
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 2/2014 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 25. 3. 2014 o 15,30 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 16,00 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 12 poslancov 
Program: 
1/ Uprázdnenie mandátu poslanca Mestského zastupite ľstva 
v Byt či a zloženie s ľubu nového poslanca. 
2/ Návrh na schválenie člena finan čnej komisie. 
3/ Návrh na schválenie člena Mestskej rady v Byt či. 
4/ Usporiadanie majetku Mesta Byt ča. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 11 zo 16-
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. Branislav 
Chúpek a p. Július Kozák.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Ján 
Melocík ako predseda komisie, p. Mgr. Martin Petrus  a p. Jozef 
Raždík 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/ Informácia – poslanec Mestského zastupite ľstva v Byt či  
p. Ing. Peter Bologa bol právoplatne odsúdený rozsu dkom 
Okresného súdu Žilina sp. zn.: 28T/200/2013 zo d ňa 27. 2. 
2014, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste pre 
úmyselný trestný čin – pre čin pod ľa § 370 Tr. zák.  
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnos ť d ňa 27. 2. 2014. 
Uvedené bolo Mestu Byt ča oznámené Okresným súdom v Žiline d ňa 
11. 3. 2014. 
Dňa 20. 3. 2014 sa p. Ing. Peter Bologa písomne vzdal  
poslaneckého mandátu a členstva v mestskej rade a vo finan čnej 
komisii. 
Podľa výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Byt ča je 
ďalším náhradníkom p. Milan Behrík. 
 
Návrh uznesenia: 
                    uznesenie č. 23/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Uprázdnenie sa mandátu poslanca Mestského zastupite ľstva 
v Byt či, nako ľko p. Ing. Petrovi Bologovi zanikol jeho mandát 
podľa § 25, ods. 2, písm. d/ zákona č. 346/1990 Zb. o vo ľbách 
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších dopln kov, 
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin – pre čin. 



II.Odvoláva: 
Pána Ing. Petra Bologu z členstva a predsedníctva vo finan čnej 
komisii zriadenej pri Mestskom zastupite ľstve v Byt či, 
z členstva v mestskej rade a z členstva v školskej rade 
zriadenej pri ZŠ na Ul. E. Lániho v Byt či. 
 
III. Vyhlasuje: 
Nastúpenie náhradníka p. Milana Behríka na uprázdne ný mandát 
poslanca Mestského zastupite ľstva v Byt či.   
 
IV. Konštatuje, že 
p. Milan Behrík zložil zákonom predpísaný s ľub poslanca 
mestského zastupite ľstva. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že pod ľa oznámenia Okresné-
ho súdu v Žiline zo d ňa 11. 3. 2014 bol p. Ing. Peter Bologa 
právoplatne odsúdený, rozsudkom Okresného súdu Žili na sp. zn.: 
28T/200/2013 zo d ňa 27. 2. 2014, ktorým bola schválená dohoda 
o vine a treste pre úmyselný trestný čin – pre čin pod ľa § 370 
Trestného zákona. Rozhodnutie nadobudlo právoplatno sť d ňa 27. 
2. 2014.  
Pán primátor ďalej prítomných oboznámil, že d ňa 20. 3. 2014 
bolo p. Ing. Petrom Bologom písomne Mestu doru čené jeho 
vzdanie sa poslaneckého mandátu a členstva v mestskej rade 
a vo finan čnej komisii. 
Nakoľko pod ľa výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta 
Byt ča je ďalším náhradníkom p. Milan Behrík, pán primátor ho 
vyzval na zloženie s ľubu. 
 
Po zložení zákonom predpísaného s ľubu, pán primátor vyzval 
poslanca p. Behríka, aby sa zú častnil rokovania mestského 
zastupite ľstva.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Uprázdnenie sa mandátu poslanca Mestského zastupite ľstva 
v Byt či, nako ľko p. Ing. Petrovi Bologovi zanikol jeho mandát 
podľa § 25, ods. 2, písm. d/ zákona č. 346/1990 Zb. o vo ľbách 
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších dopln kov, 
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin – pre čin. 
 
II.Odvoláva: 
Pána Ing. Petra Bologu z členstva a predsedníctva vo finan čnej 
komisii zriadenej pri Mestskom zastupite ľstve v Byt či, 
z členstva v mestskej rade a z členstva v školskej rade 
zriadenej pri ZŠ na Ul. E. Lániho v Byt či. 
 
III. Vyhlasuje: 
Nastúpenie náhradníka p. Milana Behríka na uprázdne ný mandát 
poslanca Mestského zastupite ľstva v Byt či.   



IV. Konštatuje, že 
p. Milan Behrík zložil zákonom predpísaný s ľub poslanca 
mestského zastupite ľstva. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 23/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Uprázdnenie sa mandátu poslanca Mestského zastupite ľstva 
v Byt či, nako ľko p. Ing. Petrovi Bologovi zanikol jeho mandát 
podľa § 25, ods. 2, písm. d/ zákona č. 346/1990 Zb. o vo ľbách 
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších dopln kov, 
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin – pre čin. 
 
II.Odvoláva: 
Pána Ing. Petra Bologu z členstva a predsedníctva vo finan čnej 
komisii zriadenej pri Mestskom zastupite ľstve v Byt či, 
z členstva v mestskej rade a z členstva v školskej rade 
zriadenej pri ZŠ na Ul. E. Lániho v Byt či. 
 
III. Vyhlasuje: 
Nastúpenie náhradníka p. Milana Behríka na uprázdne ný mandát 
poslanca Mestského zastupite ľstva v Byt či.   
 
IV. Konštatuje, že 
p. Milan Behrík zložil zákonom predpísaný s ľub poslanca 
mestského zastupite ľstva. 
 
2/ Návrh na schválenie poslanca p. Milana Behríka za  člena 
finan čnej komisie. 
 
Návrh uznesenia: 
                    uznesenie č. 24/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pána Milana Behríka za člena komisie finan čnej komisie. 
2/ Pána Jozefa Raždíka za predsedu finan čnej komisie. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pána Milana Behríka za člena komisie finan čnej komisie. 
2/ Pána Jozefa Raždíka za predsedu finan čnej komisie. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 24/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pána Milana Behríka za člena komisie finan čnej komisie. 
2/ Pána Jozefa Raždíka za predsedu finan čnej komisie. 



3/ Návrh na schválenie člena Mestskej rady v Byt či – p. Jozef 
Raždík. 
 
Návrh uznesenia: 
                    uznesenie č. 25/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pána Jozefa Raždíka za člena Mestskej rady v Byt či.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pána Jozefa Raždíka za člena Mestskej rady v Byt či.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 25/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pána Jozefa Raždíka za člena Mestskej rady v Byt či.  
 
4/ Usporiadanie majetku Mesta Byt ča. 
Mesto Byt ča v roku 1994 odpredalo spol. s.r.o. Technometal 
Byt ča nehnute ľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Ve ľká Byt ča (býv. 
areál Kovoslužby). Medzi odpredávanými nehnute ľnos ťami bola 
v kúpnej zmluve uvedená i montovaná hala – na pozem ku parc. č. 
KN 1719/10, ktorá však nemala pridelené č.s. a bola uvedená 
iba informatívne (v zátvorke, pri odpredávanom poze mku parc. 
č. KN 1719/10). Katastrálny úrad zapísal do LV spol.  s.r.o. 
Technometal všetky nehnute ľnosti z tejto zmluvy, okrem 
predmetnej montovanej haly, ktorá zostala na ďalej na mestskom 
LV č. 2403. V sú časnosti sa montovaná hala na uvedenom pozemku 
nenachádza, Technometal nemá o nej žiadne informáci e, pri čom 
spolo čnos ť v tejto časti svojho areálu i na pozemku parc. CKN 
č. 1719/10, buduje novú ve ľkú halu. Mesto Byt ča dotknutú 
bývalú montovanú halu nevedie v evidencii majetku m esta. 
Vzhľadom na uvedené, žiada spol. s.r.o. Technometal Byt ča 
o zabezpe čenie výmazu stavby bývalej montovanej haly vedenej 
v LV č. 2403 na Mesto Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 
                    uznesenie č. 26/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
Primátora Mesta Byt ča zabezpe čením príslušných krokov 
potrebných k výmazu stavby montovanej haly, bez čísla 
súpisného, na parc. CKN č. 1719/10 v k.ú. Ve ľká Byt ča, z LV 
Mesta Byt ča č. 2403. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
Primátora Mesta Byt ča zabezpe čením príslušných krokov 
potrebných k výmazu stavby montovanej haly, bez čísla 
súpisného, na parc. CKN č. 1719/10 v k.ú. Ve ľká Byt ča, z LV 
Mesta Byt ča č. 2403. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 26/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
Primátora Mesta Byt ča zabezpe čením príslušných krokov 
potrebných k výmazu stavby montovanej haly, bez čísla 
súpisného, na parc. CKN č. 1719/10 v k.ú. Ve ľká Byt ča, z LV 
Mesta Byt ča č. 2403. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že v d ňoch od 3. 4. do 5. 
4. 2014 prídu na návštevu zástupcovia z partnerskéh o mesta 
Opoczno. Pán primátor vyzval, že ak majú poslanci z áujem 
o stretnutie s nimi, nech to oznámia pani prednostk e, alebo na 
sekretariát, bude rád ak sa zú častnia aktivít spojených 
s návštevou.  
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 2/2014 
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    
 
          
 
Branislav Chúpek                    Július Kozák  
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 
 
 


