
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 3/2014 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 29. 4. 2014 o 15,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 18,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 14 poslancov 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou: 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok 2013. 
3/ Žiadosti o poskytnutie finan čných prostriedkov na opravu 
MŠ.  
4/ Rekonštrukcia nebytových priestorov „Reštaurácia Palatín“, 
nachádzajúcich sa v Klasicistickej budove č. s. 105 v Byt či. 
5/ Mestský klub „Dychová hudba Hrabovanka – žiados ť. 
6/ Žiados ť o opravu KD Mikšová. 
7/ Zmena rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2014 – NÁVRH. 
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 2/2014 
o zbere, preprave a zneškod ňovaní biologicky rozložite ľného 
odpadu. 
9/ Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodár stve – 
zabezpe čenie zberu a odvozu separovaného BRO, v rámci proje ktu 
„Zvýšenie separácie odpadu v Byt či a okolitých obciach 
zameraných na zber BRO“.  
10 / Trhový poriadok „Mestskej tržnice Byt ča“, návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 3/2014. 
11 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 
4/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta 
Byt ča č. 5/2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetko m 
Mesta Byt ča. 
12 / Nakladanie s majetkom mesta - odpredaj prebyto čného 
majetku Mesta Byt ča - (bývalé  záhradníctvo TSMB pri zámku), 4 
novovytvorené pozemky, k. ú. Ve ľká Byt ča, OVS č. 1/2014. 
13 / Nakladanie s majetkom mesta  - odpredaj prebyto čného 
majetku Mesta Byt ča – objektu č. súp. 303 spolu s pozemkami 
parc. CKN č. 1/2, 2/2 a 2/3 v k. ú. Pšurnovice (bývalé 
priestory ZŠ Mieru), OVS č. 2/2014. 
14/ Miroslav Bachorík - PRIM, Hlinkova č. 739/79, Byt ča – 
žiados ť o vrátenie finan čnej zábezpeky. 
15 / Kamenná Hora Jazdcov (Stone Hill Riders), Švecova  518/61, 
Byt ča – žiados ť o zaradenie klubu medzi športové kluby Mesta 
Byt ča. 
16 / Žiados ť p. Márie Justrovej, Thurzova 963/4, Byt ča 
o vy čistenie pozemku. 
17 / Žiados ť Lesného pozemkového spolo čenstva Lípie, Hrabové 
o prenájom nebytových priestorov. 
18 / Žiados ť p. Margity Baránkovej o odkúpenie časti 
príjazdovej cesty. 
19 / Žiados ť DHZ Mikšová o bezodplatný prenájom časti  KD 
Mikšová. 



20 / Žiados ť p. Petra Hrtánka, Na Salaš 1275/20A, Byt ča o 
vyasfaltovanie miestnej komunikácie na pozemku parc . č. KN 
2508/3 k.ú. Ve ľká Byt ča. 
21 / Žiados ť obyvate ľov m. č. Pšurnovice o dobudovanie  
existujúcej miestnej komunikácie. 
22 / Žiados ť p. Mgr. Lýdie Hofericovej a spol. o odsúhlasenie 
urbanistickej zastavovacej štúdie projektu „IBV Byt ča 
Okružná“. 
23 / Žiadosti o pridelenie novovybudovaných bytov v by tovom 
dome pre do časné ubytovanie JESIENKA. 
24 / Žiadosti o pridelenie nájomných bytov na ul. Tres koňovej 
č. s. 814. 
25 / Návrh zástupcu Mesta v Rade školy pri Základnej š kole, Ul. 
E. Lániho v Byt či. 
26 / Informáciu o podanej petícii ob čanov ulice Hviezdoslavovej 
v Byt či. 
27 / Informácia o podanej petícii ob čanov mestskej časti Hliník 
nad Váhom. 
29 / Návrh platu primátora mesta. 
29 / Návrh na pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom 
podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v II. kole  r. 
2014. 
30 / R ô z n e: 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 13 zo 17-
tich poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Pán 
primátor oznámil, poslanec p. Ovseník sa ospravedln il, že bude 
meškať.  
     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. Július Lovás 
a p. Ing. Ján Melocík.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Pete r 
Sol čanský ako predseda komisie, p. Stanislav Struhal a p. 
Michal Školek ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Pán primátor vzh ľadom na prítomnos ť peti čného výboru petície 
podanej ob čanmi Hliníka nad Váhom predložil návrh, aby boli 
v úvode zasadnutia vypo čutí tu prítomní ob čania z Hliníka nad 
Váhom. 

Poslanci návrh, program, overovate ľov zápisnice, návrhovú 
komisiu a zapisovate ľku schválili.     
 
V úvode pani prednostka informovala prítomných, že petíciu 
občanov   mestskej časti Hliník nad Váhom za neuskuto čnenie 
výstavby bytových domov v Hliníku nad Váhom prestav bou budovy 
bývalej ZŠ a výstavby bytov na pri ľahlom pozemku podpísalo 420 
občanov. Dôvodom podania petície je, že pod ľa názoru 



predkladate ľov petície je zámer realizovania bytového domu 
v tejto časti nevhodný, výstavbou by stratili súkromie 
a zhorší sa kvalita ich života. Zárove ň sa domnievajú, že 
výstavba bytových domov v m. č. Hliník nad Váhom nie je vhodná, 
potrebná a predovšetkým plánovaná v zmysle ÚPN SÚ B yt ča. 
Občania žiadajú, aby bolo ich požiadavke vyhovené. 
    
Pán primátor informoval, že na stretnutí s ob čanmi v Hliníku 
nad Váhom hovorili spolu s poslancom za m. č. Hliník nad Váhom 
o možnosti využitia prebyto čného majetku Mesta - objektu 
bývalej ZŠ. Bolo povedané, že jedna z možností využ itia budovy 
a pri ľahlého pozemku vo vlastníctve Mesta je aj postaveni e 
bytového domu, pravdaže vyhovujúceho výškovo aj ve ľkos ťou 
ved ľajšej zástavbe rodinných domov. Na zasadnutí orgáno v Mesta 
o tejto možnosti nerokovali a ani v rozpo čte Mesta nie sú na 
takýto zámer rozpo čtované finan čné prostriedky. Taktiež 
v platnom územnom pláne nie je zahrnutá výstavba by tových 
domov v Hliníku nad Váhom. Preto bol zasko čený podanou 
petíciou.  
 
Zástupcovia peti čného výboru konštatovali, že sa pre podanie 
petície rozhodli aj preto, že nie len na stretnutí primátora 
s ob čanmi bolo o výstavbe bytového domu hovorené, ale ic h 
poslanec p. Frolo v kluboch seniorov a na schôdzi Z O Červený 
kríž informoval o výstavbe bytového domu ako o jasn om zámere 
Mesta. Ohradili sa vo či tvrdeniu, že ob čanov podpisujúcich 
petíciu informovali, že výstavba bytového domu je p re rómskych 
spoluob čanov.  
Občania mestskej časti Hliník nad Váhom potom pripomienkovali 
nedostatok detských ihrísk, resp. ich vybavenos ť a nutnos ť 
zvýšenia po čtu miest v materskej škole (zvyšovanie sa po čtu 
narodených detí). 
  
Pán primátor oboznámil ob čanov, že v týchto d ňoch budú detské 
ihriská v mestských častiach revitalizované, budú dokúpené 
diely vo výške po 4.000,- Eur (v každej mestskej časti).           
Čo sa týka do budúcna zvýšenia po čtu miest pre deti 
v materskej škole v Hliníku nad Váhom je pod ľa odborníka 
lepšie sú časné priestory pristavi ť, ako robi ť nadstavbu. 
Upozornil, že Mesto sa zo zákona musí stara ť o majetok v jeho 
vlastníctve, ur čite sa bude musie ť zastupite ľstvo zaobera ť čo 
s prebyto čným majetkom – budovou bývalej ZŠ v Hliníku nad 
Váhom. 
 
Pán primátor po ukon čení diskusie pristúpil k prerokovaniu 
jednotlivých bodov programu. 
 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou: 

-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva 
v Byt či, konaného d ňa 27. 2. 2014,  

-  preh ľad nesplnených, resp. čiasto čne splnených uznesení 



prijatých mestským zastupite ľstvom v rokoch 2011, 2012 
a 2013.  

 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 27/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 

-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva 
v Byt či, konaného d ňa 27. 2. 2014,  

-  preh ľad nesplnených, resp. čiasto čne splnených uznesení 
prijatých mestským zastupite ľstvom v rokoch 2011, 2012 
a 2013.  

 
Poslanci nemali pripomienky k predloženým materiálo m. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 

-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva 
v Byt či, konaného d ňa 27. 2. 2014,  

-  preh ľad nesplnených, resp. čiasto čne splnených uznesení 
prijatých mestským zastupite ľstvom v rokoch 2011, 2012 
a 2013.  

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 27/2014 
 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 

-  preh ľad plnenia uznesení z Mestského zastupite ľstva 
v Byt či, konaného d ňa 27. 2. 2014,  

-  preh ľad nesplnených, resp. čiasto čne splnených uznesení 
prijatých mestským zastupite ľstvom v rokoch 2011, 2012 
a 2013.  

 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok 2013, hodnotiaca správa, 
stanovisko audítorky, odborné stanovisko hlavnej ko ntrolórky. 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť Závere čný ú čet Mesta Byt ča 
a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 2013 v zmysle § 16 ods . 
10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy, bez výhrad. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Závere čný ú čet Mesta Byt ča a celoro čné 
hospodárenie mesta za  r. 2013 v zmysle § 16 ods. 1 0 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, 
bez výhrad. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 28/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.  Berie na vedomie: 



 1/  Stanovisko hlavnej kontrolórky k závere čnému ú čtu Mesta   
    Byt ča za rok 2013. 
 2/  Správu nezávislej audítorky z overenia ro čnej ú čtovnej  
    závierky a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2013. 

 
II.Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za r. 
   2013 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z.  
   o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 
2/ Usporiadanie schodku  rozpo čtu  vo výške -597,04 €,  zisteného  
   pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
   583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
   predpisov.  

Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky 
účelovo ur čené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpo čtovom roku  vo  výške  7.024,09 €, 
a to na :  

- Jesienka, ZPS a DS – nevy čerpaná dotácia       5.186,10 €  
- Mesto Byt ča osobitný príjemca – štátne dávky   1.003,88 € 
- mesto Byt ča osobitný príjemca - štátne dávky      40,71 € 
- ROEP – nezú čtované poplatky                      638,60 € 
- ZŠ Ul. mieru - prepravné                           0,72 € 
- ZŠ Ul. E. Lániho – prepravné                     15 4,08 € 
Uvedené prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov. 
Schodok rozpo čtu zvýšený o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom 
rozpo čtovom roku vo výške -7.621,13 € sa vykryje finan čnými 
prostriedkami z rezervného fondu vo výške 7.621,13 €. 

3/ Zostatok  finan čných operácií  vo výške +124.681,47 €,  
   a usporiadanie zostatku finan čných operácií nasledovne :  

- Úhrada schodku rozpo čtu vo výške  7.621,13 € 
- Zostatok finan čných operácií, po usporiadaní, vo výške 

+117.060,34 €,  bude použitý na tvorbu rezervného fondu.  

4/ Použitie výsledku hospodárenia príspevkovej orga nizácie TS 
   MB z hlavnej činnosti za rok 2013 vo výške 466,37 € na 
   tvorbu rezervného fondu. 
5/  Použitie výsledku hospodárenia príspevkovej organiz ácie TS 
   MB z podnikate ľskej činnosti za rok 2013 vo výške 31.457,33 
   € na technický rozvoj (nákup strojov a techniky) . 
 
Pán primátor konštatoval, že závere čný ú čet bol podrobne 
prerokovaný v komisiach. 
Poslanci nemali pripomienky k predloženým materiálo m.  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
II.  Berie na vedomie: 



 1/  Stanovisko hlavnej kontrolórky k závere čnému ú čtu Mesta   
    Byt ča za rok 2013. 
 2/  Správu nezávislej audítorky z overenia ro čnej ú čtovnej  
    závierky a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2013. 

 
II.Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za r. 
   2013 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z.  
   o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 
2/ Usporiadanie schodku  rozpo čtu  vo výške -597,04 €,  zisteného  
   pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
   583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
   predpisov.  

Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky 
účelovo ur čené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpo čtovom roku  vo  výške  7.024,09 €, 
a to na :  

- Jesienka, ZPS a DS – nevy čerpaná dotácia       5.186,10 €  
- Mesto Byt ča osobitný príjemca – štátne dávky   1.003,88 € 
- mesto Byt ča osobitný príjemca - štátne dávky      40,71 € 
- ROEP – nezú čtované poplatky                      638,60 € 
- ZŠ Ul. mieru - prepravné                           0,72 € 
- ZŠ Ul. E. Lániho – prepravné                     15 4,08 € 
Uvedené prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov. 
Schodok rozpo čtu zvýšený o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom 
rozpo čtovom roku vo výške -7.621,13 € sa vykryje finan čnými 
prostriedkami z rezervného fondu vo výške 7.621,13 €. 

3/ Zostatok  finan čných operácií  vo výške +124.681,47 €,  
   a usporiadanie zostatku finan čných operácií nasledovne :  

- Úhrada schodku rozpo čtu vo výške  7.621,13 € 
- Zostatok finan čných operácií, po usporiadaní, vo výške 

+117.060,34 €,  bude použitý na tvorbu rezervného fondu.  

4/ Použitie výsledku hospodárenia príspevkovej orga nizácie TS 
   MB z hlavnej činnosti za rok 2013 vo výške 466,37 € na 
   tvorbu rezervného fondu. 
5/  Použitie výsledku hospodárenia príspevkovej organiz ácie TS 
   MB z podnikate ľskej činnosti za rok 2013 vo výške 31.457,33 
   € na technický rozvoj (nákup strojov a techniky) . 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 28/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
III.  Berie na vedomie: 

 1/  Stanovisko hlavnej kontrolórky k závere čnému ú čtu Mesta   
    Byt ča za rok 2013. 



 2/  Správu nezávislej audítorky z overenia ro čnej ú čtovnej  
    závierky a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2013. 

 
II.Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za r. 
   2013 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z.  
   o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 
2/ Usporiadanie schodku  rozpo čtu  vo výške -597,04 €,  zisteného  
   pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
   583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
   predpisov.  

Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky 
účelovo ur čené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpo čtovom roku  vo  výške  7.024,09 €, 
a to na :  

- Jesienka, ZPS a DS – nevy čerpaná dotácia       5.186,10 €  
- Mesto Byt ča osobitný príjemca – štátne dávky   1.003,88 € 
- mesto Byt ča osobitný príjemca - štátne dávky      40,71 € 
- ROEP – nezú čtované poplatky                      638,60 € 
- ZŠ Ul. mieru - prepravné                           0,72 € 
- ZŠ Ul. E. Lániho – prepravné                     15 4,08 € 
Uvedené prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov. 
Schodok rozpo čtu zvýšený o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom 
rozpo čtovom roku vo výške -7.621,13 € sa vykryje finan čnými 
prostriedkami z rezervného fondu vo výške 7.621,13 €. 

3/ Zostatok  finan čných operácií  vo výške +124.681,47 €,  
   a usporiadanie zostatku finan čných operácií nasledovne :  

- Úhrada schodku rozpo čtu vo výške  7.621,13 € 
- Zostatok finan čných operácií, po usporiadaní, vo výške 

+117.060,34 €,  bude použitý na tvorbu rezervného fondu.  

4/ Použitie výsledku hospodárenia príspevkovej orga nizácie TS 
   MB z hlavnej činnosti za rok 2013 vo výške 466,37 € na 
   tvorbu rezervného fondu. 
5/  Použitie výsledku hospodárenia príspevkovej organiz ácie TS 
   MB z podnikate ľskej činnosti za rok 2013 vo výške 31.457,33 
   € na technický rozvoj (nákup strojov a techniky) . 
 
3/ Žiadosti o poskytnutie finan čných prostriedkov na opravu MŠ 
Ul. Dostojevského, MŠ Ul. Hurbanova a  MŠ Hliník n/ Váhom. 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť finan čné prostriedky na opravu MŠ 
Ul. Dostojevského, MŠ Ul. Hurbanova a  MŠ Hliník n/ Váhom. 
Žiados ť MŠ Ul. Dostojevského, MŠ Ul. Hurbanova, Byt ča 
o pridelenie finan čných prostriedkov na realizáciu stabilnej 
spálne v predpokladanej výške nákladov 6.000,- Eur.  



Žiados ť prerokovala len KVaŽP a odporu čila orgánom mesta 
žiadosti vyhovie ť a požadovaný výdavok schváli ť v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2014. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie finan čných prostriedkov na 
rekonštrukciu sociálnych zariadení v objektoch MŠ U l. 
Dostojevského, MŠ Ul. Hurbanova a  MŠ Hliník n/Váho m za ú čelom 
zvýšenia kapacity a vyhoveniu požiadavkám úradu ver ejného 
zdravotníctva) v celkovej výške 42.000,- €, z rezer vného fondu 
pri zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2014. 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 29/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov na rekonštrukciu sociálnych 
zariadení v objektoch MŠ Ul. Dostojevského, MŠ Ul. Hurbanova a  
MŠ Hliník n/Váhom za ú čelom zvýšenia kapacity a vyhoveniu 
požiadavkám úradu verejného zdravotníctva) v celkov ej výške 
42.000,- €, z rezervného fondu pri zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
č. 2/2014. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov na rekonštrukciu sociálnych 
zariadení v objektoch MŠ Ul. Dostojevského, MŠ Ul. Hurbanova a  
MŠ Hliník n/Váhom za ú čelom zvýšenia kapacity a vyhoveniu 
požiadavkám úradu verejného zdravotníctva) v celkov ej výške 
42.000,- €, z rezervného fondu pri zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
č. 2/2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 29/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov na rekonštrukciu sociálnych 
zariadení v objektoch MŠ Ul. Dostojevského, MŠ Ul. Hurbanova a  
MŠ Hliník n/Váhom za ú čelom zvýšenia kapacity a vyhoveniu 
požiadavkám úradu verejného zdravotníctva) v celkov ej výške 
42.000,- €, z rezervného fondu pri zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
č. 2/2014. 
 
4/ Rekonštrukcia nebytových priestorov „Reštaurácia Palatín“, 
nachádzajúcich sa v Klasicistickej budove č. s. 105 v Byt či – 
stavebné zhodnotenie predmetu nájmu vykonané nájomc om (Peter 
Kulíšek, Reštaurácia PALATÍN). 
 
FK odporú ča schváli ť stavebné zhodnotenie predmetu nájmu – 
nebytové priestory „Reštaurácie Palatín“, nachádzaj úce sa 



v budove č. s. 105 v Byt či, vykonaného nájomcom týchto 
priestorov p. Petrom Kulíškom, Pšurnovická 1321/62A , Byt ča, vo 
výške 2.500,- €. FK zárove ň odporú ča schváli ť zapo čítanie 
uvedenej sumy s nájomným za nebytové priestory. 
PK odporú ča schváli ť hodnotu stavebného zhodnotenia predmetu 
nájmu – nebytové priestory „Reštaurácie Palatin “, 
nachádzajúce sa v budove č.súp. 105 v Byt či, vykonaného 
nájomcom týchto priestorov p. Petrom Kulíškom, Pšur novická č. 
1321/62A, Byt ča vo výške 2500€. Zárove ň PK odporú ča schváli ť 
zapo čítanie uvedených nákladov vo výške 2500 € p. Petrov i 
Kulíškovi, Pšurnovická č. 1321/62A, 014 01 Byt ča, s nájomným 
za tieto nebytové priestory. 
KVaŽP sa s predloženým materiálom oboznámila a odporú ča 
orgánom mesta žiadosti nájomcu nebytových priestoro v 
reštaurácie „Palatín“ o prehodnotenie a prefinancov anie       
nákladov spojených s rekonštrukciou prenajatých pri estorov, 
nevyhovie ť. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť stavebné zhodnotenie predmetu nájmu – 
nebytové priestory „Reštaurácie Palatín“, nachádzaj úce sa 
v budove č. s. 105 v Byt či, vykonaného nájomcom týchto 
priestorov p. Petrom Kulíškom, Pšurnovická 1321/62A , Byt ča, vo 
výške 2.500,- € a zapo čítanie uvedenej sumy s nájomným za 
nebytové priestory v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2014. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 30/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Hodnotu stavebného zhodnotenia predmetu nájmu – nebytové 
priestory „Reštaurácie Palatín“, nachádzajúce sa v budove č. 
s. 105 v Byt či, vykonaného nájomcom  týchto priestorov p. 
Petrom Kulíškom, Pšurnovická 1321/62A, Byt ča vo výške 2.500,- 
€. 
2/ Zapo čítanie uvedených nákladov vo výške 2.500,- € t.z. 
hodnoty stavebného zhodnotenia predmetu nájmu – neb ytové 
priestory „Reštaurácie Palatín“,  p. Petrovi Kulíšk ovi, 
Pšurnovická 1321/62A, Byt ča s nájomným za tieto nebytové 
priestory. 
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Hodnotu stavebného zhodnotenia predmetu nájmu – nebytové 
priestory „Reštaurácie Palatín“, nachádzajúce sa v budove č. 
s. 105 v Byt či, vykonaného nájomcom  týchto priestorov p. 
Petrom Kulíškom, Pšurnovická 1321/62A, Byt ča vo výške 2.500,- 
€. 
2/ Zapo čítanie uvedených nákladov vo výške 2.500,- € t.z. 
hodnoty stavebného zhodnotenia predmetu nájmu – neb ytové 



priestory „Reštaurácie Palatín“,  p. Petrovi Kulíšk ovi, 
Pšurnovická 1321/62A, Byt ča s nájomným za tieto nebytové 
priestory. 
 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 30/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Hodnotu stavebného zhodnotenia predmetu nájmu – nebytové 
priestory „Reštaurácie Palatín“, nachádzajúce sa v budove č. 
s. 105 v Byt či, vykonaného nájomcom  týchto priestorov p. 
Petrom Kulíškom, Pšurnovická 1321/62A, Byt ča vo výške 2.500,- 
€. 
2/ Zapo čítanie uvedených nákladov vo výške 2.500,- € t.z. 
hodnoty stavebného zhodnotenia predmetu nájmu – neb ytové 
priestory „Reštaurácie Palatín“,  p. Petrovi Kulíšk ovi, 
Pšurnovická 1321/62A, Byt ča s nájomným za tieto nebytové 
priestory. 
                  

5/ Mestský klub „Dychová hudba Hrabovanka – žiados ť. 
 
FK odporú ča schváli ť zvýšenie príspevku mestskému klubu 
„Dychová hudba Hrabovanka“ o 260,- € na zakúpenie k omponentov 
ozvu čovacej techniky (nástrojové mikrofóny vrátane 
príslušenstva). 
PK neodporú ča schváli ť žiados ť z dôvodu nedostatku finan čných 
prostriedkov, navýšenie príspevku. 
KVaŽP sa s predloženou žiados ťou Mestského klubu dychovej 
hudby Hrabovanka oboznámila a riešenie žiadosti pon echáva na 
odporú čanie finan čnej komisie pri MZ v Byt či. 
KSoc žiada o doplnenie žiadosti o bližšiu špecifikáciu 
jednotlivých komponentov ozvu čovacej techniky a to do termínu 
zasadnutia Mestskej rady. 
 
MR konštatovala, že napriek vyzvaniu kapelníka dychov ej hudby, 
ten do zasadnutia MR nedoplnil žiados ť o bližšiu špecifikáciu 
jednotlivých komponentov ozvu čovacej techniky. 
MR ocenila, že klub pravidelne vystupuje aj na kultúr nych 
podujatiach organizovaných Mestom, členovia sa trpezlivo 
venujú výchove mladej generácie hudobníkov na dycho vé 
nástroje, preto MR odporú ča MZ schváli ť navýšenie príspevku 
o 260,- € na zakúpenie komponentov ozvu čovacej techniky 
(nástrojové mikrofóny vrátane príslušenstva). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 31/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie príspevku o 260,- € v rozpo čtovom roku 2014 
mestskému klubu – Dychová hudba Hrabovanka na zakúp enie 



komponentov ozvu čovacej techniky v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
č. 2/2014. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že klub chce pos tupne 
modernizova ť svoje technické vybavenie. Majú záujem o kúpu 
nástrojových miktofónov s príslušenstvom. Ide o jed iné takéto 
hudobné teleso hudobníkov na dychové nástroje v mes te. 
 
p. Melocík – takéto požiadavky sa predkladajú pri t vorbe 
rozpo čtu. 
 
p. Hrobárik – Hrabovanka vystupuje zadarmo na akciá ch 
organizovaných Mestom, v klube menili kapelníka, ch cú zlepši ť 
kvalitu. Preto nový kapelník teraz požiadal. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie príspevku o 260,- € v rozpo čtovom roku 2014 
mestskému klubu – Dychová hudba Hrabovanka na zakúp enie 
komponentov ozvu čovacej techniky v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
č. 2/2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 31/2014 
 
6/ Žiados ť poslanca za m. č. Mikšová-Be ňov p. Ing. Petra 
Sol čanského o opravu KD Mikšová (zatekanie strechy a vý mena 
vchodových dverí) vo výške 5.000,- €,  ktorý je v havarijnom 
stave. 
 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta predmetnej žiadosti vyhovie ť a 
požadovaný výdavok schváli ť v zmene rozpo čtu č.2/2014 k 
30.04.2014. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť opravu KD Mikšová-Be ňov v zmene 
rozpo čtu č.2/2014. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 32/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opravu KD Mikšová, ktorý je v havarijnom stave, v z mene 
rozpo čtu č. 2/2014. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Opravu KD Mikšová, ktorý je v havarijnom stave, v z mene 
rozpo čtu č. 2/2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 32/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opravu KD Mikšová, ktorý je v havarijnom stave, v z mene 
rozpo čtu č. 2/2014. 
 
7/ Zmena rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2014 – NÁVRH. 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
byt ča č. 2/2014. 
 
FK odporú ča schváli ť zmenu rozpo čtu č. 2/2014 s nasledovnými 
zmenami: 
FK požaduje vysvetlenie k riešeniu stavu komunikácie na Ul. 
Zámockej.   
FK neodporú ča schváli ť investíciu vo výške 152.400,- € na 
„Kor čuliarsky chodník“ z dôvodu nedostatku finan čných 
prostriedkov. FK odporú ča h ľadať iné zdroje na vybudovanie 
kor čuliarskeho chodníka a oddychovo-športovej zóny na K aplnke 
– nepoužíva ť prostriedky rezervného fondu (napr.: 
projekty...). 
FK odporú ča schváli ť finan čné prostriedky na stavebné 
zhodnotenie nebytových priestorov „Reštaurácia Pala tín“ vo 
výške 2.500,- €. 
FK odporú ča pri všetkých opravách a investíciách prihliada ť na 
efektívne využívanie finan čných prostriedkov (elektronický 
prieskum trhu, zverej ňovanie podkladov v profile verejného 
obstarávate ľa...).   
FK tiež odporú ča prioritne rieši ť chodníky v Meste Byt ča. 
PK odporú ča schváli ť zmenu rozpo čtu mesta č. 2/2014 
v navrhovanom znení s nasledovnou pripomienkou – Re štaurácia 
Palatín, zhodnotenie predmetu nájmu, resp. zapo čítanie 
s nájomným vo výške 2.500 €. 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta schváli ť s výnimkou výdavku: 
- DS Byt ča – oprava chodníkov a priestr. - 15 000 €  /Bežné 
výdavky: Program 3, Podprogram 3.4, pol. 08.4.0. - 635006/ 
- Klasicistická budova (Palatín) 46 - 3 320 € /Kapitálové 
výdavky: Program 3, podprogram 3.4, pol. 06.2.0. - 717/  
- Realizácia stavieb – Kor čuliarsky chodník – 152 400 €  
/Kapitálové výdavky Program 12, podprogram12.3, pol . 08.1.0. - 
717/. 
V prípade výdavku: 
- PZ Byt ča – garážová brána – 3 400 €   /Bežné výdavky: Program 
3, Podprogram 3.4, pol. 03.2.0. - 635004/, komisia odporú ča 
uvažova ť s výdavkom na všetky 4 ks garážových brán,  
s dosiahnutím vo verejnom obstarávaní, čo najnižšej ceny. 
 



KSoc odporú ča schváli ť predložený návrh zmeny rozpo čtu mesta 
Byt ča č.2/2014 s touto zmenou: 

- zhodnotenie majetku mesta – Reštaurácia Palatín – k omisia 
odporú ča zapo číta ť sumu 2.500,-€ pre p. Kulíška. 

 
MR vzala na vedomie informáciu, že vlastníci dotknutýc h 
nehnute ľností na Ul. Zámockej v Byt či si vybudujú na vlastné 
náklady trativod (odvedenie vody z miestnej komunik ácie) 
a Mesto následne vykoná povrchovú úpravu miestnej k omunikácie. 
MR vzala na vedomie písomný predbežný súhlas s prenájm om 
pozemkov na realizáciu rekrea čno-športového areálu (v časti Na 
kaplnke) predložený správcom farnosti Byt ča. 
MR konštatovala, že opravy chodníkov, rekonštrukciu, r esp. 
zriadenie verejného osvetlenia v priestoroch cintor ína v Byt či 
je možné zrealizova ť cestou Technických služieb Mesta Byt ča.   
MR vzala na vedomie stanovisko primátora mesta, že tr vá na 
tom, aby boli opravy chodníkov a zriadenie verejnéh o 
osvetlenia cintorína v Byt či komplexne zrealizované.  
MR odporú ča MZ schváli ť Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2014  
v navrhovanom znení s nasledovnými úpravami: 
- DS Byt ča – oprava chodníkov     - 15.000,- €  
- Klasicistická budova (Palatín)  -    820,- € 
- PZ Byt ča + 2 ks garážová brána  +  3.600,- €  
- Hrabovanka                      +    260,-€ 
Finan čné operácie príjmové        - 12.220,- € 
Mestské hasi čské zbory              -  260,- € 
 
Návrh uznesenia 

uznesenie č. 33/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 2/2014 k 30. 4. 2014. 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2014 vrátane zmeny 
programov, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ záko na č. 
583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 4. 20 14 pod ľa 
priloženej tabu ľky s nasledovnými úpravami: 
- DS Byt ča – oprava chodníkov     - 15.000,- €  
- Klasicistická budova (Palatín)  -    820,- € 
- PZ Byt ča + 2 ks garážová brána  +  3.600,- €  
- Hrabovanka                      +     260,-€ 
Finan čné operácie príjmové        - 12.220,- € 
Mestské hasi čské zbory              -  260,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 75.100,- € na odstránenie havarijného stavu v  zmysle 
ustanovenia § 10, odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene 
a doplnení zkonov v znení neskorších predpisov: 



- KD Mikšová                              5.000,- €   
- TS MB – výtlky                         10.000,- €  
- Ul. Okružná-parkovisko                 21.000,- €   
- Hrabové chodník                        35.500,- €  
 
3/ Použitie prostriedkov na mimoriadnu okolnos ť na bežné 
výdavky vo výške 42.500,- € na odstránenie havarijn ého stavu 
v zmysle ustanovenia § 10, odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov: 
 
-MŠ Ul. Hurbanova                          6.000,-€  
-MŠ Hliník n/Váhom 35.500,-€             12.500,- €  
-MŠ Ul. Dostojevského 35.500,-€          24.000,- €  
 
Pán primátor skôr ako otvoril diskusiu, odovzdal sl ovo ved. FO 
p. Kramarovej, ktorá vysvetlila prítomným, že v náv rhu zmeny 
rozpo čtu pribudla oprava ďalších dvoch garážových dverí, čím 
bolo vyhovené požiadavke komisie výstavby. V návrhu  uznesenia 
sú body 2 a 3, nako ľko v zmysle ustanovenia zákona 
a odporu čenia audítorky je žiaduce, aby sa prostriedky 
rezervného fondu schva ľovali presne suma na havarijné situácie 
samostatne a na mimoriadne okolnosti samostatne. 
p. Hrobárik – poprosil by som, máme problémy s únik om vody na 
mestskom vodovode v Hrabovom, nie čo sme si opravili sami na 
svoje náklady, ale ešte je nejaký únik, je to havar ijný stav, 
potrebovali by sme predbežne 1.000,- Eur. 
 
pán primátor – pokia ľ je to havarijný stav, budeme to zajtra 
rieši ť na úrade, aby sme už do návrhov zmeny rozpo čtu 
nezasahovali. Chcem ešte poveda ť, že sme s mojim zástupcom 
riešili priority akcii, čo sú, aj pre vä čšinu poslancov, 
opravy chodníkov. Alternatíva je zobra ť si úver, aby sme 
opravili gro chodníkov alebo robili chodníky cez te chnické 
služby. Na tomto sme sa zhodli, že cez technické sl užby vieme 
na prácach ušetri ť. Postup predložíme do komisii a ďalšieho 
zastupite ľstva. 
  
p. Kozák – v tomto rozpo čtovom opatrení je aj dos ť vysoká 
položka na investi čnú akciu kor čuliarska dráha. Mestská rada  
toto odporu čila, ja tiež nemám problém. Pozrel som si dnes 
podmienky na predkladanie ponúk a zistil som, že sú ťažné 
podmienky sú nastavené pre firmy, z ktorých na byt čiansku je 
len jedna. Viac sa nám z našich podnikate ľov nedokáže 
prihlási ť. Podmienkou je 1.200.000,- Eur obrat v troch rokoc h 
po sebe idúcich, poistenie zodpovednosti na 500.000 ,- Eur aj 
keď cena diela je 130.000,- Eur a iné veci ako napríkl ad, že 
musia ma ť svoju „asfalterku“, nemôžu bra ť asfalt v subdodávke. 
Teda jediná firma, ktorá je tu a sp ĺňa podmienky je DOSA. 
Podľa zverejnenej sú ťaže ideme osadi ť 33 lámp verejného 
osvetlenia, 180 m zámkovej dlažby pri kaplnke. Zdá sa mi to 



zle nastavené, pretože sme diskriminovali  menších,  ktorí by 
nám to vedeli urobi ť v takej istej kvalite. Hrozí nám, že sa 
dohodnú 4 firmy. To je môj názor. Na mestskej rade sme sa 
nevedeli dopátra ť sume za 1m2 cesty. Tak pre Bra ňa Chúpeka 
vysvetlenie, v Malej Byt či sme robili cestu II/507 v d ĺžke 
1.200 m asfalt krát 7 m šírky, frézovanie (ur čitý úsek sa 
musel frézova ť dva krát) a asfaltovanie (ur čitý úsek sa musel 
asfaltova ť dva krát po frézovaní) a cena diela od firmy 
Eurovia bola 12,14 Eur/m2. Z toho mi vyplýva, že by  bolo 
vhodné zámer schváli ť, zruši ť sú ťaž a nastavi ť podmienky pre 
všetkých, nie pre štyri firmy na Slovensku a treba možno 
prehodnoti ť rozpo čtované náklady. Malí podnikatelia tieto 
všetky práce zvládnu urobi ť, keby si mohli zobra ť asfalt 
v subdodávke. 
 
Pán primátor – musím zareagova ť. Keby bolo predmetom zákazky 
len asfaltovanie, môžeme o tom hovori ť. Ide o vykufrovanie 
terénu, je to na zelenej lúke, ďalej ide o sanáciu celého 
areálu. Je potrebné odvodnenie, podkladné vrstvy, s ú tam 
ďalšie iné práce. Podrobne je vypracovaný súpis prác , ktorý 
robil odborník. Ja tvrdím, že najtransparentnejšie pri 
získavaní zákaziek je zverejnenie, to sme urobili a  bolo toto 
zverejnenie aj vo vestníku. Sú ťažné podklady si vyzdvihlo 13 
firiem. A k tej cene, ako som povedal na rade, ja b udem rád 
a zatlieskam, ke ď bude cena 60.000,- Eur. Len nezabúdajme, že 
Mesto nie je platcom DPH, čo ovplyv ňuje ceny. Druhá vec, 
technická, za samotné zhotovenie diela budeme my na  úrade 
zodpovední, spolu s odborným dozorom, preto chcem, aby dielo 
robila odborná firma všetko, nie po častiach (jeden chodníky, 
at ď.). Takúto ve ľkú a dôležitú stavbu chcem, aby robila ve ľká 
firma. Nie je to len kor čuliarsky chodník, je to sanácia 
rekrea čno-oddychovej zóny. Tam budú chodi ť rodi čia s de ťmi, 
seniori si oddýchnu ť.  
 
V ďalšej diskusii poslanec p. Kozák vyjadril názor, že  pod ľa 
neho nejde o tak špeciálne stavebné práce, ktoré by  nemohli 
robi ť malé stavebné firmy a nastavením podmienok by mali  
možnosť sa prihlási ť do výberového konania, čím by sa znížila 
aj cena.   
 
Pán primátor zopakoval, že je nutné pozera ť na stavbu ako 
celok, nie jej „rozkúskovanie“ na jednotlivé malé p ráce. 
Súťažné podklady si prevzalo trinás ť firiem, čo znamená, že 
viaceré sp ĺňali podmienky a vä čšia firma je garanciou 
kvalitného zhotovenia diela. 
 
Poslanec p. Kozák konštatoval, že podporuje realizá ciu 
kor čuliarskej dráhy, preto bude hlasova ť za predložený návrh 
zmeny rozpo čtu ako celku, ale trval na tom, že podmienky 
súťaže neboli dobre nastavené. 
 



Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 2/2014 k 30. 4. 2014. 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2014 vrátane zmeny 
programov, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ záko na č. 
583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 4. 20 14 pod ľa 
priloženej tabu ľky s nasledovnými úpravami: 
- DS Byt ča – oprava chodníkov     - 15.000,- €  
- Klasicistická budova (Palatín)  -    820,- € 
- PZ Byt ča + 2 ks garážová brána  +  3.600,- €  
- Hrabovanka                      +     260,-€ 
Finan čné operácie príjmové        - 12.220,- € 
Mestské hasi čské zbory              -  260,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 75.100,- € na odstránenie havarijného stavu v  zmysle 
ustanovenia § 10, odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene 
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov: 
- KD Mikšová                              5.000,- €   
- TS MB – výtlky                         10.000,- €  
- Ul. Okružná-parkovisko                 21.000,- €   
- Hrabové chodník                        35.500,- €  
 
3/ Použitie prostriedkov na mimoriadnu okolnos ť na bežné 
výdavky vo výške 42.500,- € na odstránenie havarijn ého stavu 
v zmysle ustanovenia § 10, odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov: 
 
-MŠ Ul. Hurbanova                          6.000,-€  
-MŠ Hliník n/Váhom 35.500,-€             12.500,- €  
-MŠ Ul. Dostojevského 35.500,-€          24.000,- €  
 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 33/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča č. 2/2014 k 30. 4. 2014. 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 2/2014 vrátane zmeny 
programov, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ záko na č. 
583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 4. 20 14 pod ľa 
priloženej tabu ľky s nasledovnými úpravami: 
- DS Byt ča – oprava chodníkov     - 15.000,- €  



- Klasicistická budova (Palatín)  -    820,- € 
- PZ Byt ča + 2 ks garážová brána  +  3.600,- €  
- Hrabovanka                      +     260,-€ 
Finan čné operácie príjmové        - 12.220,- € 
Mestské hasi čské zbory              -  260,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 75.100,- € na odstránenie havarijného stavu v  zmysle 
ustanovenia § 10, odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene 
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov: 
- KD Mikšová                              5.000,- €   
- TS MB – výtlky                         10.000,- €  
- Ul. Okružná-parkovisko                 21.000,- €   
- Hrabové chodník                        35.500,- €  
 
3/ Použitie prostriedkov na mimoriadnu okolnos ť na bežné 
výdavky vo výške 42.500,- € na odstránenie havarijn ého stavu 
v zmysle ustanovenia § 10, odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov: 
 
-MŠ Ul. Hurbanova                          6.000,-€  
-MŠ Hliník n/Váhom 35.500,-€             12.500,- €  
-MŠ Ul. Dostojevského 35.500,-€          24.000,- €  
 
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 2/2014 
o zbere, preprave a zneškod ňovaní biologicky rozložite ľného 
odpadu. 
 
Komisie  odporú čajú schváli ť návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Byt ča č. 2/2014 o zbere, preprave 
a zneškod ňovaní biologicky rozložite ľného odpadu. 

MR odporú ča MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Byt ča č. 2/2014 o zbere, preprave a zneškod ňovaní 
biologicky rozložite ľného odpadu. 

Návrh uznesenia  

uznesenie č. 34/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2014 o zbere, 
preprave a zneškod ňovaní biologicky rozložite ľného odpadu. 
 
Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2014 o zbere, 
preprave a zneškod ňovaní biologicky rozložite ľného odpadu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 34/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2014 o zbere, 
preprave a zneškod ňovaní biologicky rozložite ľného odpadu. 
 
9/ Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodár stve – 
zabezpe čenie zberu a odvozu separovaného BRO, v rámci proje ktu 
„Zvýšenie separácie odpadu v Byt či a okolitých obciach 
zameraných na zber BRO“.  

Komisie  odporu čili schváli ť uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní 
služieb v odpadovom hospodárstve – zabezpe čenie zberu a odvozu 
separovaného BRO“, v rámci projektu „Zvýšenie separ ácie odpadu 
v Byt či a okolitých obciach zameraných na zber BRO“. 

MR odporú ča MZ schváli ť zmluvu o poskytovaní služieb 
v odpadovom hospodárstve – zabezpe čenie zberu a odvozu 
separovaného BRO, v rámci projektu „Zvýšenie separá cie odpadu 
v Byt či a okolitých obciach zameraných na zber BRO“ zo d ňa 27. 
3. 2014. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 35/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadov om 
hospodárstve – zabezpe čenie zberu a odvozu separovaného BRO“, 
medzi Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192             
a Technickými službami Mesta Byt ča, Hlinická cesta  403/16,  
Byt ča, I ČO: 00 185 655 v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 
27.3.2014. Ú čelom uzatvorenia zmluvy je zabezpe čenie 
realizácie projektu Mesta Byt ča – „Zvýšenie separácie odpadu 
v Byt či a okolitých obciach zameraných na zber BRO, ITMS kód: 
24140110108, v rámci Opera čného programu Životné prostredie, 
opatrenie 4.1 Odpadové hospodárstvo.                  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadov om 
hospodárstve – zabezpe čenie zberu a odvozu separovaného BRO“, 
medzi Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192             
a Technickými službami Mesta Byt ča, Hlinická cesta  403/16,  
Byt ča, I ČO: 00 185 655 v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 
27.3.2014. Ú čelom uzatvorenia zmluvy je zabezpe čenie 
realizácie projektu Mesta Byt ča – „Zvýšenie separácie odpadu 



v Byt či a okolitých obciach zameraných na zber BRO, ITMS kód: 
24140110108, v rámci Opera čného programu Životné prostredie, 
opatrenie 4.1 Odpadové hospodárstvo.                  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 35/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadov om 
hospodárstve – zabezpe čenie zberu a odvozu separovaného BRO“, 
medzi Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192             
a Technickými službami Mesta Byt ča, Hlinická cesta  403/16,  
Byt ča, I ČO: 00 185 655 v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 
27.3.2014. Ú čelom uzatvorenia zmluvy je zabezpe čenie 
realizácie projektu Mesta Byt ča – „Zvýšenie separácie odpadu 
v Byt či a okolitých obciach zameraných na zber BRO, ITMS kód: 
24140110108, v rámci Opera čného programu Životné prostredie, 
opatrenie 4.1 Odpadové hospodárstvo.                  
 
10 / Trhový poriadok „Mestskej tržnice Byt ča“, návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 3/2014 – správca tržnice 
Mária Justrová, Thurzová 963/4, 014 01  Byt ča. 
 
FK odporú ča schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Byt ča č. 3/2014 – Trhový poriadok, ktorým sa ur čujú 
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb n a trhovom 
mieste „Mestská tržnica Byt ča“, na Hlinkovej ulici v Byt či, 
v priestoroch nádvoria domu č. súp. 1437/A s pripomienkou, že 
v predloženom návrhu trhového poriadku Mestskej trž nice Byt ča 
je potrebné doplni ť zabezpe čenie sociálnych zariadení. 

PK odporú ča schválenie návrhu VZN v navrhovanom znení, okrem 
bodov C,D a E, kde PK odporú ča, aby navrhovate ľ VZN uvedené 
body prepracoval (trhové dni Po až So, prevádzkový čas Po až 
Pia a So, predajný čas od 1.4 do 30.9). 

KVaŽP a KSOC  odporú čajú Trhový poriadok schváli ť v navrhovanom 
znení. 
KSoc odporú ča schváli ť predložený návrh VZN Mesta Byt ča č. 
3/2014 s týmito úpravami: 
v časti VZN D/  prevádzkový čas dni pondelok- utorok zmeni ť na 
pondelok – piatok, 
v časti VZN E/ prevádzkový čas dátum od 01.04. do 31.03. 
zmeni ť na od 01.04. do 30.09. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že sociálne zariadeni e má  
prevádzkovate ľ tržnice zabezpe čené. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Trhový poriadok „Mestskej tržnice 
Byt ča“ v predloženom znení s návrhmi:  
Body C,D a E prepracova ť - trhové dni Po až So, prevádzkový 
čas Po až Pia a So, predajný čas od 1.4 do 30.9. 



Návrh uznesenia  
uznesenie č. 36/2014 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2014 – Trhový 
poriadok, ktorým sa ur čujú podmienky predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhovom mieste „Mestská t ržnica 
Byt ča“, na Hlinkovej ulici v Byt či, v priestoroch nádvoria 
domu č. súp. 1437/A so zmenou: 
Body C,D a E prepracova ť - trhové dni Po až So, prevádzkový 
čas Po až Pia a So, predajný čas od 1.4 do 30.9. 

Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2014 – Trhový 
poriadok, ktorým sa ur čujú podmienky predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhovom mieste „Mestská t ržnica 
Byt ča“, na Hlinkovej ulici v Byt či, v priestoroch nádvoria 
domu č. súp. 1437/A so zmenou: 
Body C,D a E prepracova ť - trhové dni Po až So, prevádzkový 
čas Po až Pia a So, predajný čas od 1.4 do 30.9. 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 36/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2014 – Trhový 
poriadok, ktorým sa ur čujú podmienky predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhovom mieste „Mestská t ržnica 
Byt ča“, na Hlinkovej ulici v Byt či, v priestoroch nádvoria 
domu č. súp. 1437/A so zmenou: 
Body C,D a E prepracova ť - trhové dni Po až So, prevádzkový 
čas Po až Pia a So, predajný čas od 1.4 do 30.9. 

11 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 
4/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta 
Byt ča č. 5/2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetko m 
Mesta Byt ča. 

Komisie  odporú čajú schváli ť návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Byt ča č. 4/2014, ktorým sa mení Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2010 Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča, v navrhovanom znení. 

MR odporú ča MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Byt ča č. 4/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2010 Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča, v navrhovanom znení. 

Návrh uznesenia  



uznesenie č. 37/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2014, ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2010 Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča, 
v navrhovanom znení. 
 
Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2014, ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2010 Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča, 
v navrhovanom znení. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 37/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2014, ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2010 Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča, 
v navrhovanom znení. 
 
12 / Nakladanie s majetkom mesta - odpredaj prebyto čného 
majetku Mesta Byt ča - (bývalé  záhradníctvo TSMB pri zámku), 4 
novovytvorené pozemky, k. ú. Ve ľká Byt ča, OVS č. 1/2014. 
  
FK odporú ča schváli ť zverejnenie zámeru predaja majetku Mesta 
Byt ča 4 novovytvorené pozemky, k. ú. Ve ľká Byt ča, (bývalé 
záhradníctvo TS MB pri zámku) tretej osobe, resp. t retím 
osobám formou obchodnej verejnej sú ťaže, a to za ú čelom 
zabezpe čenia bývania – výstavba RD. FK zárove ň odporú ča 
schváli ť predložené sú ťažné podmienky obchodnej verejnej 
súťaže č. 1/2014 zo d ňa 10. 03. 2014, s tým že odporú ča 
doplni ť do OVS informáciu o tom, že pri predávaných pozemk och 
sa nenachádzajú inžinierske siete a najbližšie jest vujúce 
siete sú na ul. Hollého. 

PK odporú ča schváli ť: 

1.  V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona  č. 
138/1991 Z.b. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 
zverejnenie zámeru predaja majetku mesta Byt ča a to : 

- pozemok č.1  - parc. CKN č. 824/32, záhrada o výmere 786 
m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok  č.2  - parc. CKN č. 824/33, záhrada o výmere 787 
m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, 



- pozemok č.3  - parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 726 
m2 a  parc.   CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 61 m 2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok č.4  -  parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 709 
m2 a  parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 77 m 2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 
tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej 
verejnej sú ťaže a to za ú čelom zabezpe čenia bývania – 
výstavba RD. Zámer preda ť tento majetok sa zverejní na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej 
tla či. 

2.  Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2014 zo 
dňa 10.03.2014 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného 
v bode 1. tohto uznesenia.  

3.  Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov 
obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2014 na predaj majetku 
mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej 
osobe, resp. tretím osobám, na vyššie uvedený ú čel a to 
v zložení – ur čí MZ: 

4. Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2014 – p. 
Ing. Antona Kotešovského. 

5. Poverenie:    

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú 
verejnú sú ťaž č.1/2014 so schválenými sú ťažnými 
podmienkami a v termíne stanovenom týmito podmienka mi. 

 
KVaŽP, KSoc  odporú čajú návrh orgánom mesta schváli ť. 
 
MR odporú ča MZ: 
MZ schva ľuje: 
1.  V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona  č. 

138/1991 Z.b. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 
zverejnenie zámeru predaja nasledujúceho majetku Me sta 
Byt ča: 

- pozemok č.1  - parc. CKN č. 824/32, záhrada o výmere 786 
m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok  č.2  - parc. CKN č. 824/33, záhrada o výmere 787 
m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok č.3  - parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 726 
m2 a  parc.   CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 61 m 2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok č.4  -  parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 709 
m2 a  parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 77 m 2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 



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

2/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2014 zo 
dňa 10.03.2014 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 
1/ tohto uznesenia s ich doplnením o informáciu, že  pri 
predávaných pozemkoch sa nenachádzajú inžinierske s iete 
a najbližšie jestvujúce siete sú na ul. Hollého.    

3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov 
obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2014 na predaj majetku mesta  
Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe , resp.  
tretím osobám, na vyššie uvedený ú čel v zložení ........ 
 
4/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2014 – p. Ing.  
Antona Kotešovského. 
 

MZ poveruje: 

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č.1/2014 so schválenými sú ťažnými podmienkami 
a v termíne stanovenom týmito podmienkami.    

Návrh uznesenia  
uznesenie č. 38/2014 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1.  V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona  č. 

138/1991 Z.b. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 
zverejnenie zámeru predaja nasledujúceho majetku Me sta 
Byt ča: 

- pozemok č.1  - parc. CKN č. 824/32, záhrada o výmere 786 
m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok  č.2  - parc. CKN č. 824/33, záhrada o výmere 787 
m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok č.3  - parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 726 
m2 a  parc.   CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 61 m 2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 

- pozemok č.4  -  parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 709 
m2 a  parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 77 m 2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 
tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej 
verejnej sú ťaže a to za ú čelom zabezpe čenia bývania – 
výstavba RD. Zámer preda ť tento majetok sa zverejní na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej 
tla či. 



2/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2014 zo 
dňa 10.03.2014 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 
1/ tohto uznesenia s ich doplnením o informáciu, že  pri 
predávaných pozemkoch sa nenachádzajú inžinierske s iete 
a najbližšie jestvujúce siete sú na ul. Hollého. 

3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov 
obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2014 na predaj majetku mesta  
Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe , resp.  
tretím osobám, na vyššie uvedený ú čel  v zložení ........ 
 
4/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2014 – p. Ing.  
Antona Kotešovského. 
 

II.Poveruje: 

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č.1/2014 so schválenými sú ťažnými podmienkami 
a v termíne stanovenom týmito podmienkami. 

Pán primátor navrhol komisiu v zložení: pp. Branisl av Chúpek, 
Stanislav Struhal, Jozef  Raždík, Ing. Štefan Bu čo a Ing. Ján   
Melocík. 
 
Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p. 
Ovseník, teda je prítomných 14 poslancov. 
 
Poslanci nemali pripomienky, návrh členov komisie schválili. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1.  V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona  č. 

138/1991 Z.b. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 
zverejnenie zámeru predaja nasledujúceho majetku Me sta 
Byt ča: 

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

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

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

- pozemok č.4  -  parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 
m2 a  parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 78 m 2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 
tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej 
verejnej sú ťaže a to za ú čelom zabezpe čenia bývania – 
výstavba RD. Zámer preda ť tento majetok sa zverejní na 



úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej 
tla či. 

2/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2014 zo 
dňa 10.03.2014 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 
1/ tohto uznesenia s ich doplnením o informáciu, že  pri 
predávaných pozemkoch sa nenachádzajú inžinierske s iete 
a najbližšie jestvujúce siete sú na ul. Hollého.    

3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov 
obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2014 na predaj majetku mesta  
Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe , resp.  
tretím osobám, na vyššie uvedený ú čel v zložení: pp. Branislav  
Chúpek, Stanislav Struhal, Jozef Raždík, Ing. Štefa n Bu čo 
a Ing. Ján Melocík. 
 
4/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2014 – p. Ing.  
Antona Kotešovského. 
 

II.Poveruje: 

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č.1/2014 so schválenými sú ťažnými podmienkami 
a v termíne stanovenom týmito podmienkami. 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 38/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1.  V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona  č. 

138/1991 Z.b. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 
zverejnenie zámeru predaja nasledujúceho majetku Me sta 
Byt ča: 

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

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

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

- pozemok č.4  -  parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 
m2 a  parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 78 m 2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 
tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej 
verejnej sú ťaže a to za ú čelom zabezpe čenia bývania – 
výstavba RD. Zámer preda ť tento majetok sa zverejní na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej 
tla či. 



2/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2014 zo 
dňa 10.03.2014 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 
1/ tohto uznesenia s ich doplnením o informáciu, že  pri 
predávaných pozemkoch sa nenachádzajú inžinierske s iete 
a najbližšie jestvujúce siete sú na ul. Hollého.    

3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov 
obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2014 na predaj majetku mesta  
Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe , resp.  
tretím osobám, na vyššie uvedený ú čel v zložení: pp. Branislav  
Chúpek, Stanislav Struhal, Jozef Raždík, Ing. Štefa n Bu čo 
a Ing. Ján Melocík. 
 
4/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2014 – p. Ing.  
Antona Kotešovského. 
 
II.Poveruje: 

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č.1/2014 so schválenými sú ťažnými podmienkami 
a v termíne stanovenom týmito podmienkami. 

 
13 / Nakladanie s majetkom mesta  - odpredaj prebyto čného 
majetku Mesta Byt ča – objektu č. súp. 303 spolu s pozemkami 
parc. CKN č. 1/2, 2/2 a 2/3 v k. ú. Pšurnovice (bývalé 
priestory ZŠ Mieru), OVS č. 2/2014. 
FK odporú ča schváli ť zverejnenie zámeru predaja majetku Mesta 
Byt ča objektu č. súp. 303 spolu s pozemkami parc. CKN č. 1/2, 
2/2 a 2/3 v k. ú. Pšurnovice (bývalé priestory ZŠ M ieru) 
tretej osobe, formou obchodnej verejnej sú ťaže a to za ú čelom 
bývania. FK zárove ň odporú ča schváli ť podmienky obchodnej 
verejnej sú ťaže č. 2/2014 zo d ňa 10. 03. 2014. 

PK odporú ča schváli ť: 

1.  V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona  č. 
138/1991 Z.b. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 
zverejnenie zámeru predaja majetku mesta Byt ča a to : 

- pozemok parc. CKN č. 1/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 238 m 2, k.ú. Pšurnovice 
- pozemok parc. CKN č. 2/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 156 m 2, k.ú. Pšurnovice 
- pozemok parc. CKN č. 2/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 9 m 2, k.ú. Pšurnovice 
- objekt škola č.s. 303  postavený na pozemku parc. CKN 
č. 1/2, k.ú. Pšurnovice 
tretej osobe, formou obchodnej verejnej sú ťaže a to za 
účelom zabezpe čenia bývania. Zámer preda ť tento majetok sa 
zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke me sta 
a v regionálnej tla či. 



2.  Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2014 zo 
dňa 10.03.2014 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného 
v bode 1. tohto uznesenia.  

3.  Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov 
obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2014 na predaj majetku 
mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej 
osobe na vyššie uvedený ú čel a to v zložení – ur čí MZ: 

4.  Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2014 – p. 
Ing. Antona Kotešovského. 

5. Poverenie:          

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú 
verejnú sú ťaž č. 2/2014 so schválenými sú ťažnými 
podmienkami a v termíne stanovenom týmito podmienkami.                                                                                      

KVaŽP, KSoc  odporú čajú návrh orgánom mesta schváli ť. 
 

MR odporú ča MZ: 

MZ schva ľuje: 

1/  V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona  č. 
138/1991 Z.b. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 
zverejnenie zámeru predaja nasledovného majetku Mes ta Byt ča: 

- pozemok parc. CKN č. 1/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 238 m 2, k.ú. Pšurnovice 
- pozemok parc. CKN č. 2/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 156 m 2, k.ú. Pšurnovice 
- pozemok parc. CKN č. 2/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 9 m 2, k.ú. Pšurnovice 
- objekt škola č.s. 303  postavený na pozemku parc. CKN 
č. 1/2, k.ú. Pšurnovice 
tretej osobe, formou obchodnej verejnej sú ťaže za ú čelom 
zabezpe čenia bývania. Zámer preda ť tento majetok sa 
zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke me sta 
a v regionálnej tla či. 

2/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2014 zo 
dňa 10.03.2014 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode  
1. tohto uznesenia.  
 
3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov  
obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2014 na predaj majetku Mesta  
Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe  na  
vyššie uvedený ú čel v zložení .............................. 
 
4/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  



návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2014 – p. Ing.  
Antona Kotešovského. 
  
MZ poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č. 2/2014 so schválenými sú ťažnými podmienkami 
a v termíne stanovenom týmito podmienkami.                                                                                      

Návrh uznesenia  
uznesenie č. 39/2014 

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

- pozemok parc. CKN č. 1/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 238 m 2, k.ú. Pšurnovice 
- pozemok parc. CKN č. 2/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 156 m 2, k.ú. Pšurnovice 
- pozemok parc. CKN č. 2/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 9 m 2, k.ú. Pšurnovice 
- objekt škola č.s. 303  postavený na pozemku parc. CKN 
č. 1/2, k.ú. Pšurnovice 
tretej osobe, formou obchodnej verejnej sú ťaže za ú čelom 
zabezpe čenia bývania. Zámer preda ť tento majetok sa 
zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke me sta 
a v regionálnej tla či. 

2/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2014 zo 
dňa 10.03.2014 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode  
1. tohto uznesenia.  
 
3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov  
obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2014 na predaj majetku Mesta  
Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe  na  
vyššie uvedený ú čel v zložení .............................. 
 
4/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2014 – p. Ing.  
Antona Kotešovského. 
  
II.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č. 2/2014 so schválenými sú ťažnými podmienkami 
a v termíne stanovenom týmito podmienkami.       

Pán primátor konštatoval, že komisia v takom istom zložení 
bude vyhodnocova ť verejnú obchodnú sú ťaž. 

Poslanci nemali pripomnienky, pán primátor dal hlas ova ť za 
uznesenie:                                                                         



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

- pozemok parc. CKN č. 1/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 238 m 2, k.ú. Pšurnovice 
- pozemok parc. CKN č. 2/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 156 m 2, k.ú. Pšurnovice 
- pozemok parc. CKN č. 2/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 9 m 2, k.ú. Pšurnovice 
- objekt škola č.s. 303  postavený na pozemku parc. CKN 
č. 1/2, k.ú. Pšurnovice 
tretej osobe, formou obchodnej verejnej sú ťaže za ú čelom 
zabezpe čenia bývania. Zámer preda ť tento majetok sa 
zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke me sta 
a v regionálnej tla či. 

2/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2014 zo 
dňa 10.03.2014 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode  
1. tohto uznesenia.  
3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov  
obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2014 na predaj majetku Mesta  
Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe  na  
vyššie uvedený ú čel v zložení: pp. Branislav Chúpek, Stanislav  
Struhal, Jozef Raždík, Ing. Štefan Bu čo a Ing. Ján Melocík.  
 
4/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2014 – p. Ing.  
Antona Kotešovského. 
  
II.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č. 2/2014 so schválenými sú ťažnými podmienkami 
a v termíne stanovenom týmito podmienkami.                                                                                      

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 39/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/  V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona  č. 
138/1991 Z.b. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 
zverejnenie zámeru predaja nasledovného majetku Mes ta Byt ča: 

- pozemok parc. CKN č. 1/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 238 m 2, k.ú. Pšurnovice 
- pozemok parc. CKN č. 2/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 156 m 2, k.ú. Pšurnovice 
- pozemok parc. CKN č. 2/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 9 m 2, k.ú. Pšurnovice 



- objekt škola č.s. 303  postavený na pozemku parc. CKN 
č. 1/2, k.ú. Pšurnovice 
tretej osobe, formou obchodnej verejnej sú ťaže za ú čelom 
zabezpe čenia bývania. Zámer preda ť tento majetok sa 
zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke me sta 
a v regionálnej tla či. 

2/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2014 zo 
dňa 10.03.2014 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode  
1. tohto uznesenia.  
3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov  
obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2014 na predaj majetku Mesta  
Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe  na  
vyššie uvedený ú čel v zložení: pp. Branislav Chúpek, Stanislav  
Struhal, Jozef Raždík, Ing. Štefan Bu čo a Ing. Ján Melocík.  
 
4/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2014 – p. Ing.  
Antona Kotešovského. 
  
II.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č. 2/2014 so schválenými sú ťažnými podmienkami 
a v termíne stanovenom týmito podmienkami.                                                                                      

14 / Miroslav Bachorík - PRIM, Hlinkova č. 739/79, Byt ča – 
žiados ť o vrátenie finan čnej zábezpeky. 
 
Komisie  odporú čajú orgánom mesta oznámenie žiadate ľa zobra ť na 
vedomie, žiadosti vyhovie ť a zloženú finan čnú zábezpeku vo 
výške 3 319,39 € vráti ť žiadate ľovi. 

MR odporú ča MZ schváli ť vrátenie finan čnej zábezpeky vo výške  
3.319,39 € p. Miroslavovi Bachoríkovi. 

Návrh uznesenia  
uznesenie č. 40/2014 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Oznámenie Miroslava Bachoríka – PRIM, Hlinkova 739/ 79, Byt ča  
o realizácii drobnej stavby:  
- prípojky pozemku na verejnú rozvodnú sie ť – káblovej 1 kV 
  prípojky pre prívod elektrickej energie k pozemku  parc. č. 
  KN 1659/97 v k.ú. Ve ľká Byt ča,  
- oplotenia ( časti) pozemku parc. č. KN 1659/97 v k.ú. Ve ľká 
Byt ča a zriadení vecného bremená na pozemku parc. č. 1659/98 v 
k.ú. Ve ľká Byt ča na uloženie plynárenských zariadení SPP-
distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava. 
II. Schva ľuje: 
Vrátenie finan čnej zábezpeky vo výške  3.319,39 €  
p. Miroslavovi Bachoríkovi - PRIM, Hlinkova 739/79,  Byt ča.  
 



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Oznámenie Miroslava Bachoríka – PRIM, Hlinkova 739/ 79, Byt ča  
o realizácii drobnej stavby:  
- prípojky pozemku na verejnú rozvodnú sie ť – káblovej 1 kV 
  prípojky pre prívod elektrickej energie k pozemku  parc. č. 
  KN 1659/97 v k.ú. Ve ľká Byt ča,  
- oplotenia ( časti) pozemku parc. č. KN 1659/97 v k.ú. Ve ľká 
Byt ča a zriadení vecného bremená na pozemku parc. č. 1659/98 v 
k.ú. Ve ľká Byt ča na uloženie plynárenských zariadení SPP-
distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava. 
II. Schva ľuje: 
Vrátenie finan čnej zábezpeky vo výške  3.319,39 €  
p. Miroslavovi Bachoríkovi - PRIM, Hlinkova 739/79,  Byt ča.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 40/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Oznámenie Miroslava Bachoríka – PRIM, Hlinkova 739/ 79, Byt ča  
o realizácii drobnej stavby:  
- prípojky pozemku na verejnú rozvodnú sie ť – káblovej 1 kV 
  prípojky pre prívod elektrickej energie k pozemku  parc. č. 
  KN 1659/97 v k.ú. Ve ľká Byt ča,  
- oplotenia ( časti) pozemku parc. č. KN 1659/97 v k.ú. Ve ľká 
Byt ča a zriadení vecného bremená na pozemku parc. č. 1659/98 v 
k.ú. Ve ľká Byt ča na uloženie plynárenských zariadení SPP-
distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava. 
II. Schva ľuje: 
Vrátenie finan čnej zábezpeky vo výške  3.319,39 €  
p. Miroslavovi Bachoríkovi - PRIM, Hlinkova 739/79,  Byt ča.  
 
15 / Kamenná Hora Jazdcov (Stone Hill Riders), Švecova  518/61, 
Byt ča – žiados ť o zaradenie klubu medzi športové kluby Mesta 
Byt ča. 
 
FK, KSoc  odporu čili schváli ť žiados ť cyklistického klubu 
„Kamenná Hora Jazdcov“ o zaradenie medzi kluby Mest a Byt ča. 

PK odporú ča schváli ť zaradenie klubu medzi športové kluby 
Mesta Byt ča a zárove ň odporú ča schváli ť pre tento klub na r. 
2014 finan čný príspevok vo výške 200,- €. 

KVaŽP odporú ča žiadosti vyhovie ť a tento klub zaregistrova ť 
medzi kluby mesta, bez nároku na finan čný príspevok v r. 2014. 
 
MR ocenila iniciatívu aj športové úspechy členov klubu 
a odporu čila MZ zaregistrovanie klubu Kamenná Hora Jazdcov 
(Stone Hill Riders) medzi športové kluby Mesta Byt ča. 
 



Návrh uznesenia  
uznesenie č. 41/2014 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Žiados ť cyklistického klubu „Kamenná Hora Jazdcov“ o zarad enie 
medzi kluby Mesta Byt ča. 
 
Poslanci konštatovali, že členovia klubu majú ve ľmi dobré 
športové výsledky, reprezentuje mesto v tomto šport e. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Žiados ť cyklistického klubu „Kamenná Hora Jazdcov“ o zarad enie 
medzi kluby Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 41/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Žiados ť cyklistického klubu „Kamenná Hora Jazdcov“ o zarad enie 
medzi kluby Mesta Byt ča. 
 
16 / Žiados ť p. Márie Justrovej, Thurzova 963/4, Byt ča 
o vy čistenie pozemku. 
Návrh primátora mesta a KVaŽP na využitie pozemku p arc. č. KN 
62/1, 64, 65, 67 v k.ú. Ve ľká Byt ča na zriadenie parkoviska s 
bezbariérovým WC pripojeným na verejné siete a zoh ľadnením  
spôsobu povrchovej úpravy pozemkov  (z atráv ňovacie tvárnice, 
makadam, iná úprava) a informácia o žiadosti Márii Justrovej o 
vy čistenie pozemku.  
  
KVaŽP vzala žiados ť p. Márie Justrovej na vedomie. 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta schváli ť využitie pozemku parc. 
č. KN 62/1, 64, 65, 67 v k.ú. Ve ľká Byt ča, na zriadenie 
parkoviska, s povrchom vyhotoveným so zatráv ňovacích tvárnic a 
s bezbariérovým WC, pripojeným na verejné siete, vy hovie ť. 
 
FK zobrala na vedomie žiados ť p. Márie Justrovej o vy čistenie 
pozemku. 
PK vzh ľadom na plynúce výpovedné lehoty ukon čenia nájmu 
pozemkov pod bunkami odporú ča zobra ť túto žiados ť na vedomie.   
KSoc odporú ča vykona ť vy čistenie pozemku až po termíne 
odstránenia dvoch predajných buniek, ktoré sa nachá dzajú na 
tomto pozemku. 
 
MR vzala žiados ť p. Justrovej na vedomie a konštatovala, že 
návrh primátora a KVaŽP by sa mal realizova ť čo najskôr, t.z. 
do júnového zasadnutia MZ pripravi ť návrh využitia pozemku 
s finan čnými nákladmi (aj so zriadením verejného WC 
kontajnerovým spôsobom). 



 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 42/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Žiados ť p. Márie Justrovej, Thurzova 963/4, Byt ča o vy čistenie 
pozemku a  odporú ča vykona ť vy čistenie pozemku až po termíne 
odstránenia dvoch predajných buniek, ktoré sa nachá dzajú na 
tomto pozemku.  
II.Odporú ča: 
Využitie pozemku parc. č. KN 62/1, 64, 65, 67 v k.ú. Ve ľká 
Byt ča, na zriadenie parkoviska, s povrchom vyhotoveným so 
zatráv ňovacích tvárnic a s bezbariérovým WC, pripojeným na  
verejné siete. 
 
Pán primátor navrhol, aby bod II. uznesenia znel: 
Využitie pozemku parc. č. KN 62/1, 64, 65, 67 v k.ú. Ve ľká 
Byt ča na vybudovanie spevnenej plochy a bezbariérového 
verejného WC s pripojeným na verejné siete. 
 
Poslanci návrh schválili bez pripomienok. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Žiados ť p. Márie Justrovej, Thurzova 963/4, Byt ča o vy čistenie 
pozemku a  odporú ča vykona ť vy čistenie pozemku až po termíne 
odstránenia dvoch predajných buniek, ktoré sa nachá dzajú na 
tomto pozemku.  
II.Odporú ča: 
Využitie pozemku parc. č. KN 62/1, 64, 65, 67 v k.ú. Ve ľká 
Byt ča na vybudovanie spevnenej plochy a bezbariérového 
verejného WC s pripojeným na verejné siete. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 42/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Žiados ť p. Márie Justrovej, Thurzova 963/4, Byt ča o vy čistenie 
pozemku a  odporú ča vykona ť vy čistenie pozemku až po termíne 
odstránenia dvoch predajných buniek, ktoré sa nachá dzajú na 
tomto pozemku.  
II.Odporú ča: 
Využitie pozemku parc. č. KN 62/1, 64, 65, 67 v k.ú. Ve ľká 
Byt ča na vybudovanie spevnenej plochy a bezbariérového 
verejného WC s pripojeným na verejné siete. 
 
17 / Žiados ť Lesného pozemkového spolo čenstva Lípie, Hrabové, 
Byt ča o prenájom časti nebytových priestorov v MŠ Hrabové 
o výmere 10 m 2 za ú čelom zriadenia skladu. 

PK odporú ča schváli ť v súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN m esta Byt ča 



č. 5/2010, zverejnenie zámeru prenájmu nebytových pr iestorov 
v MŠ Hrabové, č. 89, o výmere 10 m 2, žiadate ľovi- Lesné 
pozemkové spolo čenstvo Lípie, Hrabové, I ČO : 35 660 465 a to 
nájomnou zmluvou na dobu neur čitú - priamy prenájom ako prípad 
hodný osobitného zrete ľa, s výškou nájomného 10,-Eur/m 2/rok. 
Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného osobitného zre te ľa je 
efektívne narábanie s majetkom mesta – priamy prená jom 
nebytových priestorov o malej výmere. 

MR konštatovala, že nako ľko nejde o mestský klub alebo 
záujmové združenie, mal by by ť nájom vyšší. 
MR odporú ča MZ schváli ť prenájom vo výške 33,- Eur/m 2/rok.  
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 43/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, 
zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v  MŠ 
Hrabové, č. 89, o výmere 10 m 2, žiadate ľovi - Lesné pozemkové 
spolo čenstvo Lípie, Hrabové, I ČO : 35 660 465 a to nájomnou 
zmluvou na dobu neur čitú - priamy prenájom ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa, s výškou nájomného 33,-Eur/m 2/rok. Dôvodom 
prenájmu ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je efektívne 
narábanie s majetkom mesta – priamy prenájom nebyto vých 
priestorov o malej výmere.   

Pán primátor konštatoval, že komisia navrhla prenáj om vo výške 
10,-Eur/m 2/rok, mestská rada zvýšila na výšku 33,- Eur/m 2/rok. 

p. Hrobárik – je to neprimerane vysoký nájom vzh ľadom na 
ponúkaný priestor, ktorý je v pivnici, slúžil len n a 
odkladanie. Členovia výboru miestnos ť aj upratali, chceli tu 
skladova ť kosa čku a náradie. Neviem či ste tam niekto boli 
pozrie ť, kým ste dali návrh, ale za takýchto podmienok nem ajú 
záujem miestnos ť prenaja ť.     

Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Byt ča č. 5/2010, 
zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v  MŠ 
Hrabové, č. 89, o výmere 10 m 2, žiadate ľovi - Lesné pozemkové 
spolo čenstvo Lípie, Hrabové, I ČO : 35 660 465 a to nájomnou 
zmluvou na dobu neur čitú - priamy prenájom ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa, s výškou nájomného 33,-Eur/m 2/rok. Dôvodom 
prenájmu ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je efektívne 
narábanie s majetkom mesta – priamy prenájom nebyto vých 
priestorov o malej výmere.   



Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 43/2014 
 
18 / Žiados ť p. Margity Baránkovej, Pšurnovická 1047/70, Byt ča 
o odkúpenie časti príjazdovej cesty v k.ú. Ve ľká Byt ča a to 
parc. CKN 2969/5, 2969/21 a 3490/2. Ide o pozemky s polu 
o výmere 184 m 2, ktoré sa nachádzajú vo dvore rod. domu 
žiadate ľky. 
PK neodporú ča schváli ť odpredaj uvedených pozemkov žiadate ľke, 
ale odporú ča ich ponechanie v majetku mesta.  
 
MR odporú ča MZ nevyhovie ť žiadosti p. Margity Baránkovej, 
Pšurnovická 1047/70, Byt ča o odkúpenie časti príjazdovej cesty 
v k.ú. Ve ľká Byt ča a to parc. CKN 2969/5, 2969/21 a 3490/2.  
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 44/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Margity Baránkovej, Pšurnov ická 
1047/70, Byt ča o odkúpenie časti príjazdovej cesty v k.ú. 
Veľká Byt ča a to parc. CKN 2969/5, 2969/21 a 3490/2.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Margity Baránkovej, Pšurnov ická 
1047/70, Byt ča o odkúpenie časti príjazdovej cesty v k.ú. 
Veľká Byt ča a to parc. CKN 2969/5, 2969/21 a 3490/2.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 44/2014 
 
19 / Žiados ť DHZ Mikšová o bezodplatný prenájom časti  KD Mikšová 
(bývalá predaj ňa Potravín). Žiados ť predložil poslanec za m. č. 
Mikšová-Be ňov p. Ing. Peter Sol čanský. 

PK odporú ča schváli ť užívanie predmetných nebytových 
priestorov KD Mikšová mestským DHZ Mikšová. 

Návrh uznesenia  
uznesenie č. 45/2014 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Bezplatné užívanie časti  KD Mikšová (bývalá predaj ňa Potravín)  

Mestským dobrovo ľným hasi čským zborom Mikšová-Be ňov. 

Poslanci konštatovali, že mestské hasi čské zbory a mestské 
kluby užívajú nebytové priestory Mesta bezplatne. 



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Bezplatné užívanie časti  KD Mikšová (bývalá predaj ňa Potravín)  

Mestským dobrovo ľným hasi čským zborom Mikšová-Be ňov. 

Poslanci uznesenie schválili.  
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 45/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Bezplatné užívanie časti  KD Mikšová (bývalá predaj ňa Potravín)  

Mestským dobrovo ľným hasi čským zborom Mikšová-Be ňov. 

 
20 / Žiados ť p. Petra Hrtánka, Na Salaš 1275/20A, Byt ča o 
vyasfaltovanie miestnej komunikácie na pozemku parc . č. KN 
2508/3 k.ú. Ve ľká Byt ča. 
 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta predmetnej žiadosti 
o vyasfaltovanie komunikácie  nevyhovie ť.  
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 46/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Petra Hrtánka, Na Salaš 127 5/20A, 
Byt ča o vyasfaltovanie miestnej komunikácie na pozemku parc. 
č. KN 2508/3 k.ú. Ve ľká Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Petra Hrtánka, Na Salaš 127 5/20A, 
Byt ča o vyasfaltovanie miestnej komunikácie na pozemku parc. 
č. KN 2508/3 k.ú. Ve ľká Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 46/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Petra Hrtánka, Na Salaš 127 5/20A, 
Byt ča o vyasfaltovanie miestnej komunikácie na pozemku parc. 
č. KN 2508/3 k.ú. Ve ľká Byt ča. 
 
21 / Žiados ť obyvate ľov m. č. Pšurnovice časť Kalabuse, Byt ča o 
dobudovanie existujúcej miestnej komunikácie na poz emku parc. 
č. KN 884/3 k.ú. Pšurnovice. 
 



KVaŽP odporú ča rieši ť úpravu predmetnej komunikácie jej 
odvodnením, prostredníctvom Technických služieb mes ta Byt ča, 
ako správcu.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť úpravu existujúcej miestnej 
komunikácie na pozemku parc. č. KN 884/3 k.ú. Pšurnovice jej 
odvodnením, prostredníctvom Technických služieb mes ta Byt ča, 
ako správcu.  
 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 47/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Úpravu existujúcej miestnej komunikácie na pozemku parc. č. KN 
884/3 k.ú. Pšurnovice jej odvodnením, prostredníctv om 
Technických služieb mesta Byt ča, ako správcu.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Úpravu existujúcej miestnej komunikácie na pozemku parc. č. KN 
884/3 k.ú. Pšurnovice jej odvodnením, prostredníctv om 
Technických služieb mesta Byt ča, ako správcu.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 47/2014 
 
22 / Žiados ť p. Mgr. Lýdie Hofericovej a spol., Gaštanová 
1019/8, Byt ča o odsúhlasenie urbanistickej zastavovacej štúdie 
projektu „IBV Byt ča Okružná“. 
   
KVaŽP sa s predloženou urbanistickou zastavovacou štúdio u 
projektu „IBV Byt ča Okružná“ oboznámila a odporú ča orgánom 
mesta predmetnú štúdiu schváli ť.  
 

MR odporú ča MZ schváli ť urbanistickú zastavovaciu štúdiu 
projektu „IBV Byt ča Okružná“ predloženú p. Mgr. Lýdiou 
Hofericovou a spol..  

Návrh uznesenia  
uznesenie č. 48/2014 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Urbanistickú zastavovaciu štúdiu projektu „IBV Byt ča Okružná“ 
predloženú p. Mgr. Lýdiou Hofericovou a spol.. 

Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Urbanistickú zastavovaciu štúdiu projektu „IBV Byt ča Okružná“ 
predloženú p. Mgr. Lýdiou Hofericovou a spol.. 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 48/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Urbanistickú zastavovaciu štúdiu projektu „IBV Byt ča Okružná“ 
predloženú p. Mgr. Lýdiou Hofericovou a spol.. 

 
23 / Žiadosti o pridelenie novovybudovaných bytov v by tovom 
dome pre do časné ubytovanie JESIENKA. 
Byt č. 69 – KSoc odporú ča prideli ť byt p. Márii Burandovej, 
ktorá býva tohto času v sociálnom byte č.15. 
Byt č. 70 – KSoc odporú ča prideli ť byt p. Božene Cimprichovej. 
Byt č. 23 – KSoc odporú ča prideli ť byt p. Jozefovi Holá ňovi, 
ktorý tohto času býva sociálnom byte č. 7. 
Byt č. 24 - KSoc odporú ča prideli ť byt p. Hedvige Slivo ňovej. 
Byt č. 25 - KSoc odporú ča prideli ť byt  p. Margite Mrázikovej. 
Byt č. 26 - KSoc odporú ča prideli ť byt p. Mariánovi 
Kováčikovi, ktorý býva tohto času v sociálnom byte č. 21. 
Všetky nájomné byty sa pride ľujú na dobu ur čitú 1rok. 
 
MR konštatovala, že súhlasí s návrhom KSoc, aby boli zo 
sociálnych bytov pres ťahovaní ob čania v dôchodkovom veku do 
bytového domu pre do časné ubytovanie Jesienka, ale nesúhlasí 
s návrhom KSOc na pridelenie bytov č. 70 a 25, nako ľko ide 
o vä čšie byty o výmere do 50 m 2 (sú vhodné pre viac ako jednu 
osobu). 
Člen MR tiež pripomenul prítomným, že rekonštrukciou  bytov 
malo by ť vyriešené odpredanie bytov vo vlastníctve Mesta (V OS) 
a prípadné vrátenie použitých finan čných prostriedkov do 
rezervného fondu. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť prenájom bytov v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka: 
Byt č. 69 – p. Márii Burandovej (pres ťahovanie  zo sociálneho 
bytu), 
Byt č. 23 – p. Jozefovi Holá ňovi (pres ťahovanie  zo sociálneho 
bytu), 
Byt č. 24 - p. Božene Cimprichovej, 
Byt č. 26 - p. Mariánovi Ková čikovi (pres ťahovanie  zo 
sociálneho bytu). 
Všetky nájomné byty sa pride ľujú na dobu ur čitú 1rok. 
 
Návrh uznesenia  



uznesenie č. 49/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom bytov v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka: 
Byt č. 69 – p. Márii Burandovej na dobu ur čitú 1rok, 
Byt č. 23 – p. Jozefovi Holá ňovi na dobu ur čitú 1rok, 
Byt č. 24 - p. Božene Cimprichovej na dobu ur čitú 1rok, 
Byt č. 26 - p. Mariánovi Ková čikovi na dobu ur čitú 1rok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom bytov v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka: 
Byt č. 69 – p. Márii Burandovej na dobu ur čitú 1rok, 
Byt č. 23 – p. Jozefovi Holá ňovi na dobu ur čitú 1rok, 
Byt č. 24 - p. Božene Cimprichovej na dobu ur čitú 1rok, 
Byt č. 26 - p. Mariánovi Ková čikovi na dobu ur čitú 1rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 49/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom bytov v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka: 
Byt č. 69 – p. Márii Burandovej na dobu ur čitú 1rok, 
Byt č. 23 – p. Jozefovi Holá ňovi na dobu ur čitú 1rok, 
Byt č. 24 - p. Božene Cimprichovej na dobu ur čitú 1rok, 
Byt č. 26 - p. Mariánovi Ková čikovi na dobu ur čitú 1rok. 
 
24 / Žiadosti o pridelenie nájomných bytov na ul. Tres koňovej 
č. s. 814. 
 
Na základe posúdenia všetkých žiadostí KSoc odporú ča : 
a) nevyhovie ť žiadosti p. Emílie Zbojovej o pred ĺženie nájmu 
do 15.06.2014 a garsónku prideli ť po tomto termíne na dobu 
ur čitú na 1rok žiadate ľke  p. Lýdii Sú ľovskej, 
b) uvo ľnený byt po  p. Mariánovi Ková čikovi garsónku č. 21 
prideli ť p. O ľge Ždánskej na dobu ur čitú 1 rok, 
c) pred ĺži ť nájom p. O ľge Pánikovej v 1-izbovom byte č. 23 do 
30.09.2014, 
d) uvo ľnený byt po p. Jozefovi Holá ňovi – garsónku č. 7 
prideli ť p. Anne Václavíkovej na dobu ur čitú 1 rok, 
e) pred ĺži ť nájom p. Jane Hubockej v byte   garsónke č. 8 
o ďalší rok, tj. do 30.06.2015, 
f) uvo ľnený byt po p. Márii Burandovej- 1- izbový byt č. 15 
prideli ť p. Silvii Starychovej na dobu ur čitú 1 rok, 
g) pred ĺži ť nájom p. Ľubomíre Chylovej v 1- izbovom byte č. 6 
do 30.09.2014, 
h) pred ĺži ť nájom p. Anne Čikotovej v 1- izbovom byte č. 11, 
ktorý kon čí 30.06.2014 o ďalší rok za podmienky uhradenia 
nedoplatku vo či Mestu Byt ča (120,64 €) do termínu 29.04.2014  



(zasadnutie MZ), 
i) pred ĺži ť nájom p. Martine Mikolkovej v 1- izbovom byte č. 
22 o ďalší rok, tj. do 30.06.2015, 
j) uvo ľnený byt č. 13 – garsónku po p. Špánikovej prideli ť p. 
Janke Jakúbechovej na dobu ur čitú 1rok, 
k) uvo ľnený 1- izbový byt č. 14 po p. Čer ňanskej  prideli ť 
Marekovi Hrabovskému na dobu ur čitú 1 rok, 
l) uvo ľnený 1- izbový byt č. 4 po p. Z. Chylovej prideli ť p. 
Romanovi Davidovi na dobu ur čitú 1 rok, 
m) uvo ľnený 2- izbový byt č. 24 po  p. Šelmekovi prideli ť p. 
Michaele Rybárovej na dobu ur čitú 1 rok, zmluva kon čí 
30.06.2014. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že p. O ľga Ždánska d ňa 22. 4. 
2014 v nemocnici zomrela. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť ubytovanie v sociálnych bytoch na Ul. 
Tresko ňovej č. 814: 
1/ p. Emília Zbojová pred ĺženie na dobu ur čitú o jeden rok, 
2/ p. Lýdia Sú ľovská, byt č. 21 na dobu ur čitú na jeden rok, 
3/ p. O ľga Pániková, byt č. 23 na dobu ur čitú do 30. 9. 2014, 
4/ p. Anna Václavíková, byt č. 7 na dobu ur čitú na jeden rok, 
5/ p. Jana Hubocká, byt č. 8 na dobu ur čitú o jeden rok, 
6/ p. Silvia Starychová, byt č. 15 na dobu ur čitú na jeden 
   rok, 
7/ p. Ľubomíra Chylová, byt č. 6 na dobu ur čitú do 30. 9. 2014 
8/ p. Anna Čikotová, byt č. 11 na dobu ur čitú o jeden rok 
(v prípade, že uhradila nedoplatok vo či Mestu Byt ča do termínu 
29.04.2014), 
9/ p. Martina Mikolková, byt č. 22 na dobu ur čitú o jeden rok, 
10/ p. Janka Jakúbechová, byt č. 13 na dobu ur čitú na jeden 
    rok, 
11/ p. Marek Hrabovský, byt č. 14 na dobu ur čitú na jeden rok, 
L2/ p. Roman Davida, byt č. 4 na dobu ur čitú na jeden rok, 
13/ p. Michaela Rybárová, byt č. 24 na dobu ur čitú o jeden 
    rok. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 50/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Ubytovanie v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814: 
1/ p. Emília Zbojová pred ĺženie na dobu ur čitú o jeden rok, 
2/ p. Lýdia Sú ľovská, byt č. 21 na dobu ur čitú na jeden rok, 
3/ p. O ľga Pániková, byt č. 23 na dobu ur čitú do 30. 9. 2014, 
4/ p. Anna Václavíková, byt č. 7 na dobu ur čitú na jeden rok, 
5/ p. Jana Hubocká, byt č. 8 na dobu ur čitú o jeden rok, 
6/ p. Silvia Starychová, byt č. 15 na dobu ur čitú na jeden 
   rok, 
7/ p. Ľubomíra Chylová, byt č. 6 na dobu ur čitú do 30. 9. 2014 
8/ p. Anna Čikotová, byt č. 11 na dobu ur čitú o jeden rok 



(v prípade, že uhradila nedoplatok vo či Mestu Byt ča do termínu 
29.04.2014), 
9/ p. Martina Mikolková, byt č. 22 na dobu ur čitú o jeden rok, 
10/ p. Janka Jakúbechová, byt č. 13 na dobu ur čitú na jeden 
    rok, 
11/ p. Marek Hrabovský, byt č. 14 na dobu ur čitú na jeden rok, 
L2/ p. Roman Davida, byt č. 4 na dobu ur čitú na jeden rok, 
13/ p. Michaela Rybárová, byt č. 24 na dobu ur čitú o jeden 
    rok. 
 
Poznámka: Dňa 25. 4. 2014 p. Čikotová uhradila podlžnos ť. 
 
Predseda bytovej komisie p. Petrus konštatoval, že na mestskej 
rade prehodnotili ubytovanie v sociálnych bytoch (u voľnený byt 
po nebohej p. O ľge Ždánskej) a odporu čili pred ĺženie 
ubytovania p. Emílii Zbojovej na dobu ur čitú. Domnieva sa, že 
to nebolo o jeden rok, ale netvrdí to s ur čitos ťou. Požiadal 
preto, aby bolo uznesením schválené pred ĺženie ubytovania p. 
Emílii Zbojovej na dobu ur čitú do 30. 9. 2014, tak ako bytová 
komisia rozhodla pri ostatných žiadostiach. 
 
Pán primátor ozrejmil, že na zasadnutí mestskej rad y hovorili 
o pred ĺžení jej ubytovania o 1 rok, ale stotož ňuje sa s tým, 
že predseda bytovej komisie zastupuje názor členov komisie. 
     
Poslanci návrh poslanca p. Petrusa schválili. 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Ubytovanie v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814: 
1/ p. Emília Zbojová, byt č. 1 na dobu ur čitú do 30. 9. 2014, 
2/ p. Lýdia Sú ľovská, byt č. 21 na dobu ur čitú na jeden rok, 
3/ p. O ľga Pániková, byt č. 23 na dobu ur čitú do 30. 9. 2014, 
4/ p. Anna Václavíková, byt č. 7 na dobu ur čitú na jeden rok, 
5/ p. Jana Hubocká, byt č. 8 na dobu ur čitú o jeden rok, 
6/ p. Silvia Starychová, byt č. 15 na dobu ur čitú na jeden 
   rok, 
7/ p. Ľubomíra Chylová, byt č. 6 na dobu ur čitú do 30. 9. 
   2014, 
8/ p. Anna Čikotová, byt č. 11 na dobu ur čitú o jeden rok, 
9/ p. Martina Mikolková, byt č. 22 na dobu ur čitú o jeden rok, 
10/ p. Janka Jakúbechová, byt č. 13 na dobu ur čitú na jeden 
    rok, 
11/ p. Marek Hrabovský, byt č. 14 na dobu ur čitú na jeden rok, 
L2/ p. Roman Davida, byt č. 4 na dobu ur čitú na jeden rok, 
13/ p. Michaela Rybárová, byt č. 24 na dobu ur čitú o jeden 
    rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili.  



MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 50/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Ubytovanie v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814: 
1/ p. Emília Zbojová, byt č. 1 na dobu ur čitú do 30. 9. 2014, 
2/ p. Lýdia Sú ľovská, byt č. 21 na dobu ur čitú na jeden rok, 
3/ p. O ľga Pániková, byt č. 23 na dobu ur čitú do 30. 9. 2014, 
4/ p. Anna Václavíková, byt č. 7 na dobu ur čitú na jeden rok, 
5/ p. Jana Hubocká, byt č. 8 na dobu ur čitú o jeden rok, 
6/ p. Silvia Starychová, byt č. 15 na dobu ur čitú na jeden 
   rok, 
7/ p. Ľubomíra Chylová, byt č. 6 na dobu ur čitú do 30. 9. 
   2014, 
8/ p. Anna Čikotová, byt č. 11 na dobu ur čitú o jeden rok, 
9/ p. Martina Mikolková, byt č. 22 na dobu ur čitú o jeden rok, 
10/ p. Janka Jakúbechová, byt č. 13 na dobu ur čitú na jeden 
    rok, 
11/ p. Marek Hrabovský, byt č. 14 na dobu ur čitú na jeden rok, 
L2/ p. Roman Davida, byt č. 4 na dobu ur čitú na jeden rok, 
13/ p. Michaela Rybárová, byt č. 24 na dobu ur čitú o jeden 
    rok. 
 
25 / Návrh p. Jozefa Raždíka ako zástupcu Mesta v Rade  školy 
pri Základnej škole, Ul. E. Lániho v Byt či. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť p. Jozefa Raždíka ako zástupcu Mesta 
v Rade školy pri Základnej škole, Ul. E. Lániho v B yt či. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 51/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplne ní 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov del egovanie 
zástupcu zria ďovate ľa Jozefa Raždíka do Rady pri Základnej 
škole, Ul.E.Lániho, Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplne ní 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov del egovanie 
zástupcu zria ďovate ľa Jozefa Raždíka do Rady pri Základnej 
škole, Ul.E.Lániho, Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 51/2014 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplne ní 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov del egovanie 
zástupcu zria ďovate ľa Jozefa Raždíka do Rady pri Základnej 
škole, Ul.E.Lániho, Byt ča. 
  
26 / MR vzala na vedomie informáciu o podanej petícii ob čanov  
ulice Hviezdoslavovej v Byt či, v ktorej poukazujú na 
nepriaznivú dopravnú situáciu na ulici. Množstvo ja zdiacich 
a odstavených  motorových vozidiel podstatne znižuj e kvalitu 
ich života, nako ľko sú ohrození zvýšenou hladinou hluku, 
prašnosti a pôsobenia exhalátov (vozidlá jazdia aj v no čných 
hodinách), stoja na chodníkoch a obmedzujú prístup k rodinným 
domom. Občania žiadajú riešenie tejto situácie umiestnením 
vhodných dopravných zna čiek. 
 
MR vzala na vedomie informáciu pani prednostky, že čo sa týka 
prijatia krátkodobých opatrení na riešenie vzniknut ej 
dopravnej situácie, Mesto požiadalo dopravný inšpek torát  
o kontrolu dopravnej situácie v tejto časti mesta s prijatím 
opatrení na riešenie. Z dlhodobého h ľadiska bude vypracovaná 
Koncepcia parkovania v meste Byt ča s vytypovaním miesta na 
zriadenie záchytného parkoviska (mimo centra mesta)  pre 
motoristov z obcí, ktorí sa dopravia do Byt če a pokra čujú 
ďalej do zamestnania autobusmi.  
O uvedenej petícii a postupe úradu v tejto veci bud e pani 
prednostka podrobne informova ť na zasadnutí mestského 
zastupite ľstva. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 52/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov  ulice Hviezdoslavovej v Byt či, v ktorej 
poukazujú na nepriaznivú dopravnú situáciu na ulici  a žiadajú  
riešenie tejto situácie umiestnením vhodných doprav ných 
zna čiek. 
 
Poslanci konštatovali, že situácia v parkovaní je h lavne od 
uzatvorenia parkoviska pred Billou neúnosná. 
Pani prednostka oboznámila prítomných, že bude odbo rnou firmou 
vypracovaný projekt parkovania v meste Byt ča s vytypovaním 
miesta na zriadenie záchytného parkoviska (mimo cen tra mesta). 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 



Petíciu ob čanov  ulice Hviezdoslavovej v Byt či, v ktorej 
poukazujú na nepriaznivú dopravnú situáciu na ulici  a žiadajú  
riešenie tejto situácie umiestnením vhodných doprav ných 
zna čiek. 
  
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 52/2014 
 
27 / MR vzala na vedomie informáciu o podanej petícii ob čanov   
mestskej časti Hliník nad Váhom, v ktorej žiadajú „neuskuto č- 
nenie výstavby bytových domov v Hliníku nad Váhom“ prestavbou 
budovy bývalej ZŠ a výstavby bytov na pri ľahlom pozemku. 
Dôvodom podania petície je, že pod ľa ich názoru je zámer 
nevhodný, výstavbou by stratili súkromie a zhorší s a kvalita 
ich života. Zárove ň sa domnievajú, že výstavba bytových domov 
v m. č. Hliník nad Váhom nie je vhodná, potrebná a predov šetkým 
plánovaná v zmysle ÚPN SÚ Byt ča. Ob čania žiadajú, aby bolo ich 
požiadavke vyhovené. 
    
O uvedenej petícii bude pani prednostka informova ť na 
zasadnutí mestského zastupite ľstva. 
 
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, že na  
stretnutí s ob čanmi v Hliníku nad Váhom oh ľadne budovania 
kanalizácie hovorili spolu s poslancom za m. č. Hliník nad 
Váhom aj o takejto možnosti využitia prebyto čného majetku 
Mesta - objektu bývalej ZŠ. 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 53/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov mestskej časti Hliník nad Váhom, v ktorej 
žiadajú „neuskuto čnenie výstavby bytových domov v Hliníku nad 
Váhom“ prestavbou budovy bývalej ZŠ a výstavby byto v na 
pri ľahlom pozemku. 
 
Pán primátor konštatoval, že už k podanej petícii b ola 
diskusia a dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov mestskej časti Hliník nad Váhom, v ktorej 
žiadajú „neuskuto čnenie výstavby bytových domov v Hliníku nad 
Váhom“ prestavbou budovy bývalej ZŠ a výstavby byto v na 
pri ľahlom pozemku. 
  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 53/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov mestskej časti Hliník nad Váhom, v ktorej 
žiadajú „neuskuto čnenie výstavby bytových domov v Hliníku nad 



Váhom“ prestavbou budovy bývalej ZŠ a výstavby byto v na 
pri ľahlom pozemku. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov mestskej časti Hliník nad Váhom, v ktorej 
žiadajú „neuskuto čnenie výstavby bytových domov v Hliníku nad 
Váhom“ prestavbou budovy bývalej ZŠ a výstavby byto v na 
pri ľahlom pozemku. 
   
28 / V zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a pri mátorov 
miest v znení neskorších predpisov obecné zastupite ľstvo je 
povinné plat starostu opätovne raz ro čne prerokova ť. 
Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil d ňa 05. 03. 
2014 priemernú mesa čnú mzdu v hospodárstve Slovenskej 
republiky za rok 2013, ktorá je 824,- €. Vzh ľadom na 
uvedené, je aktuálne obdobie na prerokovanie platu primátora 
mesta v mestskom zastupite ľstve pod ľa § 4 ods. 4 zákona č. 
253/1994 Z. z. 
Podľa doposia ľ schváleného platu primátora (zvýšenie o 52,3 %) 
by bol plat vo výške 3.176,- €. Primátor mesta navr huje plat, 
ktorý je o 3,5 % nižší. Celková suma platu primátor a 
zostáva nezmenená oproti platu poberaného v roku 20 13 t.j. 3 
103 €. S prihliadnutím na rozsah a náro čnos ť úloh primátora 
mesta, a tiež na skuto čnos ť, že primátor mesta dosiahol v 
uplynulom období pri zabezpe čovaní výkonu prenesenej 
pôsobnosti štátnej správy a pri výkone samosprávnej  pôsobnosti 
mesta ve ľmi dobré výsledky a úspešnos ť pri podávaní projektov 
a mikroprojektov, MR odporú ča MZ  návrh schváli ť. 
 
 
Návrh uznesenia  

uznesenie č. 54/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4  ods. 2 a 
ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z.. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov mi est v znení 
neskorších predpisov, zvýšenie platu primátora o 48 ,8 % 
(zníženie o 3,5% oproti roku 2013) t. z. na sumu 3. 103,- € od 
01. 01. 2014, ktorá zodpovedá poberanému platu v r.  2013. 
 

Zástupca primátora p. Melocík, ako predkladate ľ návrhu, 
konštatoval, že navrhovaná suma platu primátora na r. 2014 
zostáva nezmenená a odporu čil návrh schváli ť. 
 
Poslanci nemali pripomienky 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4  ods. 2 a 
ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z.. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov mi est v znení 
neskorších predpisov, zvýšenie platu primátora o 48 ,8 % 
(zníženie o 3,5% oproti roku 2013) t. z. na sumu 3. 103,- € od 
01. 01. 2014, ktorá zodpovedá poberanému platu v r.  2013. 
 
Poslanci návrh schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 54/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4  ods. 2 a 
ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z.. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov mi est v znení 
neskorších predpisov, zvýšenie platu primátora o 48 ,8 % 
(zníženie o 3,5% oproti roku 2013) t. z. na sumu 3. 103,- € od 
01. 01. 2014, ktorá zodpovedá poberanému platu v r.  2013. 
 

29 / Návrh na pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom 
podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v II. kole  r. 
2014. 

Návrh uznesenia  
uznesenie č. 55/2014 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovej komisie v II. kole r. 2014. 

Poslanci nemali pripomienky 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovej komisie v II. kole r. 2014. 

Poslanci návrh schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 55/2014 
 

R ô z n e: 

1/ Žiados ť OZ FO Byt ča, S. Sakalovej č. 182, Byt ča 
o uzatvorenie nájomnej zmluvy  na pomocné ihrisko v  areáli 
futbalového štadióna v Byt či, na 15 rokov, za ú čelom výstavby 
ihriska s umelou hracou plochou – OZ FO Byt ča, Sidónie 
Sakalovej, Byt ča. 



PK odporú ča schváli ť v súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN m esta Byt ča 
č. 5/2010, zverejnenie zámeru prenájmu  časti pozemkov parc. 
CKN č. 978/6 a EKN č. 978/17 a 978/18 v k.ú. V.Byt ča o výmere 
8625 m 2 (115m x 75m) , žiadate ľovi - OZ FO Byt ča, S. Sakalovej č. 
182, Byt ča a to nájomnou zmluvou na dobu ur čitú 15 rokov - 
priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa, s výškou 
nájomného 0,1 Eur/m 2/rok, t.j. 862,52 €/rok. Dôvodom prenájmu 
ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora športu na 
území mesta Byt če – výstavba ihriska s umelou hracou plochou 
(ú čel nájmu pozemkov) . Zárove ň PK odporú ča vyššie uvedený zámer 
prenájmu zverejni ť až po doru čení I ČO od žiadate ľa. Taktiež PK 
odporú ča, aby bolo nájomnou zmluvou riešené pri ukon čení nájmu 
bezplatné odovzdanie umelého ihriska do majetku Mes ta Byt ča.   

MR vzala na vedomie informáciu, že žiadate ľ zatia ľ nepredložil 
I ČO, preto navrhla, aby bola žiados ť zaradená do bodu rôzne 
rokovania MZ v prípade, že bude žiados ť doplnená.  

MR schválila odporu čenie PK, aby bolo nájomnou zmluvou riešené 
pri ukon čení nájmu bezplatné odovzdanie umelého ihriska do 
majetku Mesta Byt ča, tiež jeho okamžité vrátenie ak nebude OZ 
poskytnutá dotácia. 

Poslanci o žiadosti nerokovali, nako ľko do konania zasadnutia 
neboli žiadate ľom predložené požadované doklady. 
 
--------------------------------------------------- ---------- 
Na vedomie: 
 
1/ Žiados ť o schválenie predajného času na sezónnom posedení 
pred Kaviar ňou New Caffé, Námestie SR č. 9 v Byt či – Miroslav 
Rakus, Námestie SR 9 v Byt či. Ide o nasledovný predajný čas : 
Po až Štv od 7,30 hod. do 24,00 hod., Pia od 7,30 h od. do 
02,00 hod. a So od 18,00 hod. do 02,00 hod., Ne – z atvorené. 
Žiadate ľ žiada schváli ť tento predajný čas na obdobie od 
1.4.2014 do 30.9.2014. 
 
PK odporú ča MR schváli ť žiadate ľovi 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 bezproblémového chodu prevádzky sa 
povolenie zmení na dobu ur čitú a to do 30.9.2014. 
PK vzh ľadom na plynúce výpovedné lehoty ukon čenia nájmu 
pozemkov pod bunkami odporú ča zobra ť túto žiados ť na vedomie. 
 
MR schválila, aby otváracie hodiny boli rovnaké ako m ajú 
ostatní prevádzkovatelia terás na námestí, t.z. den ne do 23,00 
hodiny. 
 
2/ Žiados ť HELLAS s.r.o., Tresko ňová 816/1, Byt ča o schválenie 
predajného času v prevádzke Restaurant Gallery & apartments. 



Ide o nasledovný predajný čas : Po až Štv od 8,00 hod. do 
22,00 hod., Pia od 8,00 hod. do 23,00 hod., So od 1 1,00 hod. 
do 23,00 hod. a Ne od 11,00 hod. do 22,00 hod.. 
 

PK odporú ča schváli ť žiadate ľovi 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 bezproblémového chodu prevádzky sa povole nie zmení 
na dobu neur čitú. 

MR schválila odporu čenie PK.   
 
3/ Žiados ť p.  Pavla Moty číka, Červe ňanského 616/88, Byt ča  o 
výstavbu chodníka pred domom a žiados ť o výstavbu celého 
chodníka.   
 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta sa touto žiados ťou zaobera ť 
neskôr, v rámci komplexného riešenia opravy a údržb y miestnych  
komunikácií. 
 
MR odporu čenie KVaŽP schválila. 
 
4/ Žiados ť obyvate ľov ulice Na Sahare, Byt ča o dobudovanie 
existujúcej miestnej komunikácie na ulici Na Sahare  parcelné 
číslo (KN) 1815/2 a 1815/3 (k.ú. Ve ľká Byt ča). 
l 
KVaŽP odporú ča orgánom mesta sa touto žiados ťou zaobera ť 
neskôr, v rámci komplexného riešenia opravy a údržb y miestnych  
komunikácií. 
 
MR odporu čenie KVaŽP schválila. 
 
5/  FK  odporú ča schváli ť finan čné prostriedky pre TS MB ú čelovo 
ur čené na opravu mestských komunikácií – výtlkov spôso bených 
poveternostnými vplyvmi. FK odporú ča, aby TS pri opravách 
komunikácií dbali na správnos ť a kvalitu opravy výtlkov (spoje 
medzi pôvodným asfaltom a novým asfaltom - vznik ďalších 
výtlkov napr. Ul. Popoliška). 
 
--------------------------------------------------- ----------- 
 

V závere pán primátor informoval o návrhu zmluvy me dzi Mestom 
Byt ča a Gymnáziom, ktorý predložila riadite ľka Gymnázia Byt ča, 
v ktorej ide o prenájom výdajne obedov pre u čite ľov 
a študentov školy. V prvom kole požadovala za to, ž e im 
školská jedále ň ZŠ na Ul. Lániho dodá obedy a kuchárka ich 
vydá v priestoroch výdajne na gymnáziu, sumu 2.309, 40 Eur + za 
výdaj ňu nájom 30,- Eur za m2 (25m2), hnute ľný majetok kuchyne 
250,- Eur a za služby (el. energia, teplo, vodné st očné). 
Tento návrh zmluvy zaslala pani riadite ľka bez vedomia 



zria ďovate ľa, teda VÚC Žilina. Hovoril som o tom s vedúcou 
odboru školstva na VÚC, potom pani riadite ľka zaslala zmluvu 
na 875,- Eur, ale ur čite ju nepodpíšem. Viete, že sme 
schválili v  rozpo čte Mesta prostriedky na modernizáciu 
školských jedálni, varíme dve jedlá a skvalitnili s me služby 
aj pre stravníkov gymnázia. Preto by bolo z našej s trany 
nehospodárne, keby sme platili za to, že naše kuchá rky tam 
prídu a vydajú stravu. O tomto som Vás chcel inform ova ť, 
vrátim túto zmluvu na gymnázium a list pôjde na VÚC . 

Pani prednostka informovala, že prediskutoval so zá stupky ňou 
pani riadite ľky gymnázia, ktorá má hospodárske veci, že tá 
celková suma 1.750,- Eur za 10 mesiacov školského r oka je dos ť 
vysoká. Stravujú sa tam naše deti z mesta, tak aby rodi čia 
vedeli o tejto situácii, že školská jedále ň chce vari ť aj pre 
gymnázium. Hovorili sme o znížení tej réžie tak, že  by si 
stravu vydávali sami. 

Pán primátor vyzval poslancov či majú nie čo do bodu rôzne. 

Poslanci nemali požiadavky.  

Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 3/2014 
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    
 
          
 
Július Lovás                        Ing. Ján Melocí k  
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
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