neviem či mi niekto 
odpovie na otázky, či skuto čne mi môžeme teraz plati ť za odvoz 
BRO, zatia ľ za odvoz, lebo nevieme čo s likvidáciou, teda odvoz 
z katastra inej obce. Zatia ľ je to predložené tak, že ideme 
plati ť. Ak by sme mali „koncovku“, vedel by som si to pre dstavi ť, 
ako keby sme robili s TS podnikate ľskú činnos ť. Ale pokia ľ nie je 
„koncovka“ a bude sa za ťažova ť rozpo čet Mesta Byt ča za služby, 
ktoré sú mimo katastra a územia Mesta Byt ča, tak je tu, z môjho 
pohľadu, ve ľké riziko dodržiavania zákona o rozpo čtových 
pravidlách. A toto nemáme doriešené. S tým máme pro blém a aj pani 
prednostka na komisii hovorila, že keby sa to preda lo. Dnes, ak sú 
nádoby ešte nové, nedostali by sme za ne nikdy 100%  ceny, ale ak 
ich použijeme, je to nepredajné. Ak nám niekto o ro k povie, viete 
mali sme takéto informácie, ale dnes sa to musí tak ýmto spôsobom 
rieši ť, musia sa vráti ť peniaze. Kto nám zaru čí, že ak to dnes tu 
takýmto spôsobom uzatvoríme, ministerstvo nám vráti  peniaze 
(závere čná platba), tak akože to bude kóšer. Aby nás to ned obehlo. 
Počul som tu aj taký názor, že to budeme vozi ť na Siho ť, tak 
triedi ť a odtia ľ to niekto odvezie. To je otázka, je Siho ť 
skládka? Máme na to povolenie? Týmto rozhodnutím id eme od čerpa ť 
zatia ľ nejasnú sumu z nášho rozpo čtu. Ak budeme vedie ť čo ďalej, 
nie je problém za toto zahlasova ť. Ale nie že to budeme vozi ť na 
nejaké družstvo, alebo že ide o konáre tak to len u ložíme. 
V materiály sú tieto otázky nezodpovedané, preto pr osím pána 
primátora, nech nám dá informáciu čo ideme ďalej robi ť. Ak to bude 
dobré riešenie, tak nie je problém, aby sme za to n ezahlasovali. 
 
Pán primátor – je to ne ľahká situácia, sú to veci z predošlých 
období, musíme ich rieši ť. Tak isto ako sme riešili aj Jesienku, 
ktoré boli v predchádzajúcom období robené v chvate . Odporu čenie 
máte z mestskej rady, predsedovia komisii odporu čili v MR 
uznesenie a má svoje rácio. Stotož ňujem sa s tým, že musíme vedie ť 



čo ďalej. Členom rady som predložil riešenie - Družstvo Mantov á, 
oboznámil som poslancov MR. Zhodnocovali by sme cel ý odpad. Celé 
mesto vyprodukuje cca 60 kuka nádob za mesiac. Tak isto som 
predložil ponuky z recykla čného fondu, že môžeme vybudova ť na 
Sihoti skládku, umiestni ť tam triediacu linku a môžeme si cestou 
technických služieb sami triedi ť odpad. Tieto návrhy sú tu. Pre 
nás je dôležité, bol som na rokovaní na ministerstv e, je to 4.1 je 
to zber, ich zaujíma naplnenie tohto zámeru, spolup ráca s obcami. 
Nechápali to, že nebolo vytvorené združenie medzi M estom Byt ča 
a obcami, aj ke ď to bolo verbálne dohodnuté, že budeme zbera ť na 
ich území. Viete, že nemôžeme da ť na územie cudzej obce bez jej 
súhlasu ani „fúrik“, mal by ť teda ten súhlas. Dali sme v dohode 
jeden bod, ktorý je pre Vás sporný. Ale starostovia  nemajú problém 
tu právnu vec akceptova ť, že budeme na ich katastrálnom území 
tento odpad zbiera ť. Teraz nevieme vy čísli ť finan čné náklady ko ľko 
nás tu bude stá ť, nevieme ko ľko bude odpadu, aký bude máj, ostatné 
mesiace, kedy je produkovaného najviac trávy, konár ov, lístia. 
Teda presné náklady nevieme ur či ť, to budeme vedie ť postupne, toto 
je projekt ktorý treba naštartova ť. Budeme robi ť analýzy, je to 
vecou implementátora a ministerstva, ktorí budú vyh odnocovali 
tieto údaje. Pointa je, aby sme to cestou technický ch služieb  
začali a po vyhodnotení možno dvoch, troch mesiacoch p redložíme 
finan čnú analýzu spolu s TS. Po konzultáciach s obcami so m im 
nevedel poveda ť ko ľko to bude stá ť. Pán starosta z Ve ľkého Rovného 
nám povedal, že majú svoje váhy, svoje mechanizmu a  pomôžu nám. 
Ide o ekológiu, aby sme čo najviac možnosti využili pri rozbehu 
tohto projektu. Je dôležité, aby sme si poriešili s amotný zber TKO 
aj separovaný zber komplexne. Vrátim sa k ekonomike , čo je 
dôležité, ur čite nebudeme plati ť za ostatných ob čanov, tento 
majetok má Mesto a hodnotu tých nádob a motorových vozidiel máme 
v našom vlastníctve. Vždy to bude nie čo stá ť, keby sme to 
realizovali aj bez obcí, aj tak by nás to stálo, ti ež by sme 
nevedeli frekvenciu zberu. Pá či sa mi myšlienka niektorých 
poslancov rieši ť komplexne túto otázku aj v nadväznosti so sídlom 
technických služieb. Dlhý čas sa do budov v TS neinvestovalo, boli 
tam dlhý čas hasi či, teraz ís ť do rekonštrukcie, alebo vybudova ť 
nové technické služby. Toto sú veci, ktoré budeme s polo čne rieši ť. 
Teraz sa jedná o to, že toto je najefektívnejšia mo žnos ť riešenia 
zberu BRO. 
 
p. Kozák – mal som ve ľa príspevkov oh ľadne BRO, musíme sa 
rozhodnú ť, či vrátime peniaze, ale vieme že sme obec nad 2.000 
obyvate ľov, preto musíme robi ť likvidáciu BRO. Sme na rázcestí 
a musíme sa rozhodnú ť. Hovoril som už na zastupite ľstve akoby som 
to ja robil, cestou TS. Na MR sme hovorili, že to b udú TS robi ť, 
to je jediná možnos ť. Bol som v spolo čnosti Megawaste, kde mi 
dovolili nafoti ť celý proces zberu a triedenia BRO.  
Po prezentácii poslanec p. Kozák zhodnotil stav v t echnických 
službách, ktoré sú pod ľa jeho slov „zahádzané“ cudzími nájomcami, 
ktorí sú v hangároch a na dvore technických služieb . Kolegov 
poslancov vyzval k tomu, aby podporili myšlienku ri ešenia celého 



odpadu mesta v budúcnosti cestou TS MB. Ako predsed a návrhovej 
komisie navrhne znenie uznesenia. 
 
Poslanec p. Ovseník upozornil prítomných, že 4.1 a 4.2 boli na 
seba nadväzujúce projekty, kedy mal by ť zozbieraný odpad na Sihoti 
aj následne zhodnocovaný. Teda výdavky by boli s časti kryté aj 
príjmom. Upozornil, že Mesto musí vedie ť, ke ď budú nádoby 
rozvezené, kedy budú zozbierané, časový harmonogram vývozu je 
nutné ma ť. Ob čania musia by ť informovaní, kedy budú zvozy odpadu. 
 
Pán primátor upozornil, že sú to hypotetické otázky , nie je 
jednoduché vy číslil objektívne náklady. Upozornil tiež, že Mesto 
sa uchádzalo o kompostáre ň, ale to je len jedna zložka odpadu, 
nebolo riešené sklo, plasty. Stotožnil sa s tým, že  bude otázka 
odpadov riešená centrálne. Je možnos ť požiada ť recykla čný fond 
o príspevok a rieši ť odpad kompletne. 
 
p. Greguš – trochu sme odbo čili, teraz hovoríme o zmluve s odpadmi 
a dopade na biológiu. Zberný dvor sa priamo BRO net ýka, aj ke ď 
výh ľadovo to bolo riešené, ale teraz hovoríme o biológi i. Skúsme 
k téme BRO a chýba mi tu, aj ke ď všetky komisie to požadovali – 
analýza, neviem pre čo ju nemáme pripravenú. Chcel by som, aby sa 
tá zmluva s obcami, teda tento bod čo ideme schva ľova ť bol 
pre čítaný verejne a až je to aj v zápisnici. Teda čo vlastne ideme 
schva ľova ť a chcel by som stanovisko hlavnej kontrolórky či, to 
nie je protizákonne to, čo ideme schva ľova ť, to tiež nech je 
zapísané v zápisnici. Mrzí ma, že nemáme analýzy pr edložené, ve ď 
nie sme prvý na Slovensku, čo robia zber BRO. Ke ď nie tu, tak v ČR 
sme sa mali informova ť, aká je frekvencia zberu, ve ď ľudia sú tu 
takí istí, rovnako produkujú odpad. Ke ď máme teraz harmonogram 
vývozu plastov, papiera, tak musíme ma ť aj harmonogram vývozu 
biológie. To auto musí ma ť plán zvozu. Základ je tá hnedá nádoba 
a tie ve ľké sú ur čené na viac odpadu na jar a jese ň. Tá sú ťaž 
nejako dopadla, teda musíme ma ť „koncovku“, ale to musí by ť 
odborná oprávnená organizácia s R3 kódom, ktorý má právo 
zhodnocova ť BRO. To čo p. Kozák predostrel, ale v dobrom, nám 
nerieši tento sú časný stav. O recykla čnom fonde som hovoril už 
v r. 2011, úspešnos ť je rôzna, ale teraz je základ našej debaty 
biológia a finan čné dopady tej zmluvy na Mesto a jej výhodnos ť-
nevýhodnos ť a to mi tu chýba a neviem sa bez toho rozhodnú ť. Aj to 
stanovisko hlavnej kontrolórky chcem, aby bolo zapí sané, aj 
pre čítaná tá zmluva pre verejnos ť, aby vedeli čo ideme schva ľova ť 
a aby to bolo zapísané v zápisnici. 
 
Pán primátor – pod ľa projektu je biologicky rozložite ľného odpadu 
30% z celkového odpadu, tak potom ob čan, ke ď bude ma ť pri čiernej 
smetnej nádobe druhú hnedú na biologicky rozložite ľný odpad bude 
mať v čiernej o 30% menej. To je nereálne. Vieme, že obidv e 
nádoby, ur čite vä čšia časť, bude doplnená. To je z h ľadiska 
prepo čtu. Pre čo ten prepo čet už nebol v projekte? Povedz mi vzorec 
ako to vypo číta ť. Tu kalkuláciu budeme vedie ť až ke ď za čneme robi ť 



zvoz. Dôležité je, aby sme zmluvu naplnili, že Mest o ide do toho 
z obcami. Teraz je dôležité, že to budú robi ť technické služby, 
ministerstvu predložíme prevádzkovú zmluvu. Robia n ie čo podobné už  
aj na Myjave. Vieme, že do 10 ton zelenej hmoty si môžeme sami 
uloži ť, zákon toto povo ľuje. Stále sa bavíme o tom, čo je dané 
chybami urobenými v predchádzajúcom období, keby ne bol projekt 
podaný s týmito nedostatkami, tak by sme tu o tom t eraz 
nehovorili. Ke ď s vývozmi za čneme, môžeme po 2 mesiacoch, 
štvr ťro čne, ko ľko bude treba ho vyhodnocova ť.  
 
p. Greguš – skúsme, aby sme pre čítali tie hlavné body zmluvy 
a stanovisko hlavnej kontrolórky k nej. 
 
Hlavná kontrolórka – ur čite je ťažká odpove ď na túto otázku, ale 
môžem poveda ť, že zákon o rozpo čtových pravidlách v § 7 hovorí, že 
aké výdavky môžu ma ť obce a hovorí tam aj, že výdavky pre iné obce 
môžu by ť, ak je zmluva o združení. V za čiatkoch zmluva o združení 
nebola, jediným žiadate ľom o nenávratný finan čný príspevok (NFP) 
bolo Mesto Byt ča, takže to bola ve ľká chyba a dneska musíme h ľadať 
také optimálne riešenie, aby to čo najmenej postihlo rozpo čet 
Mesta. Preto, že zmluva o MFP bola podpísaná, sú ta m ur čité 
podmienky a my ich musíme plni ť, ak ich plni ť nebudeme, tak 
vrátime peniaze a ešte aj s pokutou. 
 
Pán primátor – to je tá snaha, aby sme naplnili zák on, Mesto zo 
zákona musí separova ť, mali by sme náklady tak či tak. 
  
p. Školek – bývam na sídlisku a vidím, že ob čania neseparujú, 
všetko hádžu do jedného kontajnera. 
 
p. Kozák – povedzme si teda, že ideme do toho s tec hnickými 
službami, budeme ich podporova ť, to je pod ľa mňa najlepšia cesta. 
  
Pani prednostka – mrzí ma tá skuto čnos ť, že som bola v tom minulom 
zastupite ľstve, a ke ď som sem prišla a zistila, aké sú s týmto 
problémy, ktoré teraz musíme vyrieši ť. Naozaj sme tu dnes preto, 
aby sme sa dohodli, a ke ď sme vtedy prijali nesprávne rozhodnutie, 
aby sme ho dokázali zmeni ť rozhodnutím iným, ale aby prinieslo 
úžitok. To navrhované uznesenie  č. 10/2014, ktorým rušíme dohodu 
a obce s ňou bez výhrady súhlasili, ale zmenou zákona zistili , že 
nie všetky sa musia zapoji ť do BRO. Ja som dospela, vo svojom 
vnútri, že je nutné prija ť tú novú zmluvu, ktorá sa navonok zdá, 
že je to bezplatné, ale ke ď si to rozoberieme po tej ekonomickej 
stránke, všetci dobre vieme, že ten majetok z toho projektu čo 
máme, takže ho máme aj za tie obce. Ja by som nenaz vala, že 
bezplatné, ale takisto obce, ktoré sú tam, bol tu a j p. Mi čieta sa 
vyjadril, že je ochotný a že sú povinný ako obec na d 2000 
obyvate ľov za zapoji ť. Naozaj to je ta jedna časť a druhá časť je 
tá, že naozaj je problém s tým najvä čším, ako Miloško mal to 
die ťa, tú 4.2 sme ju nedostali. V tom starom zastupite ľstve sme si 
mysleli, že ju dostaneme 4.2 a takéto problémy nebu dú. Ke ď sme sa 



dostali do týchto problémov, ja vás prosím, žiadam,  ja to tak 
cítim, je dôležité, aby sme sa pohli.  Bu ď vrátime peniaze 
900.000,- Eur, alebo, a od r. 2015 aj tak budeme mu sie ť separova ť, 
možno by sme to utiahli, možno by sme aj svietili a  základné veci, 
ale ni č iné. Potom je dôležité, aby sme povedali aj to „B“  čo 
hovoríte. Zú častnila som sa všetkých komisii, tlmo čila som pánovi 
primátorovi, že nie všetci ste proti prijatiu uznes enia, ale to že 
všetci potrebujete vedie ť tu koncovku, to je jasné. A na mestskej 
rade bolo pánom primátorom navrhnuté riešenie, tiež  čo p. Kozák 
prezentoval. Verím tomu, čo povedal pán primátor, že to bude to 
riešenie cez TS a budeme sa snaži ť robi ť s odpadom veci, ktoré sú 
potrebné. Na za čiatku len to BRO a ešte myslím si, že už je národ 
tak vzdelaný, že vie čo má hodi ť do akej nádoby. Ke ď im 
vysvetlíme, že trávu, tak tam iné nebudú dáva ť. Fakt odde ľme 
emócie, urobme prvý krok, že áno budeme to takto ro bi ť. Naozaj sme 
tu na takom fóre, že môžeme veri ť pánovi primátorovi, že to 
dotiahne cez TS. 
 
Pán primátor – navrhujem, aby sme dali ďalší bod do návrhu 
uznesenia, že koncovku budú robi ť TS a na aprílovom zastupite ľstve 
dáme ďalšie návrhy riešenia. 
 
p. Chúpek – súhlasím pohnime sa ďalej, len chcem vedie ť, čo nám 
Mestu hrozí ak budeme bezplatne obciam vyváža ť, že porušíme tým 
rozpo čtové pravidlá, ten postih by ma zaujímal. 
 
p. Greguš – pani hlavná kontrolórka je náš kontroln ý orgán, je 
fundovaná ekonómka, chcem vedie ť či to nie je protizákonné. 
 
Hlavná kontrolórka – Mesto Byt ča bol žiadate ľ a zaviazal sa, že 
bude vyváža ť BRO aj okolitým obciam, tak chceme dodrža ť zmluvu 
alebo nie? 
  
p. Greguš – pýtam sa na peniaze, ideme zváža ť aj likvidova ť BRO 
obciam zadarmo, je to porušenie zákona? 
 
Hlavná kontrolórka – neviem Ti poveda ť či áno, či nie, ale iba tak 
zoširoka, ako som už povedala. 
 
Poslanec p. Ovseník vyjadril názor, že rozhodnutia,  ktoré prijalo 
minulé zastupite ľstvo oh ľadne nakladania s odpadmi boli správne, 
nako ľko pod ľa neho problematika odpadového hospodárstva patrí d o 
riešenia samosprávy. Požiadal, aby Mesto uskuto čnilo kroky s cie-
ľom vybudovania integrovaného zberného dvora na Siho ti, čo musí 
byť spojené aj s tým, že TKO nebude vyváža ť vysú ťažená firma 
(Mesto by sa zaviazalo zmluvne na 10 rokov) a bude dnes prijaté 
uznesenie, že Mesto bude robi ť separáciu a vývoz odpadu cez TS.    
 
Pani prednostka prezentovala, že audítorka mesta p.  Ing. Urbanová 
nemala s takto uzatvorenej dohode medzi Mestom a ob cami výhrady, 
nako ľko takto to robí aj Mesto Myjava.               



Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na dopl nenie 
uznesenia: „Vybudovanie a spravovanie zberného dvor a v časti „Na 
Sihoti“ za ú čelom zvozu a separácie biologicky rozložite ľného 
odpadu a tuhého komunálneho odpadu Technickými služ bami Mesta 
Byt ča.“  
  
Primátor prezentoval, že na ďalšom, aprílovom zastupite ľstve môže 
byť predložená právna analýza, či Mesto môže zruši ť sú ťaž na vývoz 
TKO ( čaká sa na súdne rozhodnutie) a návrh ďalší postup 
s nakladaním odpadu. 
     
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 30/2013 zo d ňa  
28. 2. 2013. 
II.Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie dohody medzi Mestom Byt ča a obcami byt čianskeho 
okresu o spolupráci pri realizácii projektu „Zvýšen ie separácie 
odpadu v Byt či a v okolitých obciach zameraných na zber BRO“, 
v súlade s návrhom dohody zo d ňa 27. 2. 2014. 
2/ Vybudovanie a spravovanie zberného dvora v časti „Na Sihoti“ za 
účelom zvozu a separácie biologicky rozložite ľného odpadu a tuhého 
komunálneho odpadu Technickými službami Mesta Byt ča.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 10/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 30/2013 zo d ňa  
28. 2. 2013. 
II.Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie dohody medzi Mestom Byt ča a obcami byt čianskeho 
okresu o spolupráci pri realizácii projektu „Zvýšen ie separácie 
odpadu v Byt či a v okolitých obciach zameraných na zber BRO“, 
v súlade s návrhom dohody zo d ňa 27. 2. 2014. 
2/ Vybudovanie a spravovanie zberného dvora v časti „Na Sihoti“ za 
účelom zvozu a separácie biologicky rozložite ľného odpadu a tuhého 
komunálneho odpadu Technickými službami Mesta Byt ča.  
 
11 / Vyhodnotenie sú ťaže zverejneného zámeru Mesta Byt ča, odpredaj 
časti pozemku parc.CKN č. 62/1 v k.ú. Ve ľká Byt ča, o celkovej 
výmere 48 m 2, na ú čel vybudovania trhového miesta, tržnice  
(uznesenie MZ v Byt či č. 140/2013). 
 
Žiadate ľka p.Justrová zabezpe čila na dotknutú časť pozemku parc. 
CKN č. 62/1 vypracovanie geometrického plánu, ktorým bol a 
vytvorená parc. CKN č. 62/3, zast. plochy o výmere 48 m 2 (predmet 

kúpy) . V rámci zverejneného zámeru mesta Byt ča preda ť túto časť 
pozemku z parc. CKN č. 62/1 v k.ú. V.Byt ča, za ú čelom zriadenia 



tržnice (uznesenie MZ v Byt či č. 140/2013) , bolo v stanovenej lehote (do 

15.10.2013)  doru čených 6 nasledovných cenových ponúk : 
 

1.  p. Peter Buranda, Kollárova 632, Byt ča   150 €/m 2  

2.  p. Mária Justrová, Thurzova 963/4, Byt ča   111 €/m 2 

3.  p. Mária Justrová, Thurzova 963/4, Byt ča   105 €/m 2 

4.  p. Šamont,s.r.o., Po ľovská ul. 86/20, Košice    51,50 €/m 2 

5.  p. Lucia Hudáková, L.Svobodu 2608/31, Poprad 50,10 €/m 2 

6.  p. Margaréta Galová, Bottova 1149/2, Byt ča  50,00 €/m 2 

Dňa 4.11.2013 p. Peter Buranda písomne odstúpil od ce novej ponuky. 
 

PK odporú ča schváli ť, v súlade s §9a, ods.1, písm. c), ods. 
2,5,6,7 zák. č. 138/1991 Zb. a v súlade s VZN Mesta Byt ča 
č.5/2010, predaj novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 62/3, zast. 
plocha o výmere 48 m 2, k.ú. V.Byt ča (GP č.5/2014, Ing. Peter Novotný)  
žiadate ľovi, kupujúcemu – p.Mária Justrová, nar. d ňa 29.7.1949, 
bytom Thurzova ul. č.963/4, 01401 Byt ča (ví ťazný uchádza č verejného 

ponukového konania) . Ďalej odporú ča schváli ť nasledovné podstatné 
náležitosti kúpnej zmluvy : 

a)  kúpna cena vo výške 111,- €/m 2, resp. 5.328,- €, 
b)  účel predaja – zriadenie trhového miesta, tržnice, 
c)  povinnos ť kupujúceho zriadi ť na odkúpenom pozemku parc. CKN č. 

62/3 ako i na dotknutom pozemku v jeho vlastníctve tržnicu 
a to v termíne do 30.6.2014, 

d)  povinnos ť kupujúceho prevádzkova ť na odkúpenom pozemku parc. 
CKN č.62/3 ako i na dotknutom pozemku v jeho vlastníctve  
predmetnú tržnicu 10 rokov odo d ňa uvedenia do prevádzky, 

e)  právo spätnej kúpy pozemku parc. CKN č. 62/3, zast. plocha 
o výmere 48 m 2, k.ú. V.Byt ča, pre Mesto Byt ča, v prípade 
nedodržania osobitných dojednaní pod bodmi c) a d) za rovnakú 
kúpnu cenu – 111,- €/m 2 , resp. 5.328,- €, 

f)  splnenie povinnosti kupujúceho zriadi ť a prevádzkova ť na 
odkúpenom pozemku parc. CKN č. 62/3 ako i na dotknutom pozemku 
v jeho vlastníctve tržnicu v ur čených dobách – body c) a d), 
zabezpe či ť zmluvnou pokutou vo výške 100% kúpnej ceny, t.j. v o 
výške 5.328,- €, 

g)  kupujúci uhradí okrem kúpnej ceny vo výške 5328 € i  náklady 
spojené s vyhotovením GP na od členenie, resp. zameranie 
parcely CKN č. 62/3, náklady za vyhotovenie znaleckého posudku 
na ocenenie pozemku parc. CKN č. 62/3 ako i náklady za 
odvkladovanie kúpnej zmluvy. 

Poznámka: žiadate ľ, kupujúci je povinný doru či ť na MsÚ v Byt či 
znalecký posudok na ocenenie pozemku parc. CKN č. 62/3 v k.ú. V. 
Byt ča a to najneskôr v termíne do 26.2.2014. 
  
MR vzala na vedomie, že v zmysle znaleckého posudku č. 23/2014 je  
stanovená všeobecná hodnota pozemku, parc. KN C č. 62/3 v k.ú. 



Veľká Byt ča, vo výške 61,18 € m 2.    
MR konštatovala, že na zostávajúcej časti pozemku susediacom 
s tržnicou, by malo by ť vytvorenie parkovacích miest a vybudovanie 
verejného WC.  
MR odporú ča MZ schváli ť v súlade s §9a, ods.1, písm. c), ods. 
2,5,6,7 zák. č. 138/1991 Zb. a v súlade s VZN Mesta Byt ča 
č.5/2010, predaj novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 62/3, zast. 
plocha o výmere 48 m 2, k.ú. V.Byt ča (GP č.5/2014, Ing. Peter Novotný)  
žiadate ľovi, kupujúcemu – p. Mária Justrová, nar. d ňa 29.7.1949, 
bytom Thurzova ul. č.963/4, 01401 Byt ča (ví ťazný uchádza č verejného 

ponukového konania) . Ďalej odporú ča schváli ť nasledovné podstatné 
náležitosti kúpnej zmluvy : 

a)  kúpna cena vo výške 111,- €/m 2, resp. 5.328,- €, 
b)  účel predaja – zriadenie trhového miesta, tržnice, 
c)  povinnos ť kupujúceho zriadi ť na odkúpenom pozemku parc. CKN č. 

62/3 ako i na dotknutom pozemku v jeho vlastníctve tržnicu  
v termíne do 30.6.2014, 

d)  povinnos ť kupujúceho prevádzkova ť na odkúpenom pozemku parc. 
CKN č.62/3 ako i na dotknutom pozemku v jeho vlastníctve  
predmetnú tržnicu 10 rokov odo d ňa uvedenia do prevádzky, 

e)  právo spätnej kúpy pozemku parc. CKN č. 62/3, zast. plocha 
o výmere 48 m 2, k.ú. V.Byt ča, pre Mesto Byt ča, v prípade 
nedodržania osobitných dojednaní pod bodmi c) a d) za rovnakú 
kúpnu cenu – 111,- €/m 2 , resp. 5.328,- €, 

f)  splnenie povinnosti kupujúceho zriadi ť a prevádzkova ť na 
odkúpenom pozemku parc. CKN č. 62/3 ako i na dotknutom pozemku 
v jeho vlastníctve tržnicu v ur čených dobách – body c) a d), 
zabezpe či ť zmluvnou pokutou vo výške 100% kúpnej ceny, t.j. v o 
výške 5.328,- €, 

g)  kupujúci uhradí okrem kúpnej ceny vo výške 5328 € i  náklady 
spojené s vyhotovením GP na od členenie, resp. zameranie 
parcely CKN č. 62/3, náklady za vyhotovenie znaleckého posudku 
na ocenenie pozemku parc. CKN č. 62/3 ako i náklady za 
odvkladovanie kúpnej zmluvy. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 11/2014 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.1, písm. c), ods. 2,5,6,7 zák. č. 138/1991 Zb. 
a v súlade s VZN Mesta Byt ča č.5/2010, predaj novovytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 62/3, zast. plocha o výmere 48 m 2, k.ú. 
V.Byt ča (GP č.5/2014, Ing. Peter Novotný)  žiadate ľovi, kupujúcemu – p. 
Mária Justrová, nar. d ňa 29.7.1949, bytom Thurzova ul. č.963/4,  
Byt ča (ví ťazný uchádza č verejného ponukového konania) . Ďalej odporú ča 
schváli ť nasledovné podstatné náležitosti kúpnej zmluvy : 

a)  kúpna cena vo výške 111,- €/m 2, resp. 5.328,- €, 
b)  účel predaja – zriadenie trhového miesta, tržnice, 
c)  povinnos ť kupujúceho zriadi ť na odkúpenom pozemku parc. CKN č. 

62/3 ako i na dotknutom pozemku v jeho vlastníctve – časť 
parc. CKN č. 62/2 a 60/2, tržnicu v termíne do 30.6.2014, 



d)  povinnos ť kupujúceho prevádzkova ť na odkúpenom pozemku parc. 
CKN č.62/3 ako i na dotknutom pozemku v jeho vlastníctve  - 
časť parc. CKN č. 62/2 a 60/2, predmetnú tržnicu 10 rokov odo 
dňa uvedenia do prevádzky, 

e)  právo spätnej kúpy pozemku parc. CKN č. 62/3, zast. plocha 
o výmere 48 m 2, k.ú. V.Byt ča, pre Mesto Byt ča, v prípade 
nedodržania osobitných dojednaní pod bodmi c) a d) za rovnakú 
kúpnu cenu – 111,- €/m 2 , resp. 5.328,- €, 

f)  splnenie povinnosti kupujúceho zriadi ť a prevádzkova ť na 
odkúpenom pozemku parc. CKN č. 62/3 ako i na dotknutom pozemku 
v jeho vlastníctve - časť parc. CKN č. 62/2 a 60/2, tržnicu 
v ur čených dobách – body c) a d), zabezpe či ť zmluvnou pokutou 
vo výške 100% kúpnej ceny, t.j. vo výške 5.328,- €,  

g)  kupujúci uhradí okrem kúpnej ceny vo výške 5.328,- € i náklady 
spojené s vyhotovením GP na od členenie, resp. zameranie 
parcely CKN č. 62/3, náklady za vyhotovenie znaleckého posudku 
na ocenenie pozemku parc. CKN č. 62/3 ako i náklady za 
odvkladovanie kúpnej zmluvy. 

Poslanci opätovne krátko zhodnotili nutnos ť zriadenia tržnice, so 
zriadením a prevádzkovaním ktorej nebude ma ť Mesto náklady.  
  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.1, písm. c), ods. 2,5,6,7 zák. č. 138/1991 Zb. 
a v súlade s VZN Mesta Byt ča č.5/2010, predaj novovytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 62/3, zast. plocha o výmere 48 m 2, k.ú. 
V.Byt ča (GP č.5/2014, Ing. Peter Novotný)  žiadate ľovi, kupujúcemu – p. 
Mária Justrová, nar. d ňa 29.7.1949, bytom Thurzova ul. č.963/4,  
Byt ča (ví ťazný uchádza č verejného ponukového konania) . Ďalej odporú ča  
schváli ť nasledovné podstatné náležitosti kúpnej zmluvy : 

a)  kúpna cena vo výške 111,- €/m 2, resp. 5.328,- €, 
b)  účel predaja – zriadenie trhového miesta, tržnice, 
c)  povinnos ť kupujúceho zriadi ť na odkúpenom pozemku parc. CKN č. 

62/3 ako i na dotknutom pozemku v jeho vlastníctve – časť 
parc. CKN č. 62/2 a 60/2, tržnicu v termíne do 30.6.2014, 

d)  povinnos ť kupujúceho prevádzkova ť na odkúpenom pozemku parc. 
CKN č.62/3 ako i na dotknutom pozemku v jeho vlastníctve  - 
časť parc. CKN č. 62/2 a 60/2, predmetnú tržnicu 10 rokov odo 
dňa uvedenia do prevádzky, 

e)  právo spätnej kúpy pozemku parc. CKN č. 62/3, zast. plocha 
o výmere 48 m 2, k.ú. V.Byt ča, pre Mesto Byt ča, v prípade 
nedodržania osobitných dojednaní pod bodmi c) a d) za rovnakú 
kúpnu cenu – 111,- €/m 2 , resp. 5.328,- €, 

f)  splnenie povinnosti kupujúceho zriadi ť a prevádzkova ť na 
odkúpenom pozemku parc. CKN č. 62/3 ako i na dotknutom pozemku 
v jeho vlastníctve - časť parc. CKN č. 62/2 a 60/2, tržnicu 
v ur čených dobách – body c) a d), zabezpe či ť zmluvnou pokutou 
vo výške 100% kúpnej ceny, t.j. vo výške 5.328,- €,  



g)  kupujúci uhradí okrem kúpnej ceny vo výške 5.328,- € i náklady 
spojené s vyhotovením GP na od členenie, resp. zameranie 
parcely CKN č. 62/3, náklady za vyhotovenie znaleckého posudku 
na ocenenie pozemku parc. CKN č. 62/3 ako i náklady za 
odvkladovanie kúpnej zmluvy. 

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 11/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.1, písm. c), ods. 2,5,6,7 zák. č. 138/1991 Zb. 
a v súlade s VZN Mesta Byt ča č.5/2010, predaj novovytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 62/3, zast. plocha o výmere 48 m 2, k.ú. 
V.Byt ča (GP č.5/2014, Ing. Peter Novotný)  žiadate ľovi, kupujúcemu – p. 
Mária Justrová, nar. d ňa 29.7.1949, bytom Thurzova ul. č.963/4,   
Byt ča (ví ťazný uchádza č verejného ponukového konania) . Ďalej odporú ča  
schváli ť nasledovné podstatné náležitosti kúpnej zmluvy : 

a)  kúpna cena vo výške 111,- €/m 2, resp. 5.328,- €, 
b)  účel predaja – zriadenie trhového miesta, tržnice, 
c)  povinnos ť kupujúceho zriadi ť na odkúpenom pozemku parc. CKN č. 

62/3 ako i na dotknutom pozemku v jeho vlastníctve – časť 
parc. CKN č. 62/2 a 60/2, tržnicu v termíne do 30.6.2014, 

d)  povinnos ť kupujúceho prevádzkova ť na odkúpenom pozemku parc. 
CKN č.62/3 ako i na dotknutom pozemku v jeho vlastníctve  - 
časť parc. CKN č. 62/2 a 60/2, predmetnú tržnicu 10 rokov odo 
dňa uvedenia do prevádzky, 

e)  právo spätnej kúpy pozemku parc. CKN č. 62/3, zast. plocha 
o výmere 48 m 2, k.ú. V.Byt ča, pre Mesto Byt ča, v prípade 
nedodržania osobitných dojednaní pod bodmi c) a d) za rovnakú 
kúpnu cenu – 111,- €/m 2 , resp. 5.328,- €, 

f)  splnenie povinnosti kupujúceho zriadi ť a prevádzkova ť na 
odkúpenom pozemku parc. CKN č. 62/3 ako i na dotknutom pozemku 
v jeho vlastníctve - časť parc. CKN č. 62/2 a 60/2, tržnicu 
v ur čených dobách – body c) a d), zabezpe či ť zmluvnou pokutou 
vo výške 100% kúpnej ceny, t.j. vo výške 5.328,- €,  

g)  kupujúci uhradí okrem kúpnej ceny vo výške 5.328,- € i náklady 
spojené s vyhotovením GP na od členenie, resp. zameranie 
parcely CKN č. 62/3, náklady za vyhotovenie znaleckého posudku 
na ocenenie pozemku parc. CKN č. 62/3 ako i náklady za 
odvkladovanie kúpnej zmluvy. 
 

12 / Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2014. 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 1/2014.  
 
FK odporú ča schváli ť návrh zmenu rozpo čtu č. 1/2014 k 28. 02. 2014 
s nasledovnými úpravami:  



DS Hliník n/V – dokon čenie fasády         -15.000,- € 
Hrabové – oprava chodníka                 -35.070,-  € 
Príprava nových hrobových miest            -5.000,-  € 
FK zárove ň odporú ča rieši ť investi čné a neinvesti čné akcie pri 
schva ľovaní „Závere čného ú čtu za rok 2013“.  
PK odporú ča schváli ť túto zmenu rozpo čtu č.1/2014,  bez zásadných 
pripomienok. 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta schváli ť s výnimkou navrhovaného 
výdavku: 
- Bytový dom Jesienka – rekonštrukcia – 18 000 €  
- MŠ Hurbanova – Rekonštrukcia – vytvorenie stabiln ej spálne – 
6 000 €  
- MŠ Hurbanova – Rekonštrukcia umyvárky  – 5 000 €.  
Po schválení závere čného ú čtu mesta KVaŽP odporú ča rieši ť výdavok: 
- Hrabové – oprava chodníka od ŽS-Hôrky-obchod – 35 .070,- €  
- DS, kostol Hliník n/V – dokon čenie fasády – 15.000,- € 
 
KSoc odporú ča schváli ť predložený návrh s týmito pripomienkami: 
KSoc zatia ľ neodporú ča schváli ť finan čné prostriedky na opravu 
chodníka v Hrabovom; na dokon čenie fasády Domu smútku a kostola 
v Hliníku nad Váhom; na stavebné úpravy trojizbovéh o bytu 
v Jesienke; na rekonštrukciu umyvárok v MŠ Hurbanov a a na 
vytvorenie stabilnej spálne v MŠ Hurbanova. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť predložený návrh zmeny rozpo čtu Mesta 
Byt ča č. 1/2014 s nasledovnými zmenami: 
DS Hliník n/V – dokon čenie fasády         -15.000,- € 
Hrabové – oprava chodníka                 -35.070,-  € 
Príprava nových hrobových miest            -5.000,-  € 
Bytový dom Jesienka – rekonštrukcia      - 18 000,-  €  
MŠ Hurbanova – Rekonštrukcia  
– vytvorenie stabilnej spálne             – 6 000,-  €  
MŠ Hurbanova – Rekonštrukcia umyvárky     – 5 000,-  € 
Finan čné operácie príjmové               – 84.070,- € 
Príspevok TS MB na zimnú údržbu           – 5 500,-  € 
Účelovo ur čený príspevok na vytvorenie 
nových hrobových miest                    + 5 500,-  € 
 
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, že pr acovníci MsÚ 
pripravia rozpo čty a výberové konania dodávate ľov investi čných 
akcii - dokon čenie fasády DS Hliník nad Váhom a oprava chodníka 
v Hrabovom (pri závere čnom ú čte budú navrhnuté na schválenie 
vysú ťažené sumy).   
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 12/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 1/2014 k 28. 2. 2014. 
II.Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2014 vrátane zmeny programov,  



v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z.  
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov k 28. 2. 2014 pod ľa priloženej tabu ľky  
s nasledovnými úpravami: 
DS Hliník n/V – dokon čenie fasády         -15.000,- € 
Hrabové – oprava chodníka                 -35.070,-  € 
Príprava nových hrobových miest            -5.000,-  € 
Bytový dom Jesienka – rekonštrukcia      - 18 000,-  €  
MŠ Hurbanova – Rekonštrukcia  
– vytvorenie stabilnej spálne             – 6 000,-  €  
MŠ Hurbanova – Rekonštrukcia umyvárky     – 5 000,-  € 
Finan čné operácie príjmové               – 84.070,- € 
Príspevok TS MB na zimnú údržbu           – 5 500,-  € 
Účelovo ur čený príspevok na vytvorenie 
nových hrobových miest                    + 5 500,-  € 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 1/2014 k 28. 2. 2014. 
II.Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2014 vrátane zmeny programov,  
v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z.  
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov k 28. 2. 2014 pod ľa priloženej tabu ľky  
s nasledovnými úpravami: 
DS Hliník n/V – dokon čenie fasády         -15.000,- € 
Hrabové – oprava chodníka                 -35.070,-  € 
Príprava nových hrobových miest            -5.000,-  € 
Bytový dom Jesienka – rekonštrukcia      - 18 000,-  €  
MŠ Hurbanova – Rekonštrukcia  
– vytvorenie stabilnej spálne             – 6 000,-  €  
MŠ Hurbanova – Rekonštrukcia umyvárky     – 5 000,-  € 
Finan čné operácie príjmové               – 84.070,- € 
Príspevok TS MB na zimnú údržbu           – 5 500,-  € 
Účelovo ur čený príspevok na vytvorenie 
nových hrobových miest                    + 5 500,-  € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 12/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 1/2014 k 28. 2. 2014. 
II.Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2014 vrátane zmeny programov,  
v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z.  
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov k 28. 2. 2014 pod ľa priloženej tabu ľky  



s nasledovnými úpravami: 
DS Hliník n/V – dokon čenie fasády         -15.000,- € 
Hrabové – oprava chodníka                 -35.070,-  € 
Príprava nových hrobových miest            -5.000,-  € 
Bytový dom Jesienka – rekonštrukcia      - 18 000,-  €  
MŠ Hurbanova – Rekonštrukcia  
– vytvorenie stabilnej spálne             – 6 000,-  €  
MŠ Hurbanova – Rekonštrukcia umyvárky     – 5 000,-  € 
Finan čné operácie príjmové               – 84.070,- € 
Príspevok TS MB na zimnú údržbu           – 5 500,-  € 
Účelovo ur čený príspevok na vytvorenie 
nových hrobových miest                    + 5 500,-  € 
 
13 / Zmena rozpo čtu č. 3/2013 v zmysle „Smernice o postupe 
a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do roz počtu 
Mesta“ k 31. 12. 2013 – na vedomie.  
 
Komisie  odporu čili zobra ť na vedomie „Zmenu rozpo čtu č. 3/2013 
v zmysle „Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR 
a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu mesta“ k 31. 12. 2013.  
FK tiež odporú ča zaobera ť sa naplnením kapacity denného stacionára 
v Jesienke, ZpS DS Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie zmenu rozpo čtu č. 3/2013 v zmysle 
„Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov 
z EÚ do rozpo čtu Mesta“ k 31. 12. 2013 – na vedomie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 13/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu č. 3/2013 v zmysle „Smernice o postupe a zara ďovaní 
prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu Mesta Byt ča“ 
k 31. 12. 2013.  
  
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu č. 3/2013 v zmysle „Smernice o postupe a zara ďovaní 
prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu Mesta Byt ča“ 
k 31. 12. 2013.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 13/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu č. 3/2013 v zmysle „Smernice o postupe a zara ďovaní 
prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu Mesta Byt ča“ 
k 31. 12. 2013.  
 



14 / Zmena a doplnok č. 5 ÚPN SÚ Byt ča – vyhodnotenie žiadostí, 
návrhov, podnetov a možností ich využitia pre ú čely preskúmania, 
obstarávania a spracovania ÚPD. 
 
FK odporú ča uskuto čni ť spolo čné stretnutie poslancov s odbornými 
pracovníkmi MsÚ s odporú čaním dopracovania pozitív a negatív 
jednotlivých žiadostí, návrhov a podnetov v zmysle platnej 
legislatívy. 
FK zárove ň žiada predloženie stanoviska vlastníkov dotknutých  
pozemkov, či súhlasia resp. nesúhlasia s navrhovanými zámermi 
v doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča. 
PK odporú ča ku zmene a doplnku č.5 ÚPN SÚ Byt ča zvola ť spolo čné 
zasadnutie komisií pri MZ v Byt či, kde MsÚ v Byt či, resp. 
zodpovedný odborný pracovník podá komplexné vysvetl enie tejto 
problematiky. 
KVaŽP sa so žiados ťami, návrhmi a podnetmi predloženými na 
zaradenie do obstarávania, riešenia a spracovania Ú PD „ Zmena 
a doplnok č. 5 územného plánu sídelného útvaru Byt ča /ZaD č. 5 
ÚPN- SÚ Byt ča/ “ oboznámila. Predmetné žiadostí, návrhy a podnety 
spolu s príslušnými podkladmi prerokovala s cie ľom možnosti ich 
využitia pre ú čel obstarávania, riešenia a spracovania ÚPD. 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta schváli ť pre využitie na obstarávanie 
a spracovanie „ Zmeny a doplnok č. 5 ÚPN SÚ Byt ča“ žiadosti, návrhy 
a podnety pod ľa návrhu vyhodnotenia  uvedeného v prílohách / č.1 až 
5/ tohto záznamu. KVaŽP zárove ň odporú ča návrh vyhodnotenia na 
prerokovanie v ostatných komisiách MZ.  
KSoc odporú ča rokova ť o tomto bode programu na ďalšej spolo čnej 
komisii za ú časti odborných pracovníkov MsÚ Byt ča, ktorí by 
komisii predložili odborné stanoviská a vyjadrenia k jednotlivým 
žiadostiam. 
 
MR vzala na vedomie informáciu predsedu KVaŽP, že nim i vyhodnotené 
návrhy a podnety (v prílohách č.1 až 5) by mohli slúži ť ostatným 
členom komisii ako pomôcka pri ich rozhodovaní. 
 
MR odporú ča MZ rokova ť o vyhodnotení žiadostí, návrhov, podnetov  
k Zmene a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Byt ča na ďalšej spolo čnej komisii za 
účasti odborných pracovníkov MsÚ Byt ča, ktorí by komisii 
predložili odborné stanoviská a vyjadrenia k jednot livým 
žiadostiam. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 14/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadostí, návrhov, podnetov k Zmene a doplnku č. 5 
ÚPN SÚ Byt ča na ďalšej spolo čnej komisii za ú časti odborných 
pracovníkov MsÚ Byt ča, ktorí by komisii predložili odborné 
stanoviská a vyjadrenia k jednotlivým žiadostiam. 
 



Pani prednostka oboznámila poslancov, že v marci bu de zvolané 
spolo čné zasadnutie komisii. 
Poslanci nemali pripomienky.   
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadostí, návrhov, podnetov k Zmene a doplnku č. 5 
ÚPN SÚ Byt ča na ďalšej spolo čnej komisii za ú časti odborných 
pracovníkov MsÚ Byt ča, ktorí by komisii predložili odborné 
stanoviská a vyjadrenia k jednotlivým žiadostiam. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 14/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Prerokovanie žiadostí, návrhov, podnetov k Zmene a doplnku č. 5 
ÚPN SÚ Byt ča na ďalšej spolo čnej komisii za ú časti odborných 
pracovníkov MsÚ Byt ča, ktorí by komisii predložili odborné 
stanoviská a vyjadrenia k jednotlivým žiadostiam. 
 
15 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 1/2014 
o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služ by. 
 
Komisie  odporu čili schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Byt ča č. 1/2014 o sociálnych službách a o úhradách za 
sociálne služby bez pripomienok. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
č. 1/2014 o sociálnych službách a o úhradách za soci álne služby. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 15/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2014 o sociálnych 
službách a o úhradách za sociálne služby. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2014 o sociálnych 
službách a o úhradách za sociálne služby. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 15/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2014 o sociálnych 
službách a o úhradách za sociálne služby. 
 



16 / Nakladanie s majetkom Mesta Byt ča – návrh na odpredaj 
prebyto čného majetku, objekt č. s. 303 spolu s pozemkami parc. CKN 
č. 1/2, 2/2 a 2/3 v k. ú. Pšurnovice (bývalé priesto ry ZŠ Mieru) 
FK odporú ča schváli ť vyhlásenie majetku Mesta Byt ča – škola č. 
súp. 303 a pozemky parc ½, 2/2 a 2/3, v k. ú. Pšurn ovice, za 
prebyto čný majetok mesta. 
Znaleckým posudkom č. 57/2013 bola cena tohto objektu ocenená na 
sumu vo výške 39.400 € a cena dotknutých pozemkov n a sumu vo výške 
18,27 €/m 2. 
 
FK odporú ča schváli ť prípravu odpredaja uvedeného majetku tretej 
osobe formou OVS minimálne za sumu ur čenú znaleckým posudkom, t. 
j. 39.400,- €.  
PK odporú ča schváli ť:  
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča – škola č. súp. 303 a pozemky 
parc.CKN č. 1/2,zast. plocha o výmere 238 m 2, parc. CKN č. 2/2, 
zast. plocha o výmere 156 m 2 a parc. CKN č.2/3, zast. plocha 
o výmere 9 m 2 v k.ú. Pšurnovice, za prebyto čný majetok mesta 
2/ Prípravu odpredaja tohto majetku Mesta Byt ča, tretej osobe a to 
formou OVS, t.j. prípravu záväzných sú ťažných podmienok OVS 
s týmito podstatnými náležitos ťami : 
min. kúpna cena:   46.762,81 Eur (znalecká cena nehnute ľností spolu)  

účel predaja:      zabezpe čenie bývania 
 
KVaŽP odporú ča návrh na odpredaj prebyto čného majetku schváli ť. 
KSoc odporú ča schváli ť: 
a) uvedený majetok Mesta za prebyto čný 
b) pripravi ť odpredaj tohto majetku na ú čely zabezpe čenia 
   bývania a za min. kúpnu cenu v zmysle vypracovan ého 
   znaleckého posudku. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča – škola č. súp. 303 a pozemky 
parc. CKN č. 1/2,zast. plocha o výmere 238 m 2, parc. CKN č. 2/2, 
zast. plocha o výmere 156 m 2 a parc. CKN č.2/3, zast. plocha 
o výmere 9 m 2 v k.ú. Pšurnovice, za prebyto čný majetok Mesta. 
2/ Prípravu odpredaja tohto majetku Mesta Byt ča, tretej osobe a to 
formou OVS, t.j. prípravu záväzných sú ťažných podmienok OVS 
s týmito podstatnými náležitos ťami : 
min. kúpna cena:   46.762,81 Eur (znalecká cena nehnute ľností spolu)  

účel predaja:      zabezpe čenie bývania 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 16/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča – škola č. súp. 303 a pozemky 
parc. CKN č. 1/2,zast. plocha o výmere 238 m 2, parc. CKN č. 2/2, 
zast. plocha o výmere 156 m 2 a parc. CKN č.2/3, zast. plocha 
o výmere 9 m 2 v k.ú. Pšurnovice, za prebyto čný majetok Mesta. 



2/ Prípravu odpredaja tohto majetku Mesta Byt ča, tretej osobe a to 
formou OVS, t.j. prípravu záväzných sú ťažných podmienok OVS 
s týmito podstatnými náležitos ťami : 
min. kúpna cena:   46.762,81 Eur (znalecká cena nehnute ľností spolu)  

účel predaja:      zabezpe čenie bývania 
 
p. Greguš – chýba mi vyjadrenie poslanca tejto mest skej časti. 
 
p. Lovás – ja to len vítam, mohlo sa to už roky doz adu predáva ť, 
teraz je už budova poriadne zdevastovaná.  
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča – škola č. súp. 303 a pozemky 
parc. CKN č. 1/2,zast. plocha o výmere 238 m 2, parc. CKN č. 2/2, 
zast. plocha o výmere 156 m 2 a parc. CKN č.2/3, zast. plocha 
o výmere 9 m 2 v k.ú. Pšurnovice, za prebyto čný majetok Mesta. 
2/ Prípravu odpredaja tohto majetku Mesta Byt ča, tretej osobe a to 
formou OVS, t.j. prípravu záväzných sú ťažných podmienok OVS 
s týmito podstatnými náležitos ťami : 
min. kúpna cena:   46.762,81 Eur (znalecká cena nehnute ľností spolu)  

účel predaja:      zabezpe čenie bývania 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 16/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča – škola č. súp. 303 a pozemky 
parc. CKN č. 1/2,zast. plocha o výmere 238 m 2, parc. CKN č. 2/2, 
zast. plocha o výmere 156 m 2 a parc. CKN č.2/3, zast. plocha 
o výmere 9 m 2 v k.ú. Pšurnovice, za prebyto čný majetok Mesta. 
2/ Prípravu odpredaja tohto majetku Mesta Byt ča, tretej osobe a to 
formou OVS, t.j. prípravu záväzných sú ťažných podmienok OVS 
s týmito podstatnými náležitos ťami : 
min. kúpna cena:   46.762,81 Eur (znalecká cena nehnute ľností spolu)  

účel predaja:      zabezpe čenie bývania 
 
17 / Žiados ť p. Lenky Jurgošovej, Rázusova 754/10, Byt ča a p. Petra 
Burandu, Kolárova 632/8, Byt ča o zrušenie uznesenia č. 206/2013 zo 
dňa 12. 12. 2013. 
 
FK neodporú ča schváli ť zrušenie uznesenia č. 206/2013 zo d ňa 12. 
12. 2013, ak sa významným spôsobom nezmenili okolno sti ktoré by 
viedli k zrušeniu uvedeného uznesenia. 
PK neodporú ča schváli ť zrušenie uznesenia č. 206/2013 zo d ňa 12. 
12. 2013.  
KVaŽP odporú ča návrhu na zrušenie uznesenia MZ č. 206/2013 zo d ňa  
12.12.2013 nevyhovie ť. 
KSoc neodporú ča návrhu na zrušenie uznesenia vyhovie ť.  



MR vzala na vedomie žiados ť p. Burandu, ktorý na zasadnutí MR 
vyjadril nesúhlas s odstránením svojej predajnej bu nky z danej 
lokality. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Lenky Jurgošovej, 
Rázusova 754/10, Byt ča a p. Petra Burandu, Kolárova 632/8, Byt ča  
o zrušenie uznesenia MZ č. 206/2013 zo d ňa 12. 12. 2013. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 17/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Lenky Jurgošovej, Rázusova 754/10, Byt ča a 
p. Petra Burandu, Kolárova 632/8, Byt ča o zrušenie uznesenia MZ č. 
206/2013 zo d ňa 12. 12. 2013. 
 
Pani prednostka – v dnešných dopolud ňajších hodinách sme dostali 
petíciu, ktorá pojednávala o zachovaní predajne ve čierka. Petícia 
obsahuje 37 hárkov, je tu 477 podpisov, vylú čili sme len vizuálne 
niektoré podpisy. Chcem Vás teda informova ť o tom, že bola takáto 
petícia doru čená a hovorí o tom, že títo ob čania, ktorú ju 
podpísali vyjadrili svoj súhlas, aby ve čierka na ulici Hlinkovej 
bola zachovaná. Zákon o peti čnom práve hovorí, že ob čan má právo 
petíciu poda ť, informovala som Vás o tom a ko ľko ob čanov ju 
podporilo. Doru čil ju p. Buranda, prosím Vás teda, aby ste písomne 
doru čili osobu zodpovednú za styk s orgánom verejnej spr ávy, nie 
je v liste ur čená. 
 
Pán primátor – chcem po ďakova ť tým poslancom, ktorí schválili 
uznesenie o tržnici a vrátili sme sa k žiadosti p. Jurogovšej a p. 
Burandu. Tá doru čená petícia je len za zachovanie ve čierky, teda 
nie za prevádzku p. Jurgošovej, to len na upresneni e. Máme 
s pozemkom krátkodobé aj dlhodobé zámery. Ke ď sa ma ob čania pýtali 
či podpíšem petíciu, či som za zrušenie uznesenia, povedal som, že 
petície nepodpisujem, ale svoj názor vyjadrím. Poki aľ nemáme teraz 
„horúci“ zámer, ja nemám problém vyhovie ť žiadosti p. Burandu aj 
p. Jurgošovej. Upozornil som, že rozhodnú poslanci,  či chcú ich 
žiadosti vyhovie ť. Ten časový limit, kedy budeme chcie ť naklada ť 
s pozemkom, kedy príde nejaký zámer ja neviem posúd i ť, preto musia 
byť obidvaja stotožnení s tým, že ke ď rozhodne zastupite ľstvo, 
musí by ť pozemok uvo ľnený. 
 
Predseda návrhovej komisie p. Kozák upozornil p. St ruhala, že  
o tomto uznesení, nako ľko je to pre neho stret záujmu, by nemal 
hlasova ť.   
Poslanci v diskusii vyjadrovali svoj názor, ktorý b ol vyjadrený na 
zasadnutiach komisii, nako ľko ani jedna komisia a ani MR 
neodporu čili schváli ť zrušenie uznesenia č. 206/2013 zo d ňa 12. 
12. 2013. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Lenky Jurgošovej, Rázusova 754/10, Byt ča a 
p. Petra Burandu, Kolárova 632/8, Byt ča o zrušenie uznesenia MZ č. 
206/2013 zo d ňa 12. 12. 2013. 
 
Z prítomných 14 poslancov sa prezentovalo iba 8 pos lancov z toho 
nehlasoval žiadny poslanec za uznesenie, proti uzne seniu hlasovali 
2 poslanci, hlasovania sa zdržalo 5 poslancov a neh lasoval 1 
poslanec.   
 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 17/2014 
 
18 / Opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemk u parc. CKN 
č. 1360/11 v k.ú. Ve ľká Byt ča za ú časti žiadate ľky p. Jarmily 
Ďubekovej, Popoliška 821/1, Byt ča.  

 MZ v Byt či uzneseniami schválilo kúpnu cenu vo výške 33,-€/m 2.  
 Žiadate ľka na zasadnutí komisie vyjadrila želanie zaplati ť kúpnu 
 cenu v splátkach a zaviazala sa uvedenú žiados ť písomne predloži ť 
 do 17. 2. 2014.  
  
 PK  neodporú ča schváli ť zníženie kúpnej ceny a k prípadnému 
 splátkovému kalendáru za zaplatenie kúpnej ceny za  pozemok                                                                                                                              

sa vyjadrí priamo na rokovaní MZ. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že žiadate ľka ústne požiadala 
o schválenie splátkového kalendára vo výške 30,- €/ mesiac (kúpna 
cena je 1.518,- € a bola by splatená za 4 roky a 2 mesiace). 
MR vzala do úvahy skuto čnos ť, že ide o nepravidelný pás pozemku 
o výmere 46 m 2, už zahradený a odporu čila schváli ť splátkový 
kalendár úhrady kúpnej ceny navrhnutý žiadate ľkou s tým, že 
pozemok bude prevedený do vlastníctva žiadate ľky po uhradení 
kúpnej ceny a nákladov spojených so zavkladovaním. 
MR odporú ča MZ schváli ť úhradu kúpnej ceny za pozemok a poplatkov 
spojených so zavkladovaním p. Jarmily Ďubekovej, Popoliška 821/1, 
Byt ča, formou splátkového kalendára vo výške 30,-€/mesi ac. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 18/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Splátkový kalendár úhrady kúpnej ceny za pozemok pa rc. CKN č. 
1360/11, zastavaná plocha o výmere 46 m 2 v k.ú. Ve ľká Byt ča, 
a poplatky spojené so zavkladovaním, kupujúcemu p. Jarmile 
Ďubekovej, Popoliška 821/1, Byt ča, v mesa čných splátkach vo výške 
30,-€ s tým, že tento pozemok bude prevedený do vla stníctva 
žiadate ľky po uhradení kúpnej ceny a poplatkov spojených so  
zavkladovaním. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Splátkový kalendár úhrady kúpnej ceny za pozemok pa rc. CKN č. 
1360/11, zastavaná plocha o výmere 46 m 2 v k.ú. Ve ľká Byt ča, 
a poplatky spojené so zavkladovaním, kupujúcemu p. Jarmile 
Ďubekovej, Popoliška 821/1, Byt ča, v mesa čných splátkach vo výške 
30,-€ s tým, že tento pozemok bude prevedený do vla stníctva 
žiadate ľky po uhradení kúpnej ceny a poplatkov spojených so  
zavkladovaním. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 18/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Splátkový kalendár úhrady kúpnej ceny za pozemok pa rc. CKN č. 
1360/11, zastavaná plocha o výmere 46 m 2 v k.ú. Ve ľká Byt ča, 
a poplatky spojené so zavkladovaním, kupujúcemu p. Jarmile 
Ďubekovej, Popoliška 821/1, Byt ča, v mesa čných splátkach vo výške 
30,-€ s tým, že tento pozemok bude prevedený do vla stníctva 
žiadate ľky po uhradení kúpnej ceny a poplatkov spojených so  
zavkladovaním. 
 
19 / Schva ľovanie prenájmu priestorov MŠ Dostojevského, MŠ  
Hurbanova a MŠ Hliník nad Váhom, o výmere 408 m 2, žiadate ľovi  
SCVČ Lombardiniho 26, Byt ča, prípad hodný osobitného zrete ľa. 
 
Zámer prenaja ť tieto priestory žiadate ľovi bol zverejnený 9.1.2014 
a k tomuto zámeru neboli do dnešných dní doru čené žiadne námietky 
od tretích osôb.  
 
PK odporú ča schváli ť v súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010, 
prenájom priestorov MŠ Dostojevského, MŠ Hurbanova a MŠ Hliník nad 
Váhom, o výmere      408 m 2, žiadate ľovi - SCV Č Lombardiniho 26, 
Byt ča, I ČO: 42 059 992, a to nájomnou zmluvou na dobu neur čitú - 
priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa, s výškou 
nájomného 1,- €/hodina/trieda (resp. prenajatý obje kt) + náklady 
na spotrebované energie. Dôvodom prenájmu ako prípa du hodného 
osobitného zrete ľa je podpora mimoškolskej činnosti detí – 
prevádzkovanie záujmových útvarov SCV Č Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť v súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010, 
prenájom priestorov MŠ Dostojevského, MŠ Hurbanova a MŠ Hliník nad 
Váhom, o výmere 408 m 2, žiadate ľovi - SCV Č Lombardiniho 26, Byt ča, 
I ČO: 42 059 992, a to nájomnou zmluvou na dobu neur čitú - priamy 
prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa, s výškou nájomného 
1,- €/hodina/trieda (resp. prenajatý objekt) + nákl ady na 
spotrebované energie. Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného 
osobitného zrete ľa je podpora mimoškolskej činnosti detí – 
prevádzkovanie záujmových útvarov SCV Č Byt ča. 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 19/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010, prenájom priestorov MŠ 
Dostojevského, MŠ Hurbanova a MŠ Hliník nad Váhom, o výmere      
408 m 2, žiadate ľovi - SCV Č Lombardiniho 26, Byt ča, I ČO: 42 059 992, 
a to nájomnou zmluvou na dobu neur čitú - priamy prenájom ako 
prípad hodný osobitného zrete ľa, s výškou nájomného 1,- €/hodina/ 
trieda (resp. prenajatý objekt) + náklady na spotre bované energie. 
Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného osobitného zre te ľa je podpora 
mimoškolskej činnosti detí – prevádzkovanie záujmových útvarov 
SCVČ Byt ča. 
 
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 VZN mesta Byt ča č. 5/2010, prenájom priestorov MŠ 
Dostojevského, MŠ Hurbanova a MŠ Hliník nad Váhom, o výmere      
408 m 2, žiadate ľovi - SCV Č Lombardiniho 26, Byt ča, I ČO: 42 059 992, 
a to nájomnou zmluvou na dobu neur čitú - priamy prenájom ako 
prípad hodný osobitného zrete ľa, s výškou nájomného 1,- €/hodina/ 
trieda (resp. prenajatý objekt) + náklady na spotre bované energie. 
Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného osobitného zre te ľa je podpora 
mimoškolskej činnosti detí – prevádzkovanie záujmových útvarov 
SCVČ Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 19/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010, prenájom priestorov MŠ 
Dostojevského, MŠ Hurbanova a MŠ Hliník nad Váhom, o výmere      
408 m 2, žiadate ľovi - SCV Č Lombardiniho 26, Byt ča, I ČO: 42 059 992, 
a to nájomnou zmluvou na dobu neur čitú - priamy prenájom ako 
prípad hodný osobitného zrete ľa, s výškou nájomného 1,- €/hodina/ 
trieda (resp. prenajatý objekt) + náklady na spotre bované energie. 
Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného osobitného zre te ľa je podpora 
mimoškolskej činnosti detí – prevádzkovanie záujmových útvarov 
SCVČ Byt ča. 
 
20 / Žiadosti o pridelenie nájomných bytov na ul. Tres koňovej  
č.s. 814 v Byt či. 
Po posúdení všetkých žiadostí KSoc odporú ča: 
a/ Miroslav Jurgoš – komisia odporú ča pred ĺži ť nájomnú  
   zmluvu v byte č.17 o ďalší rok, t.j. do 6.3.2015. 
b/ Lucia Šelmeková - komisia odporú ča pred ĺži ť nájomnú  
   zmluvu v byte č.24 iba do 30.6.2014, dôvodom je, že  
   v tomto byte už bývajú od 25.3.2008, čo je dos ť dlhá 



   doba na to, aby si našli iné bývanie. 
c/ Vilma Špániková - komisia odporú ča pred ĺži ť nájomnú  
   zmluvu v byte č.13 iba do 30.6.2014 (o mesiac), dôvodom je, že  
   v tomto byte už býva od 1.8.2010. 
d/ Martina Mikolková – komisia odporú ča pred ĺži ť nájomnú  
  zmluvu v byte č.22 iba do 30.6.2014, dôvodom je, že  
  v tomto byte už býva od 1.5.2010 
 
Vzhľadom na skuto čnos ť, že v sú časnosti nie je vo ľný žiadny 
nájomný byt, KSoc nepridelila byt žiadnemu z nových   
žiadate ľov. 
 
MR vzala na vedomie informáciu predsedu KSoc, že členovia komisie 
odporu čili pred ĺženie ubytovania niektorým nájomníkom iba na pár 
mesiacov, do 30. 6. 2014 preto, že sociálne byty sú  pride ľované 
občanom mesta do časne, na preklenutie ich nepriaznivej bytovej 
situácie a nie sú riešením natrvalo. Títo žiadateli a bývajú 
v bytoch dlhodobo, mali možnos ť si za tento čas rieši ť svoju 
bytovú situáciu.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie ubytovania v sociálnych bytoch: 
1/ p. Miroslav Jurgoš – pred ĺženie ubytovania v byte č.17 o ďalší 
   rok, t.j. do 6.3.2015. 
2/ p. Lucia Šelmeková - pred ĺženie ubytovania v byte č.24 do 
   30.6.2014. 
3/ p. Vilma Špániková - pred ĺženie ubytovania v byte č.13 do 
   30.6.2014. 
4/ p. Martina Mikolková – pred ĺženie ubytovania v byte č.22 do 
   30.6.2014. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 20/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie ubytovania v sociálnych bytoch: 
1/ p. Miroslav Jurgoš – pred ĺženie ubytovania v byte č.17 o ďalší 
   rok, t.j. do 6.3.2015. 
2/ p. Lucia Šelmeková - pred ĺženie ubytovania v byte č.24 do 
   30.6.2014. 
3/ p. Vilma Špániková - pred ĺženie ubytovania v byte č.13 do 
   30.6.2014. 
4/ p. Martina Mikolková – pred ĺženie ubytovania v byte č.22 do 
   30.6.2014. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie ubytovania v sociálnych bytoch: 
1/ p. Miroslav Jurgoš – pred ĺženie ubytovania v byte č.17 o ďalší 
   rok, t.j. do 6.3.2015. 
2/ p. Lucia Šelmeková - pred ĺženie ubytovania v byte č.24 do 



   30.6.2014. 
3/ p. Vilma Špániková - pred ĺženie ubytovania v byte č.13 do 
   30.6.2014. 
4/ p. Martina Mikolková – pred ĺženie ubytovania v byte č.22 do 
   30.6.2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 20/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie ubytovania v sociálnych bytoch: 
1/ p. Miroslav Jurgoš – pred ĺženie ubytovania v byte č.17 o ďalší 
   rok, t.j. do 6.3.2015. 
2/ p. Lucia Šelmeková - pred ĺženie ubytovania v byte č.24 do 
   30.6.2014. 
3/ p. Vilma Špániková - pred ĺženie ubytovania v byte č.13 do 
   30.6.2014. 
4/ p. Martina Mikolková – pred ĺženie ubytovania v byte č.22 do 
   30.6.2014. 
 
 
21 / Návrh na pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovej komisie v I. kole r.  2014. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 21/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovej komisie v I. kole r. 2014. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovej komisie v I. kole r. 2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 21/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovej komisie v I. kole r. 2014. 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
Na vedomie: 
 
1/ Na základe podnetu člena KSoc, komisia odporu čila, aby bolo 
v centrálnej časti sídliska (Ul. Lú čna) namontované silnejšie 
verejné osvetlenie nad skupinou smetných nádob a ab y tam boli 
vymenené reproduktory mestského rozhlasu v po čte 2 ks. 



 
2/ Pani Jarmila Holániková, riadite ľka MŠ Hurbanova 247/5, Byt ča – 
vyjadrenie k diskusií pána poslanca Kozáka. 
KVaŽP sa oboznámila s listom riadite ľky MŠ Hurbanova 247/5, Byt ča. 
   
3/ Zoznam žiadate ľov o nájomný byt: 
p. Roman Dávida s družkou a 2 deti, Byt ča, Nám. SR 21/21,  
p. O ľga Ž ďánska, Byt ča 0 
p. Janka Jakúbechová, Byt ča, Thurzova 961/3 
p. Anna Václavíková, Byt ča, Zámocká 129/19 
 
4/ Žiados ť BABA, s.r.o., S. Sakalovej č. 166, Byt ča o schválenie   
času predaja v novootvorenej prevádzke Pizza Restaur ant, vrátane 
terasy, nasledovne: PO až ŠTV a NE – od 9,00hod. do  23,00 hod. 
a PIA a SO od 9,00hod. do 24,00 hod..  
 
MR schválila navrhnutý čas predaja. Tento predajný čas v zmysle 
VZN mesta Byt če č. 4/2005, odporú ča schváli ť na dobu ur čitú 2 
mesiace s tým, že po jej uplynutí v prípade bezprob lémového chodu 
prevádzky sa povolenie zmení na dobu neur čitú. 
 
5/ Pán primátor informoval členov MR, že v časti mesta Na kaplnke 
je realizovaná revitalizácia zelene s výrezom strom ov. 
 
6/ Člen MR požiadal, aby hliadky MsP častejšie kontrolovali časť 
novovybudovanej križovatky pri Ve čierke na Ul. 1. mája, kde sa 
parkovaním vozidiel vytvára nepriaznivá dopravná si tuácia.  
 
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, že za dal vykonanie 
pasportizácie parkovania v meste, výsledkom ktorého  by mal by ť 
návrh možností zvýšenia parkovacích miest hlavne v časti Úvažie. 
 
--------------------------------------------------- --------------    
R ô z n e : 
 
1/ Pán primátor oboznámil prítomných, že spolo čnos ť SeVak bola 
úspešná v podanom projekte, bude budova ť kanalizáciu, ktorá 
povedie aj cez m. č. Hliník nad Váhom. Bude sa snaži ť urobi ť všetko 
pre možnos ť vybudovania vodovodu aj v m. č. Pšurnovice. 
 
2/ Poslanec p. Greguš upozornil, že je nutné reklam ova ť a opravi ť 
chodníky – Noyzesova ulica, za domom kultúry, smero m od Kinexu.   
 
3/ Poslanec p. Ovseník v súvislosti s informáciou p rimátora mesta, 
že zadal vykonanie pasportizácie parkovania v meste , výsledkom 
ktorého by mal by ť návrh možností zvýšenia parkovacích miest 
hlavne v časti Úvažie, dal na zváženie možnos ť vybudovania 
parkovacích miest na zeleni s tým, že by boli na sp evnenie plochy 
použité zatráv ňovacie panely. 
 



4/ Poslanec p. Greguš odporu čil, aby TS pri jarnom zbere odpadu do 
veľkokapacitných kontajnerov rozmiestnili už aj zberné  nádoby na 
konáre – BRO. 
 
5/ Pán Peter Lalinský požiadal, aby mohol by ť ú častný na zasadnutí 
komisie, kde bude prerokovaný protest prokurátora o hľadne vydania 
stavebného povolenia Supermarketu Tempo Jednota. 
 
Poslanci žiados ť vzali na vedomie. 
 
Poslanci v závere zasadnutia poverili predsedu návr hovej komisie, 
aby predniesol návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 206/2013 zo d ňa  
12. 12. 2013. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za navrhnuté uznesenie. 
Mestské zastupite ľstvo 
Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 206/2013 zo d ňa  
12. 12. 2013. 
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 22/2014 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 1/2014 
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     
 
          
 
Mgr. František Garabík              Ľubomír Hrobárik  
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
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