
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 4/2014 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 30. 5. 2014 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 18,00 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 16 poslancov 
Program: 
1/ Žiados ť spolo čnosti HANT BA, a.s., Považská Bystrica 
o spolupráci pri vybudovaní prístupovej komunikácie  
k priemyselnému parku.  
2/ Návrh na podanie  projektov v rámci programu Eur ópa 
pre ob čanov roky 2014 až 2020, opatrenie 2.1. Družobné 
partnerstvá miest. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 16 zo 17-
tich poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
     Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci MZ . 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Jozef Raždík 
a p. Ing. Peter Sol čanský.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Štef an 
Bučo ako predseda komisie, p. Miroslav Frolo a p. Ing.  Miloš 
Greguš ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili.     
 
1/ Spolo čnos ť HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica je 
vlastníkom viacerých pozemkov v k.ú. Ve ľká Byt ča, ktoré sú 
z h ľadiska využitia ur čené ako plochy výroby, skladov 
a technickej infraštruktúry. 
Spolo čnos ť HANT BA, a.s., požiadala Mesto Byt ča o spoluprácu 
pri výstavbe priemyselného parku, ktorá sa bude týk ať 
viacerých oblastí, a ktorá bude prínosom pre Mesto.  
Spolo čnos ť HANT BA, a.s., navrhuje, aby prístupová komunikáci a 
ako aj inžinierske siete k pozemkom vo vlastníctve HANT BA 
viedli cez pozemky vo vlastníctve Mesta Byt ča – parc. č. 
1719/3 a 1722/2 v rozsahu, v akom je to vyzna čené na prilože- 
nej situácii. Vlastníkom telesa cesty ako aj inžini erskych 
sietí bude spolo čnos ť HANT, ktorá cestu i inžinierske siete 
vybuduje na vlastné náklady, a ktorá bude ma ť zriadené právo 
zodpovedajúce vecnému bremenu. 
Vzhľadom na skuto čnos ť, že prístupová komunikácia by mala 
vies ť cez pozemok, na ktorom je umiestnená montovaná hal a, 
spolo čnos ť HANT BA, a.s., navrhuje na vlastné náklady 
vykonanie jej demontáže, preloženie a zmontovanie n a pozemku 
vo vlastníctve spolo čnosti. Pozemok bude darovacou zmluvou 
prevedený do vlastníctva Mesta Byt ča. 
 



MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, že je  potrebné  
zo strany Mesta v čo najkratšom čase zauja ť stanovisko, preto 
zvolal mimoriadne zasadnutie mestskej rady a zastup ite ľstva.  
Ide o vyjadrenie sa k zámeru k zriadeniu prístupove j 
komunikácie spolo čnos ťou HANT BA cez areál Technických služieb 
Mesta Byt ča s tým, že bude montovaná hala zdemontovaná 
a preložená na pozemok, ktorý bude darovacou zmluvo u prevedený         
do vlastníctva Mesta Byt ča. 
Podmienky uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bre mena, 
darovacej zmluvy a ostatné dojednania bude vecou ďalšieho 
rokovania orgánov Mesta. 
Pán primátor navrhol, aby bol, spolu s prednostkou úradu 
a právni čkou mesta poverený rokovaním s predstavite ľmi 
spolo čnosti HANT BA, a.s., o podmienkach uzatvorenia zmlú v. 
  
Na zasadnutí MR bol prítomný majite ľ spolo čnosti HANT BA, 
a.s., p. Ing. Anton Haviar, ktorý prítomných inform oval, že na 
pozemkoch priemyselného parku budú vybudované tri n ové firmy 
a postupne bude vytvorených cca 650 pracovných mies t. Prvá 
firma bude výh ľadovo (v zmysle zmlúv) skolaudovaná a následne 
spustená do prevádzky v septembri r. 2015. Vyjadril  názor, že 
to je ve ľká príležitos ť pre Mesto Byt ča ako zvýši ť zamestna-
nos ť byt čianskeho regiónu, získa ť finan čné prostriedky 
z poplatkov dane z nehnute ľností a hlavne zvýši ť životnú 
úrove ň obyvate ľov.   
MR podrobne prerokovala návrh spolo čnosti HANT BA, a.s., 
Považská Bystrica a odporu čila MZ schváli ť: 
1/ Vydanie kladného stanoviska Mesta Byt ča k vybudovaniu 
prístupovej komunikácie, chodníka a inžinierskych s ietí  
cez pozemky vo vlastníctve Mesta Byt ča parc. č. 1719/3 
a 1722/2 v rozsahu, v akom je to vyzna čené na priloženej 
situácii, na vlastné náklady spolo čnosti HANT SK, a.s., Hliny 
1412, Považská Bystrica. 
2/ Zriadenie vecného bremena na uvedenú prístupovú 
komunikáciu. 
3/ Demontáž, preloženie a zmontovanie haly na pozem ky parc. 
1659/167 na vlastné náklady spolo čnosti HANT BA, a.s., Hliny 
1412, Považská Bystrica. 
MR odporu čila poverenie primátora mesta, prednostky úradu 
a právni čky mesta rokovaním s predstavite ľmi spolo čnosti HANT 
BA, a.s., o podmienkach uzatvorenia zmlúv. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 56/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Vydanie kladného stanoviska Mesta Byt ča k vybudovaniu 
prístupovej komunikácie, chodníka a inžinierskych s ietí  
cez pozemky vo vlastníctve Mesta Byt ča parc. č. 1719/3, 1722/2 
a 1659/19 v rozsahu, v akom je to vyzna čené na priloženej 



situácii, na vlastné náklady spolo čnosti HANT BA, a.s., Hliny 
1412, Považská Bystrica. 
2/ Zriadenie vecného bremena na uvedenú prístupovú 
komunikáciu. 
3/ Demontáž, preloženie a zmontovanie haly na pozem ky parc. 
1659/167 na vlastné náklady spolo čnosti HANT BA, a.s., Hliny 
1412, Považská Bystrica. 
II.Poveruje: 
Primátora mesta, prednostku úradu a právni čku mesta rokovaním 
s predstavite ľmi spolo čnosti HANT BA, a.s., o podmienkach 
uzatvorenia zmlúv. 
 
Poslanci sa v diskusii vyjadrili k žiadosti. 
 
p. Ovseník – vzh ľadom na závažnos ť prerokovaných skuto čností 
a skutkového stavu navrhujem, aby tento bod nebol p rerokovaný 
teraz, ale išiel do komisii a bol prerokovaný na za sadnutí MZ 
v júni. Poslanec p. Behrík sa pre pracovnú zanepráz dnenos ť na 
dnes ospravedlnil, ale je znalý tejto problematiky,  informoval 
nás, aj pána primátora, zaslaným emailom. Samozrejm e rozdeba-
tujme to teraz, ale bez toho, aby sme prijali uznes enie. 
      
pán primátor – spája ť veci, ktoré spolu nesúvisia netreba, 
treba rieši ť veci, ktoré sú podstatné. Zvolal som mestské 
zastupite ľstvo, aby sme prerokovali spoluprácu, nako ľko sa 
vyskytla možnos ť od investorov vybudovania závodov a zvýšenia 
zamestnanosti. Teda predmetom rokovania zastupite ľstva je, aby 
spolo čnos ť HANT pokra čovala v rokovaniach. Som zodpovedný za 
toto mesto, preto som predložil tento zámer. Z h ľadiska 
procesu je treba zauja ť stanovisko, aby spolo čnos ť HANT dekla-
rovala investorovi záujem, nedovolím, aby sa takáto  vec 
zmarila. Na zasadnutí mestskej rady bol zástupca sp olo čnosti 
HANT, kde podal informácie a deklaroval napojenie n a SARIO. 
O návrhu poslanca pána Ovseníka dám hlasova ť, ale ja hovorím, 
že dnes je nutné prija ť stanovisko. 
  
Pán primátor dal hlasova ť za návrh poslanca p. Ovseníka, aby  
žiados ť spolo čnosti HANT BA, a.s., Považská Bystrica 
o spolupráci pri vybudovaní prístupovej komunikácie  
k priemyselnému parku, bola prerokovaná na zasadnut í orgánov 
Mesta v mesiaci jún.  
 
Poslanci návrh neschválili. 
 
p. Melocík – do návrhu uznesení odporú čam doplni ť slovo 
„zámer“. 
 
Pán primátor – súhlasím, aj na rade sme tak hovoril i. Je mož-
nos ť urobi ť výstavbu. Spolo čnos ť HANT pri svojich zámeroch 
rokovala s vlastníkmi pozemkov o odkúpení pozemkov pod 



prístupovú cestu (pri TRW), s niektorými sa dohodla , niektorí 
mali vyššie finan čné požiadavky.   
O tomto návrhu rieši ť prístup z Hliníckej ulice rokovala aj 
s inými, ale nako ľko je to spojené s benefitmi, teda zaplatili 
by premiestnenie haly, navrhli túto formu spoluprác e s Mestom. 
 
p. Greguš – tiež ako Ty, aj my všetci máme záujem, aby sa 
zvýšila zamestnanos ť v meste a okrese. Súhlasím, že máš ur čitú 
zodpovednos ť, ale rozhodnutia zo zákona sú na mestskom 
zastupite ľstve. Som prekvapený, aký je návrh, priemyselný par k 
bol schválený územným plánom, pre čo sa nerealizuje prístup 
tak, ako je v územnom pláne – napojenie z hlavnej c esty I/18. 
V Svederníku máme príklad výstavby rodinných domov,  kde boli 
prvé urobené prístupové komunikácie. Vieme, že z ce sty I/18 
k priemyselnému parku je nutné rieši ť križovatku, teraz je tam 
aspo ň prechod pre chodcov, ale ideme na to z druhého kon ca. 
 
Pán primátor – nespochyb ňujem, že rozhodujete vy a ja som 
využil ponuku a predložil takúto vec, čo je ve ľmi dôležitá. Čo 
sa týka križovatky, je dotknutými orgánmi schválená  svetelná 
a čo sa týka sietí, tlak vody je nedostato čný, preto má TRW 
protipožiarnu nádrž, takisto aj kanalizácia je nedo stato čná. 
Siete boli plánované vies ť z Hliníckej ulice, kde sú hasi či. 
Kapacitne sú teda voda aj kanalizácia nedosta čujúce, preto by 
malo by ť riešené napojenie z Hliníckej ulice, čo sa uvažovalo 
od za čiatku. Elektrika a plyn sú dosta čujúce. Je nutné, aby 
investor mal písomné vyjadrenie, že sme schválili t ento zámer.  
Dopad, to sme konštatovali aj na mestskej rade, že to bude ma ť 
vplyv na dopravnú situáciu na Hliníckej ulici. Mohl i by sme 
zaviaza ť investora podmienkami, ale toto sú následné techni cké 
veci, ktoré budú predmetom ďalšieho rokovania a budeme ich  
rieši ť, aj s právnikmi, potom.    
 
p. Kozák – Doplnkom č. 3 k ÚP Mesta Byt ča bola schválená 
plocha na ľahký priemysel pri ČOV, tiež je i dispozícii, ale 
je vecou investora, ktoré podmienky sú vyhovujúcejš ie. Aby ste 
mali predstavu, asi o akú výrobu ide. Budú sa tu ro bi ť výplne 
do dverí automobilov, teda budú sa vozi ť na kamióne dvere, vo 
fabrike sa urobia do nich výplne a následne sa odve zú. Doprava 
bude nonstop. Spolo čnos ť HANT uzatvorila memorandum, že halu 
na výrobu aj postaví. Navrhované riešenie prístupov ej cesty 
nie je práve najlepšie. Na pozemku, na ktorý je nav rhované 
premiestnenie montovanej haly technických služieb j e vecné 
bremeno, cesta by mala osta ť radšej vo vlastníctve Mesta, aby 
bola sprístupnená všetkým. Vlastníci pozemkov by sa  s HANT-om 
boli dohodli, ale po odpredaní pozemkov by oni nema li prístup 
k svojim pozemkom. My sme tu na to, aby sme zabráni li, do 
budúcna, problémom. Nech sú tu ďalšie haly, ale nech je 
prístup z cesty I/18.    
Pán Kozák vo svojom diskusnom príspevku potom podal  informácie 
od vlastníkov dotknutých pozemkov a konštatoval, že  spolo čnos ť 



HANT BA, a.s. oslovila a viedla rokovanie s vlastní kmi 
pozemkov pre rozšírenie prístupovej cesty k svojím pozemkom 
popri spolo čnosti TRW.  Posledné jednanie bolo d ňa 27. 3. 
2014. Na tomto stretnutí bola ponúknutá cena vlastn íkom 11,-
€/m2 a predložená zmluva o budúcej kúpnej zmluve s vysvet- 
vysvetlením, že nemajú na viac peniaze. Podmienky b oli 
nevýhodné pre pôvodných vlastníkov aj z titulu, že novovy- 
budovaná cesta zostane vo vlastníctve HANT BA a tým  zostanú 
vlastníci odrezaní od prístupu k zvyšným pozemkom. Preto oni  
s takto stanovenými podmienkami nesúhlasili. Pozemk y sú teraz 
prístupné po ľnou cestou vo vlastníctve SPF. Ďalšie ústretové 
jednania s vlastníkmi spolo čnos ť HANT BA neviedla.  
Riešením prístupu z cesty I/18 by sa neza ťažovala nadmernou 
dopravou ani zvýšeným hlukom z priemyselného parku cesta Byt ča 
- Hliník nad Váhom a pri ľahlá obytná zóna. Výjazd by bol 
priamo na cestu I/18 Byt ča - Makov a zabezpe čoval by aj do 
budúcna pri ďalšom rozšírení priemyselného parku potrebný 
prístup. V ÚPD SÚ Byt ča je tam už teraz vy členená plocha pre 
priemysel ZaD č.2. 
 
p. Ovseník – ako vidíte toto je ve ľmi dôležitá téma, som za 
zámer, ale teda riešme prístupovú cestu tam, kde je  územným 
plánom navrhovaná. Treba nájs ť mechanizmus ako to vyrieši ť, 
rokujme z vlastníkmi pozemkov. 
 
p. Frolo – ve ď už pri tejto premávke sa nedá do Hliníka 
chodi ť, čo už potom, ke ď tadia ľto budú jazdi ť kamióny. 
  
p. Kozák – aj na mestskej rade som navrhol, aby bol a hala 
postavená na Sihoti, kde budeme rieši ť aj celé odpadové 
hospodárstvo mesta. 
   
p. Hrobárik – upozor ňujem, že v hale v technických službách 
máme zdroj vody, montážne jamy, vykurovanie, proste  všetko 
vybavenie. Šírka miestnej komunikácie vedúcej do te chnických 
služieb je 4 metre, tam sa nebude da ť prejs ť, už teraz musia 
kamióny čo tankujú naftu cúva ť pri prejazde.  
 
Pán primátor – z môjho poh ľadu je to najvýznamnejšia 
investícia, ide o zamestnanos ť 600 ľudí, to si dovolím 
poveda ť, že je to významná vec. Dajme to teda na dobu ur čitú 
rok, dva skúšobne, až po spustení uvidíme hustotu p remávky. 
  
p. Greguš – prístupom z Hliníckej ulice by sme zása dne menili 
prístup k priemyselnému parku. Dáme to na rok a pot om 600 ľudí 
bude „plaka ť“, že rušia prevádzku lebo sme zrušili prístup. 
Skúsme sa pohnú ť, ke ď je problém voda, kanalizácia, tak to 
povo ľme z Hliníckej ulice. Vyriešme cestu, to je ve ľký 
záväzok, ve ď možno aj cez bývalý areál SAD by sa dalo. 
 



Pán primátor – tak inžinierske siete nemáte problém . Teda 
návrhová komisia navrhnite uznesenie. 
Predseda návrhovej komisie p. Bu čo predniesol návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Informáciu o návrhu spolo čnosti HANT BA, a.s., Hliny 1412, 
Považská Bystrica k zámeru vybudovania prístupovej 
komunikácie, chodníka a inžinierskych sietí na poze mkoch  
vo vlastníctve Mesta Byt ča parc. č. 1719/3, 1722/2 a 1659/19 
v rozsahu, v akom je to vyzna čené na priloženej situácii, na 
vlastné náklady spolo čnosti HANT BA, a.s., Hliny 1412, 
Považská Bystrica. 
 
II.Schva ľuje: 
Zámer vybudovania inžinierskych sietí na pozemkoch  
vo vlastníctve Mesta Byt ča parc. č. 1719/3, 1722/2 a 1659/19 
v rozsahu, v akom je to vyzna čené na priloženej situácii, na 
vlastné náklady spolo čnosti HANT BA, a.s., Hliny 1412, 
Považská Bystrica. 
 
III.Poveruje: 
Primátora mesta, prednostku úradu, právni čku mesta a p. Ing. 
Jána Melocíka rokovaním s predstavite ľmi spolo čnosti HANT BA, 
a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica o riešení príst upovej 
komunikácie z cesty I/18 Žilina – Makov tak, ako je  to riešené 
v územnom pláne Mesta Byt ča. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Informáciu o návrhu spolo čnosti HANT BA, a.s., Hliny 1412, 
Považská Bystrica k zámeru vybudovania prístupovej 
komunikácie, chodníka a inžinierskych sietí na poze mkoch  
vo vlastníctve Mesta Byt ča parc. č. 1719/3, 1722/2 a 1659/19 
v rozsahu, v akom je to vyzna čené na priloženej situácii, na 
vlastné náklady spolo čnosti HANT BA, a.s., Hliny 1412, 
Považská Bystrica. 
 
II.Schva ľuje: 
Zámer vybudovania inžinierskych sietí na pozemkoch  
vo vlastníctve Mesta Byt ča parc. č. 1719/3, 1722/2 
a 1659/19v rozsahu, v akom je to vyzna čené na priloženej 
situácii, na vlastné náklady spolo čnosti HANT BA, a.s., Hliny 
1412, Považská Bystrica. 
 
III.Poveruje: 
Primátora mesta, prednostku úradu, právni čku mesta a p. Ing. 
Jána Melocíka rokovaním s predstavite ľmi spolo čnosti HANT BA, 
a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica o riešení príst upovej 
komunikácie z cesty I/18 Žilina – Makov tak, ako je  to riešené 
v územnom pláne Mesta Byt ča. 



 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 56/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Informáciu o návrhu spolo čnosti HANT BA, a.s., Hliny 1412, 
Považská Bystrica k zámeru vybudovania prístupovej 
komunikácie, chodníka a inžinierskych sietí na poze mkoch  
vo vlastníctve Mesta Byt ča parc. č. 1719/3, 1722/2 a 1659/19 
v rozsahu, v akom je to vyzna čené na priloženej situácii, na 
vlastné náklady spolo čnosti HANT BA, a.s., Hliny 1412, 
Považská Bystrica. 
 
II.Schva ľuje: 
Zámer vybudovania inžinierskych sietí na pozemkoch  
vo vlastníctve Mesta Byt ča parc. č. 1719/3, 1722/2 
a 1659/19v rozsahu, v akom je to vyzna čené na priloženej 
situácii, na vlastné náklady spolo čnosti HANT BA, a.s., Hliny 
1412, Považská Bystrica. 
 
III.Poveruje: 
Primátora mesta, prednostku úradu, právni čku mesta a p. Ing. 
Jána Melocíka rokovaním s predstavite ľmi spolo čnosti HANT BA, 
a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica o riešení príst upovej 
komunikácie z cesty I/18 Žilina – Makov tak, ako je  to riešené 
v územnom pláne Mesta Byt ča. 
 
2/ Primátor navrhol, aby Mesto Byt ča v rámci programu Európa 
pre ob čanov roky 2014 až 2020, opatrenie 2.1. Družobné 
partnerstvá miest, podalo dva projekty: 
„Stretnutie starých remesiel v podmienkach novej in tegrovanej 
Európy“ 
Cie ľom projektu je výmena skúseností ob čanov s možnos ťami 
rozvoja tradi čných remesiel na Slovensku, Po ľsku a Česku 10 
rokov po vstupe do EÚ a kultúrno-spolo čenské aktivity 
smerujúce k vä čšej angažovanosti ob čanov miest Byt ča, Opoczno 
a Karolinka na politike EÚ. 
Pôjde o kultúrno-spolo čenské podujatie v rámci organizovania 
Tradi čného Michalského jarmoku v Byt či, zamerané na 
prezentáciu tradi čných výrobkov, vystúpenia folklórnych 
súborov, ako aj organizovaním workshopu pre všetkýc h 
účastníkov projektu. Ob čania si vymenia skúsenosti  o možnosti 
rozvoja remesiel, podpore remeselníkov najmä s oh ľadom na 
politiku podpory EÚ. 
Na workshope sa okrem iného bude diskutova ť s politikmi 
o dôležitosti a význame volieb do Európskeho parlam entu a ich 
priamom dopade na všetky kategórie ob čanov. 

Rozpočet projektu sa bude odvíja ť od po čtu zú častnených 
zahrani čných ú častníkov projektu, pri čom je o čakávaných viac 
ako 175 ob čanov, čím by bolo možné žiada ť sumu 25.000,- €. 



Minimálny po čet ú častníkov je 25 a tomu zodpovedá suma na 
projekt vo výške 5.000,- €. 
Mesto bude žiada ť len do výšky skuto čne oprávnených výdavkov 
na projekt. V rámci programu Európa pre ob čanov a konkrétneho 
opatrenia 2.1. Družobné partnerstvá miest sú oprávn enými 
výdavkami nasledovné položky: 

– personálne náklady priamo súvisiace s akciou, 
– cestovné náklady a náklady na pobyt pre ú častníkov, ktorí sa 
zúčast ňujú na podujatiach, 
– prenájom priestorov, náklady na tlmo čenie a preklad 
nevyhnutné na uskuto čnenie podujatí, 
– náklady na komunikáciu/šírenie informácií súvisia ce s 
podujatiami, 
– náklady na koordináciu, ktoré vznikli zapojením v iacerých 
organizácií. 

Predpokladaný termín je september 2014. 

„Stretnutie viacerých generácii ob čanov, od mladých ľudí až po 
seniorov, v snahe priblíži ť mladým ľuďom totalitné režimy 
v minulosti, na Kaplnke v Byt či“  

Cie ľom projektu je kultúrno-spolo čenská akcia spojená 
s pripomenutím si časov minulých, kedy boli potlá čané základné 
ľudské práva. Na akcii sa zú častnia ob čania zo  SR, 
Poľska, Česka. 

Pôjde o kultúrno-spolo čenské podujatie spojené s ú časťou na 
svätej omši, s opätovným vysvätením kaplnky zbúrane j 
komunistickým režimom v 60-tych rokoch minulého sto ro čia. 
Súčasťou podujatia bude stretnutie viacerých generácií od  
mladých ľudí až po seniorov v snahe priblíži ť mladým ľuďom 
totalitne režimy v minulosti.  

Rozpočet projektu sa bude odvíja ť od po čtu zú častnených 
zahrani čných ú častníkov projektu, pri čom je o čakávaných viac 
ako 175 ob čanov, čím by bolo možné žiada ť sumu 25.000,- €. 
Minimálny po čet ú častníkov je 25 a tomu zodpovedá suma na 
projekt vo výške 5.000,- €. 
Mesto bude žiada ť len do výšky skuto čne oprávnených výdavkov 
na projekt. V rámci programu Európa pre ob čanov a konkrétneho 
opatrenia 2.1. Družobné partnerstvá miest sú oprávn enými 
výdavkami nasledovné položky: 

– personálne náklady priamo súvisiace s akciou, 
– cestovné náklady a náklady na pobyt pre ú častníkov, ktorí sa 
zúčast ňujú na podujatiach, 
– prenájom priestorov, náklady na tlmo čenie a preklad 
nevyhnutné na uskuto čnenie podujatí, 
– náklady na komunikáciu/šírenie informácií súvisia ce s 
podujatiami, 



– náklady na koordináciu, ktoré vznikli zapojením v iacerých 
organizácií. 

Predpokladaný termín je jún 2015. 

MR odporú ča MZ schváli ť vypracovanie a podanie projektov 
V rámci programu Európa pre ob čanov, opatrenia 2.1. Družobné 
partnerstvá miest: 

1/ Stretnutie starých remesiel v podmienkach novej 
integrovanej Európy. 
2/ Stretnutie viacerých generácii ob čanov, od mladých ľudí až 
po seniorov, v snahe priblíži ť mladým ľuďom totalitné režimy 
v minulosti, na Kaplnke v Byt či. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 57/2014 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vypracovanie a podanie projektov V rámci programu E urópa pre 
občanov, opatrenia 2.1. Družobné partnerstvá miest: 
1/ Stretnutie starých remesiel v podmienkach novej 
integrovanej Európy. 
 
2/ Stretnutie viacerých generácii ob čanov, od mladých ľudí až 
po seniorov, v snahe priblíži ť mladým ľuďom totalitné režimy 
v minulosti, na Kaplnke v Byt či. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vypracovanie a podanie projektov V rámci programu E urópa pre 
občanov, opatrenia 2.1. Družobné partnerstvá miest: 
1/ Stretnutie starých remesiel v podmienkach novej 
integrovanej Európy. 
 
2/ Stretnutie viacerých generácii ob čanov, od mladých ľudí až 
po seniorov, v snahe priblíži ť mladým ľuďom totalitné režimy 
v minulosti, na Kaplnke v Byt či. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 57/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vypracovanie a podanie projektov V rámci programu E urópa pre 
občanov, opatrenia 2.1. Družobné partnerstvá miest: 
1/ Stretnutie starých remesiel v podmienkach novej 
integrovanej Európy. 
 



2/ Stretnutie viacerých generácii ob čanov, od mladých ľudí až 
po seniorov, v snahe priblíži ť mladým ľuďom totalitné režimy 
v minulosti, na Kaplnke v Byt či. 
 
V závere požiadal o slovo poslanec p. Frolo, ktorý oboznámil 
prítomných, že pri oprave strechy Domu smútku v Hli níku nad 
Váhom dodávate ľ zistil, že navrhovaný náter nebude posta čova ť, 
nako ľko sú v streche trhliny. Požiadal o zvýšenie položk y na 
opravu a údržbu o 1.500,- Eur, aby bola strecha ria dne 
opravená, čím sa zabráni jej pretekaniu a následným škodám na 
majetku Mesta. 
 
Poslanci prejavili súhlas, pán primátor dal hlasova ť za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opravu a údržbu strechy Domu smútku v Hliníku nad V áhom vo 
výške 1.500,- Eur, havarijný stav, pri zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča č. 3/2014 k 30. 6. 2014. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 58/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opravu a údržbu strechy Domu smútku v Hliníku nad V áhom vo 
výške 1.500,- Eur, havarijný stav, pri zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča č. 3/2014 k 30. 6. 2014. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 4/2014 
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    
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