
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia č. 5/2022 Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného 

dňa 19. 5. 2022 o 15,00 hodine v Dome kultúry v Bytči 

 

Čas ukončenia zasadnutia: 16,00 hod.       

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 13 poslancov 

Program: 

1/ Schvaľovanie prenájmu nebytových priestorov v suteréne 

Domu kultúry Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, centrum 

podpory Žilina, Kuzmányho 26, Žilina. 

2/ Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 5/2022 k 31.05. 2022. 

3/ Žiadosť STAVMOX, s.r.o., Baničova 19, Žilina o vyjadrenie 

k stavbe „Predajňa potravín Libex“ na pozemkoch vo vlastníctve 

Mesta, parc. CKN č. 1722/2 a 1719/3 v k.ú. Veľká Bytča. 

4/ Žiadosť p. Petra Bublu, Treskoňova 814/5 o opätovné uzatvorenie 

zmluvy o nájme bytu na Ul. Treskoňova 814/5, Bytča. 

5/ Žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa 

hodnotenia projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2022. 

 

     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal zástupca primátora 

mesta p. Ing. Juraj Babušík a konštatoval, že je prítomných 13 

poslancov, ospravedlnení sú poslanci pp. Martin Dudoň, Peter 

Svetloššák a Ing. Juaj Putirka. Poslanec p. Július Kozák sa 

neospravedlnil, zrejme príde neskôr. Zástupca primátora p. Babušík 

ospravedlnil neúčasť pána primátora s tým, že zasadnutie bude viesť 

on. 

 

Zástupca primátora dal hlasovať o návrhu programu. Poslanci program 

jednohlasne schválili. 

 

     Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Mária Fujdiaková a 

p. Július Lovás.  

     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Stanislav Struhal 

ako predseda komisie, p. Branislav Šušolík a p. Ing. Peter Weber ako 

členovia komisie. 

     Za zapisovateľku bola určená p. Mgr. Mária Klučiarová. 

        

Poslanci program, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu 

a zapisovateľku schválili. 

 

1/ Schvaľovanie prenájmu nebytových priestorov v suteréne 

Domu kultúry Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, centrum 

podpory Žilina, Kuzmányho 26, Žilina. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 64/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Nájomnej zmluvy v navrhovanom znení zo dňa 19.05.2022, 

na priamy prenájom časti nebytových priestorov o výmere 307 m
2
, 



nachádzajúcich sa v suteréne polyfunkčného objektu - Domu kultúry 

v Bytči, ul. Treskoňova č. súp. 814, formou priameho prenájmu podľa 

§9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako 

prípadu prenájmu hodného osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 

a to medzi prenajímateľom: Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 38 

Bytča, IČO: 0032192 a nájomcom: SR zastúpená Ministerstvom vnútra 

SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00 151 866,   

s nasledovnými podmienkami nájmu: 

a) výška nájmu – 1 €/rok 

b) nájomná zmluva na dobu neurčitú,  

c) účel nájmu – zriadenie depozitu archívnych dokumentov pre 

potreby Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči. 

      

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa je podpora mesta Bytča nájomcovi- Slovenskej republike 

v zastúpení Ministerstvom vnútra v oblasti ochrany a zveľaďovania 

kultúrneho dedičstva a kultúrnych pamiatok občanov mesta a SR a to 

v súlade s Memorandom o spolupráci „Generálna obnova objektu Kaštieľ 

Bytča a digitalizácia archívnych dokumentov Štátneho archívu 

v Bytči“ zo dňa 30.04.2022. 

 

Vedúci oddelenia Rr p. Kotešovský oboznámil prítomných, že voči 

zverejnenému zámeru prenájmu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Zástupca primátora dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Nájomnej zmluvy v navrhovanom znení zo dňa 19.05.2022, 

na priamy prenájom časti nebytových priestorov o výmere 307 m
2
, 

nachádzajúcich sa v suteréne polyfunkčného objektu - Domu kultúry 

v Bytči, ul. Treskoňova č. súp. 814, formou priameho prenájmu podľa 

§9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako 

prípadu prenájmu hodného osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 

a to medzi prenajímateľom: Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 38 

Bytča, IČO: 0032192 a nájomcom: SR zastúpená Ministerstvom vnútra 

SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00 151 866,   

s nasledovnými podmienkami nájmu: 

a) výška nájmu – 1 €/rok 

b) nájomná zmluva na dobu neurčitú,  

c) účel nájmu – zriadenie depozitu archívnych dokumentov pre 

potreby Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči. 

      

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa je podpora mesta Bytča nájomcovi- Slovenskej republike 

v zastúpení Ministerstvom vnútra v oblasti ochrany a zveľaďovania 

kultúrneho dedičstva a kultúrnych pamiatok občanov mesta a SR a to 

v súlade s Memorandom o spolupráci „Generálna obnova objektu Kaštieľ 



Bytča a digitalizácia archívnych dokumentov Štátneho archívu 

v Bytči“ zo dňa 30.04.2022. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 64/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Nájomnej zmluvy v navrhovanom znení zo dňa 19.05.2022, 

na priamy prenájom časti nebytových priestorov o výmere 307 m
2
, 

nachádzajúcich sa v suteréne polyfunkčného objektu - Domu kultúry 

v Bytči, ul. Treskoňova č. súp. 814, formou priameho prenájmu podľa 

§9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako 

prípadu prenájmu hodného osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 

a to medzi prenajímateľom: Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 38 

Bytča, IČO: 0032192 a nájomcom: SR zastúpená Ministerstvom vnútra 

SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00 151 866,   

s nasledovnými podmienkami nájmu: 

a) výška nájmu – 1 €/rok 

b) nájomná zmluva na dobu neurčitú,  

c) účel nájmu – zriadenie depozitu archívnych dokumentov pre 

potreby Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči. 

      

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa je podpora mesta Bytča nájomcovi- Slovenskej republike 

v zastúpení Ministerstvom vnútra v oblasti ochrany a zveľaďovania 

kultúrneho dedičstva a kultúrnych pamiatok občanov mesta a SR a to 

v súlade s Memorandom o spolupráci „Generálna obnova objektu   

 

2/ Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 5/2022 k 31.05. 2022. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 65/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 5/2022 k 31.05.2022. 

 

II. Schvaľuje: 

Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

5/2022,  v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)- c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov k 31.05. 2022 podľa predloženej tabuľky. 

 

Poslanec p. Weber sa dotazoval na opravu chodníka na Ul. Hviezdosla-

vovej.  

Vedúci odd. Rr p. Kotešovský ozrejmil, že ak bude dostatok 

finančných prostriedkov (po vykonanom verejnom obstarávaní) bude 

možné realizovať opravu chodníka aj na Ul. Hviezdoslavovej, čo by sa 

dostalo do rozpočtového opatrenia v mesiaci jún.  



Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 

Zástupca primátora dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 5/2022 k 31.05.2022. 

 

II. Schvaľuje: 

Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

5/2022,  v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)- c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov k 31.05. 2022 podľa predloženej tabuľky. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 65/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 5/2022 k 31.05.2022. 

 

II. Schvaľuje: 

Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

5/2022,  v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)- c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov k 31.05. 2022 podľa predloženej tabuľky. 

 

3/ Žiadosť STAVMOX, s.r.o., Baničova 19, Žilina o vyjadrenie 

k stavbe „Predajňa potravín Libex“ na pozemkoch vo vlastníctve 

Mesta, parc. CKN č. 1722/2 a 1719/3 v k.ú. Veľká Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 66/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vydanie kladného stanoviska Mesta Bytča k stavbe „Predajňa potravín 

Libex“ na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Bytča, parc. CKN č. 1722/2 

a 1719/3 v k.ú. Veľká Bytča, podľa prepracovaného projektu 

predloženého spoločnosťou STAVMOX, s.r.o., Baničova 19, Žilina. 

 

Poslanci v diskusii pripomienkovali, že by mala byť pripravená 

zmluva o budúcej zmluve s vecným bremenom a so zakomponovanými 

pripomienkami vznesenými zástupcami technických služieb. 

 

Poslanci jednomyseľne schválili prerokovanie tohto bodu najprv 

v komisiách a následne v mestskej rade a mestskom zastupiteľstve.      

Predseda návrhovej komisie navrhol stiahnutie bodu z dnešného 

rokovania mestského zastupiteľstva. 

Poslanci návrh schválili.   

 

4/ Žiadosť p. Petra Bublu, Treskoňova 814/5 o opätovné uzatvorenie 

zmluvy o nájme bytu na Ul. Treskoňova 814/5, Bytča. 



Žiadateľ nedoplatok postupne doplatil, poslednú splátku dňa 16. 5. 

2022. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 66/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu, Ul. Treskoňova 814/5, Bytča  

na dobu určitú 1 rok p. Petrovi Bublovi - byt č. 20, od 1.6.2022  

do 31.5.2023.  

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Zástupca primátora dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu, Ul. Treskoňova 814/5, Bytča  

na dobu určitú 1 rok p. Petrovi Bublovi - byt č. 20, od 1.6.2022  

do 31.5.2023.  

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 66/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu, Ul. Treskoňova 814/5, Bytča  

na dobu určitú 1 rok p. Petrovi Bublovi - byt č. 20, od 1.6.2022  

do 31.5.2023.  

 

5/ Žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa 

hodnotenia projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2022. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 67/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2022. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Zástupca primátora dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2022. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 67/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2022. 

 



Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupiteľstva 5/2022 v Bytči 

vyčerpaný, zástupca primátora poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Mgr. Marta Mičietová               Ing. Miroslav Minárčik              

prednostka úradu                   primátor mesta    

 

 

 

Mária Lee Fujdiaková                Július Lovás 

I.overovateľ                        II. overovateľ 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Klučiarová 

 

 

 

 

 


