
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia č. 4/2022 Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného 

dňa 28. 4. 2022 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Bytči 

 

Čas ukončenia zasadnutia: 17,45 hod.       

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 17 poslancov 

Program: 

1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Bytča. 

2/ Záverečný účet Mesta Bytča za r. 2021. 

3/ Žiadosť Športového klubu telesne postihnutých športovcov, Bytča  

o poskytnutie dotácie na činnosť klubu na rok 2022. 

4/ Iniciatívny poslanecký návrh p. Branislava Šušolíka 

na rozšírenie detského ihriska na Ul. Thurzovej v Bytči. 

5/ Návrh zmluvy o spolupráci medzi Mestom Bytča a obcou Maršová -

Rašov – vykonávanie dotknutých úloh mestskou políciou. 

6/ Žiadosť Technických služieb Mesta Bytča o zakúpenie 

automatického vysávača. 

7/ Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2022 

k 30. 4. 2022. 

8/ Nakladanie s majetkom Mesta – KTR Bytča, s.r.o., správa o stave 

spoločnosti, účtovná závierka k 31. 12. 2021. 

9/ Projekt na úpravu križovatky na ceste I/10 a účelovej 

komunikácie pri spoločnosti Stavoartikel, Bytča. 

10/ Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Mesta Bytča v k.ú. 

Hliník nad Váhom. 

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

k stavbe „Predajňa potravín Libex“. 

12/ Návrh štúdie „Zberný dvor“ na pozemkoch vo vlastníctve Mesta 

Bytča. 

13/ Iniciatívny poslanecký návrh p. Branislava Šušolíka a p. 

Júliusa Kozáka ohľadne nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta 

Bytča – dom č.s. 35 v k.ú. Veľká Bytča. 

14/ Žiadosť o prenájom časti pozemku Mesta Bytča na Námestí SR 

v Bytči. 

15/ Žiadosť o prenájom pozemku mesta Bytča za účelom umiestnenia 

letnej terasy pred Reštauráciou La Storia. 

16/ Návrh na predloženie žiadosti o NFP na projekt: „Malé zlepšenie 

eGov služieb mesto Bytča“. 

17/ Žiadosť Marko plus, Súľov – Hradná o opätovné prehodnotenie 

prenájmu pozemku vo vlastníctve Mesta za účelom umiestnenia letnej 

terasy pri prevádzke Panelák v Bytči.   

18/ Návrh na zrušenie uznesení. 

19/ Žiadosti o pridelenie voľných nájomných bytov na Ul.  

Jabloňová 1578, orientačné číslo 6, Bytča.  

20/ Žiadosť o pridelenie voľného nájomného bytu na Ul. Jabloňová  

1578, orientačné číslo 4, Bytča.  

21/ Žiadosť o pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 

Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča. 

22/ Žiadosti o opätovné uzatvorenie zmluvy o nájme bytu,  

Ul. Treskoňova 814/5, Bytča. 



23/ Žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa 

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

24/ Žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, centrum 

podpory Žilina, Kuzmányho 26, Žilina o prenájom nebytových  

priestorov v suteréne Domu kultúry. 

25/ Na vedomie. 

 

     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta  

p. Ing. Miroslav Minárčik a konštatoval, že je prítomných 17 

poslancov, nie je ospravedlnený žiadny poslanec. Poslanec p. Mgr. 

Andrej Gallo príde neskôr. 

 

Pán primátor dal hlasovať o návrhu programu. Poslanci program 

jednohlasne schválili. 

 

Pán primátor oboznámil prítomných, že dnes pred zasadnutím 

zastupiteľstva doručili zástupcovia spoločností Benet Sport 

a Elektro-Uni späťvzatie svojich žiadostí, preto dal návrh na 

stiahnutie bodov 12/ a 13/ z programu rokovania. 

 

Poslanci informáciu vzali na vedomie a návrh jednohlasne schválili. 

 

     Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Ľubomír Hrobárik 

a p. Helena Králiková.  

     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Július Lovás ako 

predseda komisie, p. Mária Fujdiaková a p. Ľuboslava Rybáriková ako 

členovia komisie. 

     Za zapisovateľku bola určená p. Mgr. Mária Klučiarová. 

        

Poslanci program, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu 

a zapisovateľku schválili. 

 

1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Bytča: 

- Správa o výsledku kontroly č. 1/2022 – „Kontrola dodržiavania 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v nadväznosti na dodržiavanie príslušných interných smerníc v RO 

Základná škola Ul. Eliáša Lániho, Bytča“, 

- Správa z kontroly vecného a časového plnenia prijatých uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Bytči dňa 27.01.2022, 24.02.2022 

a 21.03.2022.   

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 41/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

1/ Správu o výsledku kontroly č. 1/2022 – „Kontrola dodržiavania 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v nadväznosti na dodržiavanie príslušných interných smerníc v RO 

Základná škola Ul. Eliáša Lániho, Bytča“. 



2/ Správu z kontroly vecného a časového plnenia prijatých uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Bytči dňa 27.01.2022, 24.02.2022 

a 21.03.2022 predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Bytča.    

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

1/ Správu o výsledku kontroly č. 1/2022 – „Kontrola dodržiavania 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v nadväznosti na dodržiavanie príslušných interných smerníc v RO 

Základná škola Ul. Eliáša Lániho, Bytča“. 

2/ Správu z kontroly vecného a časového plnenia prijatých uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Bytči dňa 27.01.2022, 24.02.2022 

a 21.03.2022 predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Bytča.    

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 41/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

1/ Správu o výsledku kontroly č. 1/2022 – „Kontrola dodržiavania 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v nadväznosti na dodržiavanie príslušných interných smerníc v RO 

Základná škola Ul. Eliáša Lániho, Bytča“. 

2/ Správu z kontroly vecného a časového plnenia prijatých uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Bytči dňa 27.01.2022, 24.02.2022 

a 21.03.2022 predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Bytča.    

 

2/ Záverečný účet Mesta Bytča za r. 2021. 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta 

Bytča za r. 2021. 

 

MR odporúča MZ schváliť Záverečný účet Mesta Bytča za r. 2021 bez 

výhrad. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 42/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Bytča k Záverečnému účtu 

Mesta Bytča za rok 2021. 

2/ Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 

a hospodárenia Mesta Bytča k 31. 12. 2021. 

 

II. Schvaľuje: 

1/ Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta za rok 2021 

v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 



2/ Schodok rozpočtu vo výške 869 118,14 € zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Schodok rozpočtu sa zvyšuje o nevyčerpané prostriedky účelovo 

určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom 

roku  vo  výške  516.272,15 €, a to na:   

ŠJ Ul. mieru – dotácia na stravu a skvalitnenie   93.452,90 € 

ŠJ E. Lániho – dotácia na stravu a skvalitnenie   52.277,30 € 

SŠI Bytča  – dotácia na stravu                     8.433,50 € 

ZŠ Ul. mieru – prevádzkové výdavky                    52,38 € 

ZŠ Ul. mieru – projekt Modernejšia škola          30.000,00 € 

ZŠ E. Lániho – prevádzkové výdavky                 8.684,00 € 

MŠ Dost., Pšurn. – projekt Múdre hranie            1.500,00 € 

Sčítanie osôb, bytov a domov                       8.290,98 € 

Spoločenská hodnota drevín                         5.000,00 € 

Covid                                              5.211,09 € 

MsK – projekt“ Krásne knihy...“                    1.576,91 € 

MŠ Hurbanova – „Erazmus“                           2.791,61 € 

Op. služba – odmena v zmysle kol. zmluvy           2.704,93 € 

Matrika – odmena v zmysle kol. zmluvy                 76,18 € 

Th. sady – fond údržby a opráv                     2.189,82 € 

Úver načerpaný                                   294.030,55 € 

 

Schodok rozpočtu sa zvyšuje nevyčerpané prostriedky školského 

stravovania na stravné a réžiu, podľa § 140-141 zákona č. 245/2008 

Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov vo výške 29.670,67 €, a to na: 

ŠJ Ul. mieru – nevyčerpané fin. prostr.         11.984,38 €  

ŠJ E. Lániho – nevyčerpané fin. prostr.         17.686,29 €  

 

Uvedené finančné prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku 

v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Na základe uvedených skutočností skutočná tvorba rezervného fondu 

za rok 2021 je vo výške 823 982,71 €. 

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. zvýšený o sumu nevyčerpaných 

prostriedkov účelovo určených na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku je vo výške 1.415.060,96 €. 

 

III. Potvrdzuje: 

v zmysle § 16, ods.8 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov financovanie schodku rozpočtu 

mesta zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) tohto 

zákona z príjmových finančných operácií vo výške 1.415.060,96 € 

(prijaté návratné zdroje financovania, rezervný fond). 

 



IV. Schvaľuje: 

Použitie zostatku finančných operácií, po vysporiadaní schodku 

bežného a kapitálového rozpočtu, vo výške 823 982,71  €. v zmysle § 

15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  na tvorbu rezervného fondu.  

 

V. Schvaľuje 

V zmysle § 32 ods. 3 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 

Mesta Bytča použitie výsledku hospodárenia za rok 2020 vo výške 

701,31 € (po zdanení) na účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov a jeho následné použitie na technický rozvoj 

organizácie. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

1/ Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Bytča k Záverečnému účtu 

Mesta Bytča za rok 2021. 

2/ Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 

a hospodárenia Mesta Bytča k 31. 12. 2021. 

 

II. Schvaľuje: 

1/ Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta za rok 2021 

v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 

2/ Schodok rozpočtu vo výške 869 118,14 € zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Schodok rozpočtu sa zvyšuje o nevyčerpané prostriedky účelovo 

určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom 

roku  vo  výške  516.272,15 €, a to na:   

ŠJ Ul. mieru – dotácia na stravu a skvalitnenie   93.452,90 € 

ŠJ E. Lániho – dotácia na stravu a skvalitnenie   52.277,30 € 

SŠI Bytča  – dotácia na stravu                     8.433,50 € 

ZŠ Ul. mieru – prevádzkové výdavky                    52,38 € 

ZŠ Ul. mieru – projekt Modernejšia škola          30.000,00 € 

ZŠ E. Lániho – prevádzkové výdavky                 8.684,00 € 

MŠ Dost., Pšurn. – projekt Múdre hranie            1.500,00 € 

Sčítanie osôb, bytov a domov                       8.290,98 € 

Spoločenská hodnota drevín                         5.000,00 € 

Covid                                              5.211,09 € 

MsK – projekt“ Krásne knihy...“                    1.576,91 € 

MŠ Hurbanova – „Erazmus“                           2.791,61 € 

Op. služba – odmena v zmysle kol. zmluvy           2.704,93 € 

Matrika – odmena v zmysle kol. zmluvy                 76,18 € 

Th. sady – fond údržby a opráv                     2.189,82 € 

Úver načerpaný                                   294.030,55 € 



 

Schodok rozpočtu sa zvyšuje nevyčerpané prostriedky školského 

stravovania na stravné a réžiu, podľa § 140-141 zákona č. 245/2008 

Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov vo výške 29.670,67 €, a to na: 

ŠJ Ul. mieru – nevyčerpané fin. prostr.         11.984,38 €  

ŠJ E. Lániho – nevyčerpané fin. prostr.         17.686,29 €  

 

Uvedené finančné prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku 

v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Na základe uvedených skutočností skutočná tvorba rezervného fondu 

za rok 2021 je vo výške 823 982,71 €. 

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. zvýšený o sumu nevyčerpaných 

prostriedkov účelovo určených na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku je vo výške 1.415.060,96 €. 

 

III. Potvrdzuje: 

v zmysle § 16, ods.8 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov financovanie schodku rozpočtu 

mesta zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) tohto 

zákona z príjmových finančných operácií vo výške 1.415.060,96 € 

(prijaté návratné zdroje financovania, rezervný fond). 

 

IV. Schvaľuje: 

Použitie zostatku finančných operácií, po vysporiadaní schodku 

bežného a kapitálového rozpočtu, vo výške 823 982,71  €. v zmysle § 

15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  na tvorbu rezervného fondu.  

 

V. Schvaľuje 

V zmysle § 32 ods. 3 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 

Mesta Bytča použitie výsledku hospodárenia za rok 2020 vo výške 

701,31 € (po zdanení) na účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov a jeho následné použitie na technický rozvoj 

organizácie. 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 42/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

1/ Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Bytča k Záverečnému účtu 

Mesta Bytča za rok 2021. 

2/ Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 

a hospodárenia Mesta Bytča k 31. 12. 2021. 

 

II. Schvaľuje: 



1/ Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta za rok 2021 

v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 

2/ Schodok rozpočtu vo výške 869 118,14 € zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Schodok rozpočtu sa zvyšuje o nevyčerpané prostriedky účelovo 

určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom 

roku  vo  výške  516.272,15 €, a to na:   

ŠJ Ul. mieru – dotácia na stravu a skvalitnenie   93.452,90 € 

ŠJ E. Lániho – dotácia na stravu a skvalitnenie   52.277,30 € 

SŠI Bytča  – dotácia na stravu                     8.433,50 € 

ZŠ Ul. mieru – prevádzkové výdavky                    52,38 € 

ZŠ Ul. mieru – projekt Modernejšia škola          30.000,00 € 

ZŠ E. Lániho – prevádzkové výdavky                 8.684,00 € 

MŠ Dost., Pšurn. – projekt Múdre hranie            1.500,00 € 

Sčítanie osôb, bytov a domov                       8.290,98 € 

Spoločenská hodnota drevín                         5.000,00 € 

Covid                                              5.211,09 € 

MsK – projekt“ Krásne knihy...“                    1.576,91 € 

MŠ Hurbanova – „Erazmus“                           2.791,61 € 

Op. služba – odmena v zmysle kol. zmluvy           2.704,93 € 

Matrika – odmena v zmysle kol. zmluvy                 76,18 € 

Th. sady – fond údržby a opráv                     2.189,82 € 

Úver načerpaný                                   294.030,55 € 

 

Schodok rozpočtu sa zvyšuje nevyčerpané prostriedky školského 

stravovania na stravné a réžiu, podľa § 140-141 zákona č. 245/2008 

Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov vo výške 29.670,67 €, a to na: 

ŠJ Ul. mieru – nevyčerpané fin. prostr.         11.984,38 €  

ŠJ E. Lániho – nevyčerpané fin. prostr.         17.686,29 €  

 

Uvedené finančné prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku 

v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Na základe uvedených skutočností skutočná tvorba rezervného fondu 

za rok 2021 je vo výške 823 982,71 €. 

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. zvýšený o sumu nevyčerpaných 

prostriedkov účelovo určených na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku je vo výške 1.415.060,96 €. 

 

III. Potvrdzuje: 

v zmysle § 16, ods.8 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov financovanie schodku rozpočtu 

mesta zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) tohto 



zákona z príjmových finančných operácií vo výške 1.415.060,96 € 

(prijaté návratné zdroje financovania, rezervný fond). 

 

IV. Schvaľuje: 

Použitie zostatku finančných operácií, po vysporiadaní schodku 

bežného a kapitálového rozpočtu, vo výške 823 982,71  €. v zmysle § 

15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  na tvorbu rezervného fondu.  

 

V. Schvaľuje 

V zmysle § 32 ods. 3 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 

Mesta Bytča použitie výsledku hospodárenia za rok 2020 vo výške 

701,31 € (po zdanení) na účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov a jeho následné použitie na technický rozvoj 

organizácie. 

 

3/ Žiadosť Športového klubu telesne postihnutých športovcov, 

Sidónie Sakalovej 1250/99, Bytča o poskytnutie dotácie na činnosť 

klubu na rok 2022. 

 

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti, nakoľko žiadateľ 

nespĺňa zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie dotácie 

v zmysle § 7, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 43/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti Športového klubu telesne postihnutých 

športovcov, S. Sakalovej 1250/99, Bytča o poskytnutie dotácie na 

činnosť klubu na rok 2022, nakoľko žiadateľ nespĺňa zákonom 

stanovené podmienky pre poskytnutie dotácie v zmysle § 7, ods. 4 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

 

Pán primátor konštatoval, že informoval p. Mihoka o tom, že komisie 

odporučili nevyhovenie žiadosti. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti Športového klubu telesne postihnutých 

športovcov, S. Sakalovej 1250/99, Bytča o poskytnutie dotácie na 

činnosť klubu na rok 2022, nakoľko žiadateľ nespĺňa zákonom 

stanovené podmienky pre poskytnutie dotácie v zmysle § 7, ods. 4 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

 



Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 43/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti Športového klubu telesne postihnutých 

športovcov, S. Sakalovej 1250/99, Bytča o poskytnutie dotácie na 

činnosť klubu na rok 2022, nakoľko žiadateľ nespĺňa zákonom 

stanovené podmienky pre poskytnutie dotácie v zmysle § 7, ods. 4 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

 

4/ Iniciatívny poslanecký návrh p. Branislava Šušolíka 

na rozšírenie detského ihriska na Ul. Thurzovej v Bytči. 

 

MR konštatovala, že na rekonštrukciu uvedeného detského ihriska je 

v návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022 

navrhnutá suma 16.000,- €. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 44/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Informáciu, že finančné prostriedky vo výške 16.000,- € na 

rekonštrukcia detského ihriska na Ul. Thurzovej v Bytči sú zaradené 

v návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

4/2022. 

 

Poslanec p. Branislav Šušolík poďakoval za to, že sa našli 

finančné prostriedky. Požiadal ešte, aby bola doplnená hojdačka 

pre najmenšie detičky, lebo tá tam chýba. Požiadal, aby pri výbere  

dielov bol doplnený tento diel.   

 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Informáciu, že finančné prostriedky vo výške 16.000,- € na 

rekonštrukcia detského ihriska na Ul. Thurzovej v Bytči sú zaradené 

v návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

4/2022. 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 44/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Informáciu, že finančné prostriedky vo výške 16.000,- € na 

rekonštrukcia detského ihriska na Ul. Thurzovej v Bytči sú zaradené 

v návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

4/2022. 

 



5/ Návrh zmluvy o spolupráci medzi Mestom Bytča a obcou Maršová -

Rašov – vykonávanie dotknutých úloh mestskou políciou. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 45/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Bytča a obcou Maršová –Rašov. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Bytča a obcou Maršová –Rašov. 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 45/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Bytča a obcou Maršová –Rašov. 

 

6/ Žiadosť Technických služieb Mesta Bytča o zakúpenie 

automatického vysávača Dolphin WAVE 100 v cene 3.480,- € potrebného 

k prevádzkovaniu letného kúpaliska. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 46/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie kapitálového transferu Technickým službám Mesta Bytča 

účelovo určeného na zakúpenie automatického vysávača Dolphin WAVE 

100 v cene 3.480,- €, v zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 4/2022. 

 

Pán primátor konštatoval, že požiadavku predložili technické 

služby po zasadnutí komisii a mestskej rady. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie kapitálového transferu Technickým službám Mesta Bytča 

účelovo určeného na zakúpenie automatického vysávača Dolphin WAVE 

100 v cene 3.480,- €, v zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 4/2022. 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 46/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie kapitálového transferu Technickým službám Mesta Bytča 

účelovo určeného na zakúpenie automatického vysávača Dolphin WAVE 



100 v cene 3.480,- €, v zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 4/2022. 

    

7/ Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2022 

k 30. 4. 2022. 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu 

Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2022 k 30. 4. 2022. 

  

MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta k podprogramu 12.2 

tribúna mesta údržba, k podprogramu 8.2 výstavba chodníka Thurzove 

sady. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 47/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 4/2022 k 30.04.2022. 

 

II. Schvaľuje: 

1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

4/2022,  v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)- d) zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov k 30.04. 2022 podľa predloženej tabuľky 

s nasledovnými zmenami a doplnením: 

 

Bežné výdavky   

 

Podprogram 12.2. Tribúna mesta, futbalový štadión 

635 Havarijný stav Tribúna Bytča (46)                - 110.000,- €  

 

Kapitálové výdavky   

 

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť                

713 Kúpa defibrilátora (46)                            + 2.030,- €    

 

Podprogram 7.5. Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk 

721 Poskytnutie kapitálového transferu Technickým službám Mesta 

Bytča účelovo určeného na zakúpenie automatického vysávača Dolphin 

WAVE 100                                                +3.480,- € 

Podprogram 12.2. Tribúna mesta, futbalový štadión     + 110.000,- € 

717 Vybud. osvetl.ihriska s umelou trávou + siete     + 40.000,- € 

717 Doplnenie hľadiska (46)                            + 70.000,- € 

 
Príjmové finančné operácie 

454 Prostriedky rezervného fondu            + 5.510,- € 

 

2/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na bežné 

výdavky vo výške 349.800,- € na mimoriadnu okolnosť (neočakávané 

rapídne zvýšenie cien energií – elektrina, plyn) v zmysle 

ustanovenia§ 10 ods. 9 Zákona č. 583/204 Z. z. o rozpočtových 



pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov: 

-Budovy mesta-energie                                254.250,00 € 

-Budovy mesta-energie školstvo a školstvo ŠJ          95.550,00 €  

 

3/  Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na bežné 

výdavky vo výške 82.450 ,- € na odstránenie havarijného stavu majetku 

v zmysle ustanovenia§ 10 ods. 9 Zákona č. 583/204 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov: 

-Havarijná oprava oplotenia pozemku parc. CKN 50          2.000,00 € 

-Havarijná oprava strechy altánku Malá Bytča              2.500,00 € 

-Havarijná oprava KD Pšurnovice                           4.000,00 € 

-Havarijná oprava oplotenia cintorína Malá Bytča          1.000,00 € 

-Havarijná oprava spevnenia svahu pri dets. ihr. M.Bytča  2.950,00 € 

-Havarijná oprava výtlky - TSMB                          10.000,00 € 

-Havarijná oprava budovy tribúna mesta                   60.000,00 €                            

 

4/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 

349.200,- € na kapitálové výdavky: 

-PD – zberný dvor                                        10.000,00 € 

-Thurzove sady – chodník                                 40.000,00 € 

-Thurzove sady - pozemok detské ihrisko                     280,00 € 

-Thurzove sady – detské ihrisko                          45.000,00 € 

-Rekonštrukcia detského ihriska Lúčna                    46.000,00 € 

-Rekonštrukcia detského ihriska Thurzova ulica            2.770,00 € 

-Rekonštrukcia detského ihriska Hlinícka ulica           10.000,00 € 

-Detské ihrisko kaplnka                                   1.700,00 € 

-Rekonštrukcia detského ihriska Hliník nad Váhom          8.250,00 € 

-Prístavba budovy ŠJ                                     21.900,00 € 

-Športová hala                                            7.290,00 € 

-Externá posilňovňa Mikšová                              12.500,00 € 

-Workautové ihrisko Kaplnka-rekonštrukcia                 8.000,00 € 

-Výstavba WC tribúna Hrabové                             20.000,00 € 

-Kapitálový transfer TS MB na kúpu automat. vysávača      3.480,00 € 

-Kúpa defibrilátora                                       2.030,00 €      

-Vybudovanie osvetlenia ihriska s umelou trávou         40.000,00 € 

-Doplnenie hľadiska                                     70.000,00 € 

 

Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p. 

Gallo. 

Poslanec p. Weber požiadal o zaradenie do plánu opráv - chodník na 

Ul. Hviezdoslavovej. 

Poslanec p. Šušolík vyjadril názor, že rekonštrukcia futbalového 

areálu mala byť riešená koncepčne, nie rozdelené na viacero 

investičných akcii, ale v celku. Ale teší sa, že je športový areál 

hotový. 

Poslanci pripomenuli, že MR odporučila primátorovi mesta, aby 

oslovil súkromnú školu na Ul. S. Sakalovej) o možnosti využívania 

časti nebytových priestorov, ktorý má škola v nájme pre potreby 

mesta (tretej osoby) za účelom zriadenia reštaurácie.     



V prípade kladného vyjadrenia školy, pripraviť podmienky vyhlásenia 

súťaže. 

Ďalej MR odporučila, aby úrad preveril, či v nájomnej zmluve so 

Strednou školou podnikania bola podmienka – rekonštrukcia 

(zateplenie) fasády. 

 

Vedúci oddelenia Rr p. Kotešovský informoval, že v nájomnej zmluve 

podmienka opravy fasády nie je, nie je ani stanovený termín 

jednotlivých etáp rekonštrukcie priestorov. Teda nie je povinnosť, 

ani sankcie.  

 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 4/2022 k 30.04.2022. 

 

II. Schvaľuje: 

1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

4/2022,  v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)- d) zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov k 30.04. 2022 podľa predloženej tabuľky 

s nasledovnými zmenami a doplnením: 

 

Bežné výdavky   

 

Podprogram 12.2. Tribúna mesta, futbalový štadión 

635 Havarijný stav Tribúna Bytča (46)                - 110.000,- €  

 

Kapitálové výdavky   

 

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť                

713 Kúpa defibrilátora (46)                            + 2.030,- €    

 

Podprogram 7.5. Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk 

721 Poskytnutie kapitálového transferu Technickým službám Mesta 

Bytča účelovo určeného na zakúpenie automatického vysávača Dolphin 

WAVE 100                                                +3.480,- € 

Podprogram 12.2. Tribúna mesta, futbalový štadión     + 110.000,- € 

717 Vybud. osvetl.ihriska s umelou trávou + siete     + 40.000,- € 

717 Doplnenie hľadiska (46)                            + 70.000,- € 

 
Príjmové finančné operácie 

454 Prostriedky rezervného fondu            + 5.510,- € 

 

2/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na bežné 

výdavky vo výške 349.800,- € na mimoriadnu okolnosť (neočakávané 

rapídne zvýšenie cien energií – elektrina, plyn) v zmysle 

ustanovenia§ 10 ods. 9 Zákona č. 583/204 Z. z. o rozpočtových 



pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov: 

-Budovy mesta-energie                                254.250,00 € 

-Budovy mesta-energie školstvo a školstvo ŠJ          95.550,00 €  

 

3/  Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na bežné 

výdavky vo výške 82.450 ,- € na odstránenie havarijného stavu majetku 

v zmysle ustanovenia§ 10 ods. 9 Zákona č. 583/204 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov: 

-Havarijná oprava oplotenia pozemku parc. CKN 50          2.000,00 € 

-Havarijná oprava strechy altánku Malá Bytča              2.500,00 € 

-Havarijná oprava KD Pšurnovice                           4.000,00 € 

-Havarijná oprava oplotenia cintorína Malá Bytča          1.000,00 € 

-Havarijná oprava spevnenia svahu pri dets. ihr. M.Bytča  2.950,00 € 

-Havarijná oprava výtlky - TSMB                          10.000,00 € 

-Havarijná oprava budovy tribúna mesta                   60.000,00 €                            

 

4/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 

349.200,- € na kapitálové výdavky: 

-PD – zberný dvor                                        10.000,00 € 

-Thurzove sady – chodník                                 40.000,00 € 

-Thurzove sady - pozemok detské ihrisko                     280,00 € 

-Thurzove sady – detské ihrisko                          45.000,00 € 

-Rekonštrukcia detského ihriska Lúčna                    46.000,00 € 

-Rekonštrukcia detského ihriska Thurzova ulica            2.770,00 € 

-Rekonštrukcia detského ihriska Hlinícka ulica           10.000,00 € 

-Detské ihrisko kaplnka                                   1.700,00 € 

-Rekonštrukcia detského ihriska Hliník nad Váhom          8.250,00 € 

-Prístavba budovy ŠJ                                     21.900,00 € 

-Športová hala                                            7.290,00 € 

-Externá posilňovňa Mikšová                              12.500,00 € 

-Workautové ihrisko Kaplnka-rekonštrukcia                 8.000,00 € 

-Výstavba WC tribúna Hrabové                             20.000,00 € 

-Kapitálový transfer TS MB na kúpu automat. vysávača      3.480,00 € 

-Kúpa defibrilátora                                       2.030,00 €      

-Vybudovanie osvetlenia ihriska s umelou trávou         40.000,00 € 

-Doplnenie hľadiska                                     70.000,00 € 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 47/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 4/2022 k 30.04.2022. 

 

II. Schvaľuje: 

1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

4/2022,  v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)- d) zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 



doplnení niektorých zákonov k 30.04. 2022 podľa predloženej tabuľky 

s nasledovnými zmenami a doplnením: 

 

Bežné výdavky   

 

Podprogram 12.2. Tribúna mesta, futbalový štadión 

635 Havarijný stav Tribúna Bytča (46)                - 110.000,- €  

 

Kapitálové výdavky   

 

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť                

713 Kúpa defibrilátora (46)                            + 2.030,- €    

 

Podprogram 7.5. Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk 

721 Poskytnutie kapitálového transferu Technickým službám Mesta 

Bytča účelovo určeného na zakúpenie automatického vysávača Dolphin 

WAVE 100                                                +3.480,- € 

Podprogram 12.2. Tribúna mesta, futbalový štadión     + 110.000,- € 

717 Vybud. osvetl.ihriska s umelou trávou + siete     + 40.000,- € 

717 Doplnenie hľadiska (46)                            + 70.000,- € 

 
Príjmové finančné operácie 

454 Prostriedky rezervného fondu            + 5.510,- € 

 

2/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na bežné 

výdavky vo výške 349.800,- € na mimoriadnu okolnosť (neočakávané 

rapídne zvýšenie cien energií – elektrina, plyn) v zmysle 

ustanovenia§ 10 ods. 9 Zákona č. 583/204 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov: 

-Budovy mesta-energie                                254.250,00 € 

-Budovy mesta-energie školstvo a školstvo ŠJ          95.550,00 €  

 

3/  Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na bežné 

výdavky vo výške 82.450 ,- € na odstránenie havarijného stavu majetku 

v zmysle ustanovenia§ 10 ods. 9 Zákona č. 583/204 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov: 

-Havarijná oprava oplotenia pozemku parc. CKN 50          2.000,00 € 

-Havarijná oprava strechy altánku Malá Bytča              2.500,00 € 

-Havarijná oprava KD Pšurnovice                           4.000,00 € 

-Havarijná oprava oplotenia cintorína Malá Bytča          1.000,00 € 

-Havarijná oprava spevnenia svahu pri dets. ihr. M.Bytča  2.950,00 € 

-Havarijná oprava výtlky - TSMB                          10.000,00 € 

-Havarijná oprava budovy tribúna mesta                   60.000,00 €                            

 

4/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 

349.200,- € na kapitálové výdavky: 

-PD – zberný dvor                                        10.000,00 € 

-Thurzove sady – chodník                                 40.000,00 € 

-Thurzove sady - pozemok detské ihrisko                     280,00 € 



-Thurzove sady – detské ihrisko                          45.000,00 € 

-Rekonštrukcia detského ihriska Lúčna                    46.000,00 € 

-Rekonštrukcia detského ihriska Thurzova ulica            2.770,00 € 

-Rekonštrukcia detského ihriska Hlinícka ulica           10.000,00 € 

-Detské ihrisko kaplnka                                   1.700,00 € 

-Rekonštrukcia detského ihriska Hliník nad Váhom          8.250,00 € 

-Prístavba budovy ŠJ                                     21.900,00 € 

-Športová hala                                            7.290,00 € 

-Externá posilňovňa Mikšová                              12.500,00 € 

-Workautové ihrisko Kaplnka-rekonštrukcia                 8.000,00 € 

-Výstavba WC tribúna Hrabové                             20.000,00 € 

-Kapitálový transfer TS MB na kúpu automat. vysávača      3.480,00 € 

-Kúpa defibrilátora                                       2.030,00 €      

-Vybudovanie osvetlenia ihriska s umelou trávou         40.000,00 € 

-Doplnenie hľadiska                                     70.000,00 € 

 

8/ Nakladanie s majetkom Mesta – KTR Bytča, s.r.o., správa o stave 

spoločnosti, účtovná závierka k 31. 12. 2021. 

 

MR odporúča MZ zobrať na vedomie správu o stave spoločnosti KTR 

Bytča s.r.o. a poveriť primátora mesta prijatím opatrení 

smerujúcich k likvidácii spoločnosti KTR. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 48/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Správu o stave spoločnosti KTR Bytča s.r.o. zo dňa 28.04.2022 

predloženú konateľom spoločnosti KTR s.r.o., Bytča. 

 

II.Poveruje: 

Primátora Mesta Bytča, ako štatutárny orgán jediného spoločníka KTR 

Bytča, s.r.o. na rozhodnutie o zrušení spoločnosti KTR Bytča, 

s.r.o., so sídlom Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO: 36 379 018, 

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, 

vložka č. 11025/L, ustanovení likvidátora spoločnosti a uzatvorenie 

zmluvy s ustanoveným likvidátorom o odmene likvidátora a úhrade 

nákladov likvidácie. 

 

Pán primátor konštatoval, že je načase uvedené ukončiť 

a zlikvidovať. 

Zástupca primátora p. Babušík navrhol, aby bola konateľovi 

spoločnosti p. Kotešovskému, po likvidácii spoločnosti, vyplatená 

odmena vo výške 500,- €.  

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Správu o stave spoločnosti KTR Bytča s.r.o. zo dňa 28.04.2022 

predloženú konateľom spoločnosti KTR s.r.o., Bytča. 



II.Poveruje: 

Primátora Mesta Bytča, ako štatutárny orgán jediného spoločníka KTR 

Bytča, s.r.o. na rozhodnutie o zrušení spoločnosti KTR Bytča, 

s.r.o., so sídlom Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO: 36 379 018, 

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, 

vložka č. 11025/L, ustanovení likvidátora spoločnosti a uzatvorenie 

zmluvy s ustanoveným likvidátorom o odmene likvidátora a úhrade 

nákladov likvidácie. 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 48/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Správu o stave spoločnosti KTR Bytča s.r.o. zo dňa 28.04.2022 

predloženú konateľom spoločnosti KTR s.r.o., Bytča. 

 

II.Poveruje: 

Primátora Mesta Bytča, ako štatutárny orgán jediného spoločníka KTR 

Bytča, s.r.o. na rozhodnutie o zrušení spoločnosti KTR Bytča, 

s.r.o., so sídlom Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO: 36 379 018, 

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, 

vložka č. 11025/L, ustanovení likvidátora spoločnosti a uzatvorenie 

zmluvy s ustanoveným likvidátorom o odmene likvidátora a úhrade 

nákladov likvidácie. 

 

9/ Projekt na úpravu križovatky na ceste I/10 a účelovej 

komunikácie pri spoločnosti Stavoartikel, Bytča. 

 

MR odporúča MZ schváliť navrhovaný postup. 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 49/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vypracovanie ponuky Mesta na odkúpenie dotknutých pozemkov pod 

navrhovanou križovatkou a oslovenie ich vlastníka – Ing. A. Letka, 

za účelom odpredaja týchto pozemkov Mestu Bytča za symbolickú cenu. 

2/ Oslovenie ostatných dotknutých vlastníkov pozemkov pod 

navrhovanou križovatkou – Slovenský vodohospodársky podnik, štátny 

podnik, Banská Štiavnica, SR – Slovenský pozemkový fond, s cieľom 

bezodplatného prevodu pozemkov  v danej lokalite na Mesto Bytča, 

vrátane prístupovej cesty k Stavoartiklu, RD a IBV, t. j.  parc. 

EKN č.  3495,  k. ú. Veľká Bytča. 

3/ Oslovenie vlastníkov nehnuteľností v blízkosti navrhovanej 

križovatky (p. Peter Kulíšek, Stavoartikel Slovakia s.r.o., CERTUS 

DEVELOPMENT s.r.o., Trenčín) za účelom vyjadrenia o ich 

spolufinancovaní výstavby budúcej križovatky. 

 

Poslanec p. Šušolík poďakoval za spoluprácu členom pracovnej 

skupiny pp. Babušíkovi, Gallovi, aj vedúcim oddelení p. Beníčkovi 

a Kotešovskému.  

Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vypracovanie ponuky Mesta na odkúpenie dotknutých pozemkov pod 

navrhovanou križovatkou a oslovenie ich vlastníka – Ing. A. Letka, 

za účelom odpredaja týchto pozemkov Mestu Bytča za symbolickú cenu. 

2/ Oslovenie ostatných dotknutých vlastníkov pozemkov pod 

navrhovanou križovatkou – Slovenský vodohospodársky podnik, štátny 

podnik, Banská Štiavnica, SR – Slovenský pozemkový fond, s cieľom 

bezodplatného prevodu pozemkov  v danej lokalite na Mesto Bytča, 

vrátane prístupovej cesty k Stavoartiklu, RD a IBV, t. j.  parc. 

EKN č.  3495,  k. ú. Veľká Bytča. 

3/ Oslovenie vlastníkov nehnuteľností v blízkosti navrhovanej 

križovatky (p. Peter Kulíšek, Stavoartikel Slovakia s.r.o., CERTUS 

DEVELOPMENT s.r.o., Trenčín) za účelom vyjadrenia o ich 

spolufinancovaní výstavby budúcej križovatky. 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 49/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vypracovanie ponuky Mesta na odkúpenie dotknutých pozemkov pod 

navrhovanou križovatkou a oslovenie ich vlastníka – Ing. A. Letka, 

za účelom odpredaja týchto pozemkov Mestu Bytča za symbolickú cenu. 

2/ Oslovenie ostatných dotknutých vlastníkov pozemkov pod 

navrhovanou križovatkou – Slovenský vodohospodársky podnik, štátny 

podnik, Banská Štiavnica, SR – Slovenský pozemkový fond, s cieľom 

bezodplatného prevodu pozemkov  v danej lokalite na Mesto Bytča, 

vrátane prístupovej cesty k Stavoartiklu, RD a IBV, t. j.  parc. 

EKN č.  3495,  k. ú. Veľká Bytča. 

3/ Oslovenie vlastníkov nehnuteľností v blízkosti navrhovanej 

križovatky (p. Peter Kulíšek, Stavoartikel Slovakia s.r.o., CERTUS 

DEVELOPMENT s.r.o., Trenčín) za účelom vyjadrenia o ich 

spolufinancovaní výstavby budúcej križovatky. 

 

10/ Žiadosť p. JUDr. Jaroslava Maceka, Hliník nad Váhom 558, Bytča 

o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Mesta Bytča, parc. CKN č. 177/2 

záhrada o výmere 169 m
2
 v k.ú. Hliník nad Váhom. 

 

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 50/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. JUDr. Jaroslava Maceka, Hliník nad Váhom 

558, Bytča o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Mesta Bytča, parc. 

CKN č. 177/2 záhrada o výmere 169 m
2
 v k.ú. Hliník nad Váhom. 

 

Na zasadnutí bol prítomný p. Macek, ktorému na jeho žiadosť dal pán 

primátor slovo. 



Pán Macek konštatoval, že návrh uznesenia je nevyhovieť jeho 

žiadosti o odkúpenie tohto pozemku. Podotkol, že nedávno poslanci 

prejavili kolektívnu vôľu, že tento pozemok Mesto nepotrebuje, je 

prebytočný a schválili jeho odpredaj za cenu 25,- €/m
2
. Konštatoval, 

že dal určitú ponuku a svoju ponuku zvyšuje na 100,- €/m
2
. Požiadal  

zapisovateľku, aby bol jeho návrh oficiálne zaznamenaný 

v zápisnici. Pán Macek pripomenul prítomným (poslanci, primátor, 

zamestnanci úradu), že majú na starosti správu mestského majetku, 

jeho zhodnocovanie a v prípade, že je prebytočný, mali by s ním 

nakladať tak, aby bol dosiahnutý čo najväčší výnos. Ak ho 

v budúcnosti budú predávať, tak za akú cenu a prečo ten rozdiel 

vznikol, kto je zaň zodpovedný a aké sú tam dôsledky, napr. 

trestno-právne vo vzťahu k tomu, že Mesto mohlo získať sumu, ktorá 

by stačila v tomto prípade na to, aby sa postavilo jedno ihrisko. 

Dal opakovane na vedomie svoju ponuku. V závere prítomných 

požiadal, aby svojimi rozhodnutiami nevytvárali dve kategórie 

občanov, jednu, ktorá má väčšie práva a druhú, ktorá má práv menej. 

      
  

Pán primátor vysvetlil, že pri žiadostiach o odkúpenie alebo 

prenájom mestského majetku rozhoduje účel. Poďakoval p. Macekovi, 

že upozornil na nesprávny postup Mesta pri odpredaji pozemkov (p. 

Frolo). Konštatoval tiež, že Mesto už veľa rokov vychádza v ústrety 

občanom, ktorí nemali vysporiadané pozemky zo socializmu.    

 

Pán Macek vysvetlil, že je nebezpečný precedens, ak si niekto 

prihradí mestský pozemok a potom požiada o jeho odkúpenie a je mu 

vyhovené. Na príklade tiež poukázal na rozdielny prístup pri 

rozhodovaní poslancov.   

 

V ďalšej diskusii vystúpil poslanec p. Kulíšek, ktorý poukázal na 

to, že podľa jeho názoru je prípad odpredaja pozemku p. Frolovi 

iný, ako odpredaj pozemkov občanom na Ul. Pšurnovickej.  

 

Pán primátor konštatoval, že podľa odborného názoru jeho kolegov, 

aj jeho názoru, ide v zmysle zákona o rovnaké prípady. 

 

Poslanec p. Frolo objasnil, že v r. 1986, keď sa realizovalo 

v Hliníku nad Váhom oplotenie ihriska, bola na mestskom pozemku 

susediacom s jeho pozemkom jama, ktorú on zaviezol a pozemok 

vyčistil. Z MsNV mu dovolili pozemok užívať. Konštatoval, že je 

jeho chyba, lebo pozemok mohol už dávno vysporiadať. Ďalej 

poznamenal, že na tomto mestskom pozemku sa nachádza vodovodná 

šachta slúžiaca pre celé ihrisko, on sa o ňu stará. 

 

V závere diskusie sa p. Frolo a p. Macek dotkli aj problému 

nepovoleného umiestnenia panelov do brehov potoka pri Požiarnej 

zbrojnici v Hliníku nad Váhom. Pán Frolo vyhlásil, že panely, ktoré 

tam neoprávnene umiestnil, do dvoch týždňov odstráni. 

 

V závere diskusie zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že sú 

občania, ktorí nevedomky užívali pozemky Mesta a sú aj takí, 



ktorých pozemky boli v minulosti použité na chodníky, sú 

vyasfaltované a chodíme po nich. Treba pristupovať ku každému zo 

žiadateľov individuálne. Nezdá sa mu, že by poslanci mali dve 

kategórie občanov.  

 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. JUDr. Jaroslava Maceka, Hliník nad Váhom 

558, Bytča o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Mesta Bytča, parc. 

CKN č. 177/2 záhrada o výmere 169 m
2
 v k.ú. Hliník nad Váhom. 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 50/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. JUDr. Jaroslava Maceka, Hliník nad Váhom 

558, Bytča o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Mesta Bytča, parc. 

CKN č. 177/2 záhrada o výmere 169 m
2
 v k.ú. Hliník nad Váhom. 

 

Pán primátor konštatoval, že podľa výsledkov hlasovania uznesenie 

nebolo prijaté. 

 

11/ 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. 

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti v takom riešení, ako 

bola žiadosť predložená. MR nesúhlasí s navrhovaným riešením, o. i. 

aj z dôvodu veľkej intenzity dopravy v tejto lokalite, pričom 

navrhované riešenie vjazdu do areálu predajne, výrazne zhorší daný 

stav a nevyhnutne budú vznikať kolízne situácie. 

MR zároveň odporúča MZ zaviazať stavebníka, aby v novom návrhu 

riešenia dopravy a zásobovania obchodu, bolo zahrnuté riešenie aj 

pohybu chodcov v danej lokalite. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 51/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Schvaľuje: 

Vydanie nesúhlasného 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 v takom riešení, ako bola 

žiadosť predložená z dôvodu zachovania plynulosti a bezpečnosti 

dopravnej situácie v tejto lokalite, spoločnosti STAVMOX, s.r.o., 

Baničova 19, Žilina v zastúpení stavebníka Libex,s.r.o., Bytčianska 

114, Žilina.   

 

II.Odporúča: 

Spoločnosti STAVMOX, s.r.o., Baničova 19, Žilina v zastúpení 

stavebníka Libex,s.r.o., Bytčianska 114, Žilina, aby v novom návrhu 



riešenia príjazdu a zásobovania „Predajňa potravín Libex“ bolo 

zahrnuté riešenie aj pohybu chodcov v danej lokalite. 

 

Pán primátor informoval prítomných, že sa zúčastnil rokovaní na 

dopravnom inšpektoráte v Žiline, kde uznali, že takto to nebude 

možné realizovať, má byť navrhnuté iné riešenie. 

 

Poslanec p. Šušolík navrhol, aby bol tento bod stiahnutý 

z programu rokovania a prerokovaný až po predložení vhodného 

riešenia prístupu.     

 

Poslanci návrh jednomyseľne schválili. 

 

12/ Návrh štúdie „Zberný dvor“ na pozemkoch vo vlastníctve Mesta 

Bytča parc. CKN č. 981/34, 982/13 v k.ú. Veľká Bytča. 

 

MR konštatovala, že pri návrhu a realizácii projektu je nutné 

prihliadať na širšiu dopravnú situáciu, t.z. riešiť dopravu 

komplexne v celej lokalite s prihliadnutím na jej pružnosť a 

bezpečnosť. 

  

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 51/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby a stavebného povolenia v súlade s predloženou 

štúdiou Zberného dvora. 

Poslanci v diskusii poukázali na nutnosť riešenia dopravnej 

situácie v tejto lokalite. 

 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby a stavebného povolenia v súlade s predloženou 

štúdiou Zberného dvora. 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 51/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby a stavebného povolenia v súlade s predloženou 

štúdiou Zberného dvora. 

13/ Iniciatívny poslanecký návrh p. Branislava Šušolíka a p. 

Júliusa Kozáka ohľadne nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta 

Bytča – dom č.s. 35 v k.ú. Veľká Bytča: 

-vypracovanie cenovej ponuky mesta na opravu havarijného stavu 

 rodinného domu č. súp. 35 v Bytči, 



-vypracovanie cenovej ponuky mesta na odkúpenie rodinného domu č. 

 súp. 35 v Bytči a pozemku parc. CKN č. 854/1, v podieli ½  

 od spoluvlastníka nehnuteľností Slovenský dejepisný spolok. 

 

MR odporúča MZ schváliť poverenie primátora mesta zaslaním písomnej 

ponuky Mesta na odkúpenie rodinného domu č. s. 35 v Bytči a pozemku 

parc. CKN č. 854/1, v podiele ½ od spoluvlastníka nehnuteľností 

Slovenský dejepisný spolok za cenu podľa znaleckého posudku. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 52/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Poveruje: 

Primátora mesta zaslaním písomnej ponuky Mesta na odkúpenie 

rodinného domu č. s. 35 v Bytči a pozemku parc. CKN č. 854/1, 

v podiele ½ od spoluvlastníka nehnuteľností Slovenský dejepisný 

spolok, 1.mája 35/4, Bytča za cenu podľa znaleckého posudku. 

 

Poslanec p. Kozák konštatoval, že ide v spoločnosti o sledovanú 

tému. Informoval, že Mesto Bratislava aj Únia miest sú pripravení 

prispieť finančnou čiastkou na kúpu časti domu, ak sa kúpa 

uskutoční. 

   

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Poveruje: 

Primátora mesta zaslaním písomnej ponuky Mesta na odkúpenie 

rodinného domu č. s. 35 v Bytči a pozemku parc. CKN č. 854/1, 

v podiele ½ od spoluvlastníka nehnuteľností Slovenský dejepisný 

spolok, 1.mája 35/4, Bytča za cenu podľa znaleckého posudku. 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 52/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Poveruje: 

Primátora mesta zaslaním písomnej ponuky Mesta na odkúpenie 

rodinného domu č. s. 35 v Bytči a pozemku parc. CKN č. 854/1, 

v podiele ½ od spoluvlastníka nehnuteľností Slovenský dejepisný 

spolok, 1.mája 35/4, Bytča za cenu podľa znaleckého posudku. 

 

14/ Žiadosť o prenájom časti pozemku mesta Bytča z parc. CKN č. 

1344 v k. ú. Veľká Bytča, na Námestí SR v Bytči, za účelom 

zriadenia letnej terasy, K&L TRADE, s.r.o., Gorkého 10, 811 01 

Bratislava - vyhodnotenie súťaže. 

Zverejnenie zámeru prenájmu uvedeného majetku bolo zrealizované 

v dňoch od 08.03.2022 do 31.03.2022 na verejnej tabuli mesta, 

mestskej webovej stránke a v regionálnych novinách Žilinské noviny 

MY. V lehote na doručenie cenových ponúk boli podané dva súťažné 

návrhy od uchádzačov - K&L TRADE, s.r.o., Gorkého 10, 811 01 

Bratislava a Ondrej Podhorský – TOZAP, Hlinkova 690/30, 014 01 



Bytča, s nasledovnou výškou nájmu: 2500 eur/7 mesiacov 

v kalendárnom roku (Ondrej Podhorský) a 2111,10 eur/7 mesiacov 

v kalendárnom roku (K&L TRADE, s.r.o.). Požadovaná minimálna výška 

nájmu mestom Bytča bola za toto obdobie stanovená na 1.920,- €. 

Obaja súťažiaci ponúkli vyššie nájomné ako bolo Mestom stanovené. 

 

MR vzala na vedomie výsledok súťaže. 

 

POZNÁMKA: Víťaz súťaže p. Ondrej Podhorský dňa 20. 4. 2022 (po 

zasadnutí MR) doručil na MsÚ odstúpenie od svojej žiadosti 

o prenájom časti pozemku Mesta Bytča z parc. CKN č. 1344 v k.ú. 

Veľká Bytča o výmere 70 m
2
 za účelom zriadenia letnej terasy. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 53/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Odstúpenie p. Ondreja Podhorského – TOZAP, Hlinkova 690/30, 014 01 

Bytča zo dňa 20. 4. 2022, od svojej žiadosti o prenájom časti 

pozemku Mesta Bytča z parc. CKN č. 1344 v k.ú. Veľká Bytča o výmere 

70 m
2
 za účelom zriadenia letnej terasy. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. CKN č. 1344 v k .ú. Veľká 

Bytča, o výmere 70 m2 (západný trojuholník Námestia SR v Bytči) za 
prebytočný majetok Mesta Bytča. 

 

2/ V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 uzatvorenie  
nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 
014 01 Bytča, IČO: 00 321 192 a nájomcom: K&L TRADE, s.r.o., 

Gorkého 10, 811 01 Bratislava IČO: 44287232, na prenájom časti 
pozemku z parc. CKN č. 1344 o výmere 70 m2, k. ú. V. Bytča, na dobu 

určitú 5 rokov – od 01.05.2022 do 31.10.2026, na účel umiestnenia 
letnej terasy s poskytovaním reštauračných služieb v období od 

1.apríla do 31.októbra príslušného roka a s výškou nájomného 

2.111,10 € za obdobie od 1.apríla do 31.októbra kalendárneho roka.  
 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Odstúpenie p. Ondreja Podhorského – TOZAP, Hlinkova 690/30, 014 01 

Bytča zo dňa 20. 4. 2022, od svojej žiadosti o prenájom časti 

pozemku Mesta Bytča z parc. CKN č. 1344 v k.ú. Veľká Bytča o výmere 

70 m
2
 za účelom zriadenia letnej terasy. 

 

II.Schvaľuje: 



1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. CKN č. 1344 v k .ú. Veľká 

Bytča, o výmere 70 m2 (západný trojuholník Námestia SR v Bytči) za 
prebytočný majetok Mesta Bytča. 

 

2/ V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 uzatvorenie  
nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 
014 01 Bytča, IČO: 00 321 192 a nájomcom: K&L TRADE, s.r.o., 

Gorkého 10, 811 01 Bratislava IČO: 44287232, na prenájom časti 
pozemku z parc. CKN č. 1344 o výmere 70 m2, k. ú. V. Bytča, na dobu 

určitú 5 rokov – od 01.05.2022 do 31.10.2026, na účel umiestnenia 
letnej terasy s poskytovaním reštauračných služieb v období od 

1.apríla do 31.októbra príslušného roka a s výškou nájomného 

2.111,10 € za obdobie od 1.apríla do 31.októbra kalendárneho roka.  
 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 53/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Odstúpenie p. Ondreja Podhorského – TOZAP, Hlinkova 690/30, 014 01 

Bytča zo dňa 20. 4. 2022, od svojej žiadosti o prenájom časti 

pozemku Mesta Bytča z parc. CKN č. 1344 v k.ú. Veľká Bytča o výmere 

70 m
2
 za účelom zriadenia letnej terasy. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. CKN č. 1344 v k .ú. Veľká 

Bytča, o výmere 70 m2 (západný trojuholník Námestia SR v Bytči) za 
prebytočný majetok Mesta Bytča. 

 

2/ V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 uzatvorenie  
nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 
014 01 Bytča, IČO: 00 321 192 a nájomcom: K&L TRADE, s.r.o., 

Gorkého 10, 811 01 Bratislava IČO: 44287232, na prenájom časti 
pozemku z parc. CKN č. 1344 o výmere 70 m2, k. ú. V. Bytča, na dobu 

určitú 5 rokov – od 01.05.2022 do 31.10.2026, na účel umiestnenia 
letnej terasy s poskytovaním reštauračných služieb v období od 

1.apríla do 31.októbra príslušného roka a s výškou nájomného 

2.111,10 € za obdobie od 1.apríla do 31.októbra kalendárneho roka.  
 

15/ Žiadosť p. Mgr. Lindy Hulínovej, Okružná 1102/2, Bytča 

o prenájom pozemku mesta Bytča, časti parc. CKN č. 907/1 v k. ú. 

Veľká Bytča za účelom umiestnenia letnej terasy pred Reštauráciou 

La Storia, v areáli zámku v Bytči - vyhodnotenie súťaže na priamy 

prenájom predmetného pozemku. 

Zverejnenie zámeru prenájmu uvedeného majetku bolo zrealizované 

v dňoch od 08.03.2022 do 31.03.2022 na verejnej tabuli mesta, 

mestskej webovej stránke a v regionálnych novinách Žilinské noviny 

MY. V lehote na doručenie cenových ponúk bol podaný jeden súťažný 



návrh od uchádzača – Mgr. Linda Hulínová, Okružná 1102/2, Bytča, 

s nasledovnou výškou nájmu: 600,-€/za obdobie od 1. mája do 

31.októbra kalendárneho roka. 

Požadovaná minimálna výška nájmu Mestom Bytča bola za toto obdobie 

stanovená na 600 €. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 54/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. CKN č. 907/1 v k .ú. Veľká 

Bytča, o výmere 80 m
2
 za prebytočný majetok Mesta Bytča. 

 

2/ V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 uzatvorenie  
nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 
014 01 Bytča, IČO: 00 321 192 a nájomcom - Mgr. Linda Hulínová, 

Okružná 1102/2, 014 01 Bytča, IČO: 53850637, na prenájom časti  
pozemku z parc. CKN č. 907/1 o výmere 80 m

2
, k. ú. V. Bytča, na dobu 

neurčitú   od 01.05.2022, na účel umiestnenia letnej terasy 
s poskytovaním reštauračných služieb v období od 1.mája do 
31.októbra príslušného roka a s výškou nájomného 600,- € za obdobie 
od 1.mája do 31.októbra kalendárneho roka. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. CKN č. 907/1 v k .ú. Veľká 

Bytča, o výmere 80 m
2
 za prebytočný majetok Mesta Bytča. 

 

2/ V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 uzatvorenie  
nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 
014 01 Bytča, IČO: 00 321 192 a nájomcom - Mgr. Linda Hulínová, 

Okružná 1102/2, 014 01 Bytča, IČO: 53850637, na prenájom časti  
pozemku z parc. CKN č. 907/1 o výmere 80 m

2
, k. ú. V. Bytča, na dobu 

neurčitú   od 01.05.2022, na účel umiestnenia letnej terasy 
s poskytovaním reštauračných služieb v období od 1.mája do 
31.októbra príslušného roka a s výškou nájomného 600,- € za obdobie 
od 1.mája do 31.októbra kalendárneho roka. 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 54/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. CKN č. 907/1 v k .ú. Veľká 

Bytča, o výmere 80 m
2
 za prebytočný majetok Mesta Bytča. 

 



2/ V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 uzatvorenie  
nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 
014 01 Bytča, IČO: 00 321 192 a nájomcom - Mgr. Linda Hulínová, 

Okružná 1102/2, 014 01 Bytča, IČO: 53850637, na prenájom časti  
pozemku z parc. CKN č. 907/1 o výmere 80 m

2
, k. ú. V. Bytča, na dobu 

neurčitú   od 01.05.2022, na účel umiestnenia letnej terasy 
s poskytovaním reštauračných služieb v období od 1.mája do 
31.októbra príslušného roka a s výškou nájomného 600,- € za obdobie 
od 1.mája do 31.októbra kalendárneho roka. 

 

16/ Návrh na predloženie žiadosti o NFP na projekt: „Malé zlepšenie 

eGov služieb mesto Bytča“. 

 

MR odporúča MZ návrh na predloženie žiadosti o NFP schváliť. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 55/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: „Malé zlepšenia eGov služieb Mesto Bytča“. Kód výzvy: 

OPII-2021/7/14-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

200.000,- €. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta  vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t. j.  v maximálnej výške 10 000,- €. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

II. Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: “Malé zlepšenia eGov služieb Mesto Bytča“. Kód výzvy: 

OPII-2021/7/14-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

200.000,- €. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta  vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t. j.  v maximálnej výške 10.000,- €. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 



 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: „Malé zlepšenia eGov služieb Mesto Bytča“. Kód výzvy: 

OPII-2021/7/14-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

200.000,- €. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta  vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t. j.  v maximálnej výške 10 000,- €. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

II. Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: “Malé zlepšenia eGov služieb Mesto Bytča“. Kód výzvy: 

OPII-2021/7/14-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

200.000,- €. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta  vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t. j.  v maximálnej výške 10.000,- €. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 55/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: „Malé zlepšenia eGov služieb Mesto Bytča“. Kód výzvy: 

OPII-2021/7/14-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

200.000,- €. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta  vo výške najmenej 5% 



z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t. j.  v maximálnej výške 10 000,- €. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

II. Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: “Malé zlepšenia eGov služieb Mesto Bytča“. Kód výzvy: 

OPII-2021/7/14-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

200.000,- €. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta  vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t. j.  v maximálnej výške 10.000,- €. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

17/ Žiadosť Marko plus, s.r.o., Hradná 284, Súľov – Hradná 

o opätovné prehodnotenie prenájmu pozemku vo vlastníctve Mesta 

Bytča za účelom umiestnenia letnej terasy pri prevádzke Panelák 

v Bytči.   

 

MR vzala na vedomie predloženú grafickú vizualizáciu budúcej terasy 

a odporučila MZ schváliť vyhlásenie súťaže priamy prenájom) pozemku 

za účelom umiestnenia letnej terasy v súlade s architektonickým 

riešením terasy zo dňa 19. 4. 2022.    

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 56/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. CKN č. 3020/7 v k .ú. Veľká 

Bytča, o výmere 42 m
2
 (pri Hostinci Panelák) za prebytočný majetok 

Mesta Bytča. 

 

2/ V súlade s § 9a, ods. 9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 zverejnenie 

zámeru priameho prenájmu majetku mesta Bytča a to časti pozemku 

z parc. CKN č. 3020/7, k.ú. V. Bytča, o výmere 42 m
2 
(pri Hostinci 

Panelák), za účelom zriadenia letnej terasy v súlade 

s architektonickým riešením zo dňa 19. 4. 2022, v období od 01.05. 

do 30.09. počas kalendárneho roka, s min. cenou prenájmu pozemku vo 

výške 696 €, a s nájomnou zmluvou uzatvorenou na dobu neurčitú, s 

podmienkou dodržania zákonných predpisov vzťahujúcich sa na 

zriadenie a prevádzkovanie letných terás. Zámer priameho prenájmu 

predmetného pozemku sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web 



stránke mesta a v regionálnej tlači a to s min. 15 – dňovou lehotou 

na doručenie ponúk záujemcov. Vyhodnotenie súťaže bude prebiehať 

priamo na zasadnutí MZ v Bytči. 

 

Poslanec p. Šušolík konštatoval, že podľa predloženej vizualizácie 

bude terasa uzamykateľná, bude mať svoj štýl, bude to vyzerať 

dobre. 

   

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. CKN č. 3020/7 v k .ú. Veľká 

Bytča, o výmere 42 m
2
 (pri Hostinci Panelák) za prebytočný majetok 

Mesta Bytča. 

 

2/ V súlade s § 9a, ods. 9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 zverejnenie 

zámeru priameho prenájmu majetku mesta Bytča a to časti pozemku 

z parc. CKN č. 3020/7, k.ú. V. Bytča, o výmere 42 m
2 
(pri Hostinci 

Panelák), za účelom zriadenia letnej terasy v súlade 

s architektonickým riešením zo dňa 19. 4. 2022, v období od 01.05. 

do 30.09. počas kalendárneho roka, s min. cenou prenájmu pozemku vo 

výške 696 €, a s nájomnou zmluvou uzatvorenou na dobu neurčitú, s 

podmienkou dodržania zákonných predpisov vzťahujúcich sa na 

zriadenie a prevádzkovanie letných terás. Zámer priameho prenájmu 

predmetného pozemku sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web 

stránke mesta a v regionálnej tlači a to s min. 15 – dňovou lehotou 

na doručenie ponúk záujemcov. Vyhodnotenie súťaže bude prebiehať 

priamo na zasadnutí MZ v Bytči. 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 56/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. CKN č. 3020/7 v k .ú. Veľká 

Bytča, o výmere 42 m
2
 (pri Hostinci Panelák) za prebytočný majetok 

Mesta Bytča. 

 

2/ V súlade s § 9a, ods. 9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 zverejnenie 

zámeru priameho prenájmu majetku mesta Bytča a to časti pozemku 

z parc. CKN č. 3020/7, k.ú. V. Bytča, o výmere 42 m
2 
(pri Hostinci 

Panelák), za účelom zriadenia letnej terasy v súlade 

s architektonickým riešením zo dňa 19. 4. 2022, v období od 01.05. 

do 30.09. počas kalendárneho roka, s min. cenou prenájmu pozemku vo 

výške 696 €, a s nájomnou zmluvou uzatvorenou na dobu neurčitú, s 

podmienkou dodržania zákonných predpisov vzťahujúcich sa na 

zriadenie a prevádzkovanie letných terás. Zámer priameho prenájmu 



predmetného pozemku sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web 

stránke mesta a v regionálnej tlači a to s min. 15 – dňovou lehotou 

na doručenie ponúk záujemcov. Vyhodnotenie súťaže bude prebiehať 

priamo na zasadnutí MZ v Bytči. 

 

18/ Návrh na zrušenie uznesení. 

 

MR odporúča MZ schváliť zrušenie uznesení: 

1/ Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 146/2021 zo dňa 30. 9.  

2021, v časti 1/ bod b/ Ul. Jabloňová č. 1578  

-orientačné číslo 4 týkajúce sa: 

Byt č. 26 1-izb. byt – p. Alena Jozefa Hrošová 

 

-orientačné číslo 6 týkajúce sa: 

Byt č. 14 2-izb. byt – p. Katarína Hrtánková 

 

2/ Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 66/2021 zo dňa 29. 4.  

2021, Ul. Jabloňová č. 1578, orientačné číslo 6 v časti 

týkajúcej sa: 

-Byt č. 19 2-izb. byt – p. Kristína Blašková 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 57/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 146/2021 zo dňa  

30. 9. 2021, v časti 1/ bod b/ Ul. Jabloňová č. 1578  

-orientačné číslo 4 týkajúce sa: 

Byt č. 26 1-izb. byt – p. Alena Jozefa Hrošová 

 

-orientačné číslo 6 týkajúce sa: 

Byt č. 14 2-izb. byt – p. Katarína Hrtánková 

 

2/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 66/2021 zo dňa  

29. 4. 2021, Ul. Jabloňová č. 1578, orientačné číslo 6 v časti 

týkajúcej sa: 

-Byt č. 19 2-izb. byt – p. Kristína Blašková 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 146/2021 zo dňa  

30. 9. 2021, v časti 1/ bod b/ Ul. Jabloňová č. 1578  

-orientačné číslo 4 týkajúce sa: 

Byt č. 26 1-izb. byt – p. Alena Jozefa Hrošová 

 

-orientačné číslo 6 týkajúce sa: 

Byt č. 14 2-izb. byt – p. Katarína Hrtánková 

 

2/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 66/2021 zo dňa  



29. 4. 2021, Ul. Jabloňová č. 1578, orientačné číslo 6 v časti 

týkajúcej sa: 

-Byt č. 19 2-izb. byt – p. Kristína Blašková 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 57/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 146/2021 zo dňa  

30. 9. 2021, v časti 1/ bod b/ Ul. Jabloňová č. 1578  

-orientačné číslo 4 týkajúce sa: 

Byt č. 26 1-izb. byt – p. Alena Jozefa Hrošová 

 

-orientačné číslo 6 týkajúce sa: 

Byt č. 14 2-izb. byt – p. Katarína Hrtánková 

 

2/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 66/2021 zo dňa  

29. 4. 2021, Ul. Jabloňová č. 1578, orientačné číslo 6 v časti 

týkajúcej sa: 

-Byt č. 19 2-izb. byt – p. Kristína Blašková 

 

19/ Žiadosti o pridelenie voľných nájomných bytov na Ul.  

Jabloňová 1578, orientačné číslo 6, Bytča.  

 

MR odporúča MZ schváliť uzavretie zmluvy o nájme bytu na dobu 

určitú 3 roky: 

Byt č. 14 – 62,51 m
2
   2.NP, 2-izb. byt - p. Petra Zavadzanová 

Byt č. 19 – 61,29 m
2
   3.NP, 2-izb. byt - p. Viliam Minárik 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 58/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom dome na Ul. Jabloňová  

1578, orientačné číslo 6, Bytča:  

a/ p. Petra Zavadzanová – 2-izb. byt č. 14 – 62,51 m
2
   2.NP, 

   na dobu určitú od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2025.  

b/ p. Viliam Minárik – 2-izb. byt č. 19 – 61,29 m
2
  3.NP,  

   na dobu určitú od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2025.  

 

2/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť 

finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom dome na Ul. Jabloňová  

1578, orientačné číslo 6, Bytča:  

a/ p. Petra Zavadzanová – 2-izb. byt č. 14 – 62,51 m
2
   2.NP, 

   na dobu určitú od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2025.  



b/ p. Viliam Minárik – 2-izb. byt č. 19 – 61,29 m
2
  3.NP,  

   na dobu určitú od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2025.  

 

2/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť 

finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 58/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom dome na Ul. Jabloňová  

1578, orientačné číslo 6, Bytča:  

a/ p. Petra Zavadzanová – 2-izb. byt č. 14 – 62,51 m
2
   2.NP, 

   na dobu určitú od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2025.  

b/ p. Viliam Minárik – 2-izb. byt č. 19 – 61,29 m
2
  3.NP,  

   na dobu určitú od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2025.  

 

2/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť 

finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

20/ Žiadosť o pridelenie voľného nájomného bytu na Ul. Jabloňová  

1578, orientačné číslo 4, Bytča.  

 

MR odporúča MZ schváliť uzavretie zmluvy o nájme bytu na dobu 

určitú 3 roky: 

Byt č. 26 – 48,85 m
2
   2.NP, 1-izb. byt - p. Marta Hranicová 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 59/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom dome na Ul. Jabloňová  

1578, orientačné číslo 6, Bytča p. Marte Hranicovej – 1-byt  

č. 26 – 48,85 m
2
   2.NP na dobu určitú od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2025. 

 

2/ Uchádzačka sú povinná pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť 

finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom dome na Ul. Jabloňová  

1578, orientačné číslo 6, Bytča p. Marte Hranicovej – 1-byt  

č. 26 – 48,85 m
2
   2.NP na dobu určitú od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2025. 

 

2/ Uchádzačka sú povinná pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť 

finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 59/2022 



Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom dome na Ul. Jabloňová  

1578, orientačné číslo 6, Bytča p. Marte Hranicovej – 1-byt  

č. 26 – 48,85 m
2
   2.NP na dobu určitú od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2025. 

 

2/ Uchádzačka sú povinná pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť 

finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

21/ Žiadosť o pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 

Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča. 

 

MR odporúča MZ schváliť: 

1/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú p. Alena Mrenová, 

2-izb. byt č. 70 od 1. 7. 2022.  

2/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú p. Mária Bednárová, 1-

izb. byt č. 24 na dobu určitú od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 s tým, že 

uchádzačka sú povinná pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť 

finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 60/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom  dome pre dočasné 

ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Alene Mrenovej, 

2-izb. byt č. 70, na dobu neurčitú od 1. 7. 2022. 

 

2/Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom  dome pre dočasné 

ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Mária Bednárová,  

1-izb. byt č. 24 na dobu určitú od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023  

s tým, že uchádzačka je povinná pred uzavretím zmluvy o nájme  

bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom  dome pre dočasné 

ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Alene Mrenovej, 

2-izb. byt č. 70, na dobu neurčitú od 1. 7. 2022. 

 

2/Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom  dome pre dočasné 

ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Mária Bednárová,  

1-izb. byt č. 24 na dobu určitú od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023  

s tým, že uchádzačka sú povinná pred uzavretím zmluvy o nájme  

bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 60/2022 

Mestské zastupiteľstvo 



Schvaľuje: 

1/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom  dome pre dočasné 

ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Alene Mrenovej, 

2-izb. byt č. 70, na dobu neurčitú od 1. 7. 2022. 

 

2/Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom  dome pre dočasné 

ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Mária Bednárová,  

1-izb. byt č. 24 na dobu určitú od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023  

s tým, že uchádzačka sú povinná pred uzavretím zmluvy o nájme  

bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

22/ Žiadosti o opätovné uzatvorenie zmluvy o nájme bytu,  

Ul. Treskoňova 814/5, Bytča. 

 

MR odporúča MZ schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu, Ul. 

Treskoňova 814/5, Bytča na dobu určitú 1 rok týmto žiadateľom:  

p. Emil Kišoň - byt č. 19  

p. Roman davida - byt č. 4  

p. Tibor Pánik - byt č. 5  

p. Ivana Kučavíková - byt č. 6 

p. Eva Malíková- byt č. 7 

p. Jana Hubocká – byt č. 8 

p. Michaela Búšovská – byt č. 10 

p. Anna Čikotová – byt č. 11 

p. Miroslav Gál – byt č. 13 

p. Michaela Rybárová – byt č. 14 

p. Jana Končelová – byt č. 15 

p. Jana Játyová – byt č. 16 

p. Slavomír Hubocký – byt č. 21 

p. Ľubomíra Chylová – byt č. 22 

p. Anna Martinecká – byt č. 23 

p. Janka Šúkalová – byt č. 24 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 61/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

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

na dobu určitú 1 rok týmto žiadateľom:  

p. Emil Kišoň - byt č. 19, od 1.6.2022 do 31.5.2023  

p. Roman Davida - byt č. 4, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Tibor Pánik - byt č. 5, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Ivana Kučavíková - byt č. 6, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Eva Malíková- byt č. 7, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Jana Hubocká – byt č. 8, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Michaela Búšovská – byt č. 10, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Anna Čikotová – byt č. 11, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Miroslav Gál – byt č. 13, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Michaela Rybárová – byt č. 14, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Jana Končelová – byt č. 15, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Jana Játyová – byt č. 16, od 1.7.2022 do 30.6.2023 



p. Slavomír Hubocký – byt č. 21, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Ľubomíra Chylová – byt č. 22, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Anna Martinecká – byt č. 23, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Janka Šúkalová – byt č. 24, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

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

na dobu určitú 1 rok týmto žiadateľom:  

p. Emil Kišoň - byt č. 19, od 1.6.2022 do 31.5.2023  

p. Roman Davida - byt č. 4, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Tibor Pánik - byt č. 5, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Ivana Kučavíková - byt č. 6, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Eva Malíková- byt č. 7, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Jana Hubocká – byt č. 8, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Michaela Búšovská – byt č. 10, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Anna Čikotová – byt č. 11, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Miroslav Gál – byt č. 13, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Michaela Rybárová – byt č. 14, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Jana Končelová – byt č. 15, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Jana Játyová – byt č. 16, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Slavomír Hubocký – byt č. 21, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Ľubomíra Chylová – byt č. 22, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Anna Martinecká – byt č. 23, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Janka Šúkalová – byt č. 24, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 61/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

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

na dobu určitú 1 rok týmto žiadateľom:  

p. Emil Kišoň - byt č. 19, od 1.6.2022 do 31.5.2023  

p. Roman Davida - byt č. 4, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Tibor Pánik - byt č. 5, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Ivana Kučavíková - byt č. 6, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Eva Malíková- byt č. 7, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Jana Hubocká – byt č. 8, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Michaela Búšovská – byt č. 10, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Anna Čikotová – byt č. 11, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Miroslav Gál – byt č. 13, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Michaela Rybárová – byt č. 14, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Jana Končelová – byt č. 15, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Jana Játyová – byt č. 16, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Slavomír Hubocký – byt č. 21, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Ľubomíra Chylová – byt č. 22, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Anna Martinecká – byt č. 23, od 1.7.2022 do 30.6.2023 

p. Janka Šúkalová – byt č. 24, od 1.7.2022 do 30.6.2023 



23/ Žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa 

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

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 62/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2022. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2022. 

 

Poslanci návrh schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 62/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2022. 
 

24/ Žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, centrum 

podpory Žilina, Kuzmányho 26, Žilina o prenájom nebytových  

priestorov v suteréne Domu kultúry, Ul. Treskoňova 814, Bytča. 

Priestory budú využívané pre potreby Štátneho archívu v Žiline 

so sídlom v Bytči v súlade s Memorandom o spolupráci. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 63/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča, časti nebytových 

priestorov o výmere 307 m
2
 nachádzajúcich sa v suteréne Domu kultúry 

v Bytči, Ul. Treskoňova č.s. 814, za prebytočný majetok Mesta 

Bytča. 

 

2/ Zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti nebytových priestorov 

o výmere 307 m
2
 nachádzajúcich sa v suteréne Domu kultúry v Bytči, 

Ul. Treskoňova č.s. 814 ( web mesta, úradná tabuľa mesta),  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 nájomcovi Ministerstvo vnútra SR, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava – IČO: 00151866,  s nasledovnými 

podmienkami nájmu: 

a) výška nájmu – 1,- €/rok, 

b) nájomná zmluva na dobu neurčitú, 

c) účel nájmu – zriadenia 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 Žilina so sídlom v Bytči“ zo dňa 30. 4. 2021. 

 

Vedúci odd. Rr p. Kotešovský informoval prítomných, že žiadosť  

Štátneho archívu bola doručená po zasadnutí mestskej rady. Dočasne  

im prenájom priestorov pomôže. Po zákonom stanovenej lehote 

zverejnenia zámeru prenájmu bude zvolané zasadnutie MZ (približne 

19.,20.mája). 

 

Pán primátor požiadal poslancov o podporu zámeru prenájmu a aj  

o účasť na zasadnutí MZ v máji. 

    

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča, časti nebytových 

priestorov o výmere 307 m
2
 nachádzajúcich sa v suteréne Domu kultúry 

v Bytči, Ul. Treskoňova č.s. 814, za prebytočný majetok Mesta 

Bytča. 

 

2/ Zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti nebytových priestorov 

o výmere 307 m
2
 nachádzajúcich sa v suteréne Domu kultúry v Bytči, 

Ul. Treskoňova č.s. 814 ( web mesta, úradná tabuľa mesta),  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 nájomcovi Ministerstvo vnútra SR, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava – IČO: 00151866,  s nasledovnými 

podmienkami nájmu: 

a) výška nájmu – 1,- €/rok, 

b) nájomná zmluva na dobu neurčitú, 

c) účel nájmu – zriadenia 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 Žilina so sídlom v Bytči“ zo dňa 30. 4. 2021. 

 

Poslanci návrh schválili. 



MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 63/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča, časti nebytových 

priestorov o výmere 307 m
2
 nachádzajúcich sa v suteréne Domu kultúry 

v Bytči, Ul. Treskoňova č.s. 814, za prebytočný majetok Mesta 

Bytča. 

 

2/ Zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti nebytových priestorov 

o výmere 307 m
2
 nachádzajúcich sa v suteréne Domu kultúry v Bytči, 

Ul. Treskoňova č.s. 814 ( web mesta, úradná tabuľa mesta),  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 nájomcovi Ministerstvo vnútra SR, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava – IČO: 00151866,  s nasledovnými 

podmienkami nájmu: 

a) výška nájmu – 1,- €/rok, 

b) nájomná zmluva na dobu neurčitú, 

c) účel nájmu – zriadenia 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 Žilina so sídlom v Bytči“ zo dňa 30. 4. 2021. 

 

25/ Na vedomie. 

 

1/ MR vzala na vedomie informáciu, že p. Anna Čikotová v zmysle  

nájomnej zmluvy oznámila zmenu počtu osôb bývajúcich v byte č. 11. 

  

2/ MR odporučila primátorovi mesta - oslovenie súkromnej školy  

(Stredná škola podnikania na Ul. S. Sakalovej) o možnosti využívania 

časti nebytových priestorov, ktorý má škola v nájme pre potreby 

mesta (tretej osoby) za účelom zriadenia reštaurácie.     

V prípade kladného vyjadrenia školy, pripraviť podmienky vyhlásenia 

súťaže. 

MR odporučila, aby úrad preveril, či v nájomnej zmluve so Strednou 

školou podnikania bola podmienka – rekonštrukcia (zateplenie) 

fasády. 

 

3/ Predseda komisie na ochranu verejného záujmu p. Gallo pripomenul 

poslancom, aby nezabudli do konca apríla doručiť na úrad  

„majetkové priznanie“. 

 

 

 



Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupiteľstva 4/2022 

v Bytči vyčerpaný, pán primátor poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Mgr. Marta Mičietová               Ing. Miroslav Minárčik              

prednostka úradu                   primátor mesta    

 

 

 

Ľubomír Hrobárik                    Helena Králiková 

I.overovateľ                        II. overovateľ 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Klučiarová 

 

 

 

 

 

 

 


