
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia č. 6/2022 Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného 

dňa 30. 6. 2022 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Bytči 

 

Čas ukončenia zasadnutia: 19,00 hod.       

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 15 poslancov 

Program: 

1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Bytča. 

2/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 3. 2022. 

3/ Návrh na určenie výšky nájomného „Thurzove sady II“. 

4/ Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR o poskytnutie 

finančnej pomoci. 

5/  Žiadosť DVHZ Bytča o finančné prostriedky na vybudovanie 

hasičskej dráhy v lokalite „Na kaplnke“.  

6/ Žiadosť spoločnosti MIPE Invest, P.O.Hviezdoslava 500, Varín 

o navýšenie finančných prostriedkov na dielo -  Prístavba Jedálne 

Základnej školy na Ul. E. Lániho v Bytči. 

7/ Ponuka spoločnosti HUPRO SYSTEMS SE Žilina na výstavbu 

prekrytia plochy hokejbalového ihriska. 

8/ Návrh na navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu 

prestavby Tribúny FK Hliník nad Váhom. 

9/ Žiadosť Jesienky ZPSaDS Bytča o poskytnutie finančných 

prostriedkov z rozpočtu Mesta Bytča na vybudovanie bezbariérovej 

schodiskovej plošiny. 

10/ Žiadosť MFK Bytča o dotáciu. 

11/ Návrh na inštalovanie busty M. R. Štefánika do mestského parku 

na ulici Štefánikovej.  

12/ Návrh zmeny rozpočtovým opatrením Mesta Bytča č. 6/2022 k 30. 

6. 2022. 

13/ Návrh na trvalé upustenie od pohľadávok vedených v účtovníctve 

Mesta Bytča. 

14/ Návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Mesta Bytča zo dňa 23. 11. 2016 – športová hala. 

15/ Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov, počtu 

poslancov v jednotlivých volebných obvodoch a určenie rozsahu 

výkonu funkcie primátora na volebné obdobie rokov 2022 až 2026. 

16/ Vyhodnotenie zverejneného zámeru priameho prenájmu majetku 

Mesta Bytča v k. ú Veľká Bytča. 

17/ Späťvzatie ponuky o odkúpenie pozemkov v k.ú. Hliník nad 

Váhom. 

18/ Návrh Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve s Lesným spoločenstvom, 

Bytča. 

19/ Žiadosť ENERGY STUDIO, s.r.o., Žilina o uzatvorenie Zmluvy 

zriadení vecného bremena. 

20/ Žiadosť o kúpu, resp. prenájom časti pozemku v k. ú. Veľká 

Bytča. 

21/ Oznámenie spoločnosti TEZAR, s.r.o., Bytča o havarijnom stave 

rozvodu ÚK na Treskoňovej ulici v Bytči. 

22/ Opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. 

Hliník nad Váhom. 



23/ Opätovné prerokovanie žiadostí o odpredaj novovytvorených 

pozemkov na Pšurnovickej ulici v Bytči. 

24/ Žiadosť p. Poliaka o zriadenie vecného bremena. 

25/ Žiadosť p. Kulíška o zriadenie vecného bremena. 

26/ Návrh spoločnosti VSH BY, s.r.o., Bratislava - Dohoda 

o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorázovej náhrade za 

zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Bytča. 

27/ Žiadosť o prenájom, resp. kúpu pozemku v k. ú. Veľká Bytča. 

28/ Návrh na zrušenie uznesení. 

29/ Pridelenie voľného bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 

Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča. 

30/ Opätovné pridelenie bytu na Ul. Treskoňovej 814/5, Bytča. 

31/ Pridelenie bytu na Ul. Treskoňovej 814/5, Bytča. 

32/ Opätovné pridelenie nájomného byty v Pšurnoviciach č.s. 303, 

Bytča. 

33/ Pridelenie bytov Ul. Čerešňová 1579, Bytča. 

34/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 7, Bytča. 

35/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 5, Bytča. 

36/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 3, Bytča. 

37/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 1, Bytča. 

38/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2022. 

39/ Návrh termínov zasadnutia MR a MZ. 

40/ Na vedomie:  

 

     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta  

p. Ing. Miroslav Minárčik a konštatoval, že je prítomných 13 

poslancov, ospravedlnená je poslankyňa p. Helena Králiková 

a poslanec p. Ing. Peter Weber. Poslanci p. Július Kozák a p. Mgr. 

Andrej Gallo prídu neskôr. 

 

Pán primátor dal hlasovať o návrhu programu. Poslanci program 

jednohlasne schválili. 

 

Poslanec p. Miroslav Frolo dal návrh na zmenu programu – 

vypustenie bodov 17 a 18 z programu rokovania, podľa jeho názoru 

je nutné ešte vykonať obhliadku pozemkov. 

 

Poslanci návrh na neprerokovanie bodov 17 a 18 jednomyseľne 

schválili. 

 

Poslanci nemali ďalšie návrhy k programu rokovania. 

 

O slovo sa prihlásil občan p. Poliak, ktorý namietal bod programu 

27/ Žiadosť p. Kulíška o zriadenie vecného bremena, lebo až na 

rokovaní podnikateľskej komisie sa poslanec p. Kulíšek dozvedel, 

že on požiadal o schválenie vecného bremena. Teda, až keď získal 

túto vedomosť, podal si žiadosť aj on po zasadnutí komisie. 

Považuje to za zneužitie funkcie poslanca. 

 



Pán primátor vysvetlil p. Poliakovi, že nie je dôvod, aby aj 

žiadosť poslanca p. Kulíška nebola prerokovaná na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva. 

 

Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p. 

Július Kozák.    

     Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Ľuboslava 

Rybáriková a p. Stanislav Struhal.  

     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. PhDr. Martin 

Gácik ako predseda komisie, p. Martin Dudoň a Miroslav Frolo 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. 2/2022 – „Kontrola hospodárenia 

s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v rozpočtovej 

organizácii Centrum voľného času, Ul. mieru č. 1357, Bytča“, 

 

-správa o výsledku kontroly č. 3/2022 – „Kontrola plnenia 

prijatých opatrení z kontroly vykonanej v I. polroku 2021 

„Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Jesienka, ZpS a DS 

Bytča s finančnými prostriedkami, 

 

-správa o výsledku kontroly č. 4/2022 – „Kontrola stavu a vývoja 

dlhu mesta v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

-správa z kontroly vecného a časového plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva v Bytči, prijatých dňa 28.04.2022 a  19.05.2022, 

 

-Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča na II. 

polrok 2022.   

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 68/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

1/ Správu o výsledku kontroly č. 2/2022 – „Kontrola hospodárenia 

s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v rozpočtovej 

organizácii Centrum voľného času, Ul. mieru č. 1357, Bytča“. 

2/ Správu o výsledku kontroly č. 3/2022 – „Kontrola plnenia 

prijatých opatrení z kontroly vykonanej v I. polroku 2021 

„Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Jesienka, ZpS a DS 

Bytča s finančnými prostriedkami. 

3/ Správu o výsledku kontroly č. 4/2022 – „Kontrola stavu a vývoja 

dlhu mesta v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 



pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

4/ Správu z kontroly vecného a časového plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva v Bytči, prijatých dňa 28.04.2022 a  19.05.2022. 

 

II.Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča na II. 

polrok 2022.   

 

Pán primátor ospravedlnil neprítomnosť hlavnej kontrolórky, ktorá 

je na dovolenke. 

 

Poslanec p. Šušolík v nadväznosti na predloženú kontrolu plnenia 

prijatých opatrení z kontroly vykonanej v Jesienke, poďakoval pani 

riaditeľke za odstránenie všetkých nedostatkov. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

1/ Správu o výsledku kontroly č. 2/2022 – „Kontrola hospodárenia 

s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v rozpočtovej 

organizácii Centrum voľného času, Ul. mieru č. 1357, Bytča“. 

2/ Správu o výsledku kontroly č. 3/2022 – „Kontrola plnenia 

prijatých opatrení z kontroly vykonanej v I. polroku 2021 

„Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Jesienka, ZpS a DS 

Bytča s finančnými prostriedkami. 

3/ Správu o výsledku kontroly č. 4/2022 – „Kontrola stavu a vývoja 

dlhu mesta v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

4/ Správu z kontroly vecného a časového plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva v Bytči, prijatých dňa 28.04.2022 a  19.05.2022. 

 

II.Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča na II. 

polrok 2022.   

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 68/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

1/ Správu o výsledku kontroly č. 2/2022 – „Kontrola hospodárenia 

s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v rozpočtovej 

organizácii Centrum voľného času, Ul. mieru č. 1357, Bytča“. 

2/ Správu o výsledku kontroly č. 3/2022 – „Kontrola plnenia 

prijatých opatrení z kontroly vykonanej v I. polroku 2021 

„Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Jesienka, ZpS a DS 

Bytča s finančnými prostriedkami. 

3/ Správu o výsledku kontroly č. 4/2022 – „Kontrola stavu a vývoja 

dlhu mesta v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 



pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

4/ Správu z kontroly vecného a časového plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva v Bytči, prijatých dňa 28.04.2022 a  19.05.2022. 

 

II.Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča na II. 

polrok 2022.   

 

2/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 3. 2022. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 69/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 3. 2022. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 3. 2022. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 69/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 3. 2022. 

 

3/ Návrh na určenie výšky nájomného „Thurzove sady II“. 

  

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 70/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Výšku nájomného v bytových domoch č.s. 1952 a 1953 „Thurzove sady 

II.“ vo výške 4,7% z obstarávacej ceny bytov. 
 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Výšku nájomného v bytových domoch č.s. 1952 a 1953 „Thurzove sady 

II.“ vo výške 4,7% z obstarávacej ceny bytov. 
 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 70/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Výšku nájomného v bytových domoch č.s. 1952 a 1953 „Thurzove sady 

II.“ vo výške 4,7% z obstarávacej ceny bytov. 



4/ Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR o poskytnutie 

finančnej pomoci, napr. 0,10 € na obyvateľa. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 71/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 

o poskytnutie finančnej pomoci. 

 

Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p. 

Andrej Gallo. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 

o poskytnutie finančnej pomoci. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 71/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 

o poskytnutie finančnej pomoci. 

 

5/  Žiadosť DVHZ Bytča o finančné prostriedky na vybudovanie 

hasičskej dráhy v lokalite „Na kaplnke“ vo výške 5.000,- €.  

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 72/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Bytča vo výške 

5.000,- €  na vybudovanie hasičskej dráhy v lokalite „Na kaplnke“,  

v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30. 

6. 2022. 

 

Poslanec p. Kulíšek upozornil, že Mesto nemá uzatvorenú nájomnú 

zmluvu s vlastníkom pozemkov v lokalite Na kaplnke, t.z. s Rímsko-

katolíckou cirkvou. Konštatoval, že žiadosť by nemala ísť na 

rokovanie zastupiteľstva bez písomného súhlasu vlastníka 

dotknutých pozemkov, preto navrhuje, aby bol tento bod stiahnutý 

z rokovania. Prerokovanie bodu navrhuje po uzatvorení nájomnej 

zmluvy.  

 

Pán primátor konštatoval, že Mesto Bytča má na doterajšie aktivity 

podpísané súhlasy správcov farnosti. Mesto v lokalite Na kaplnke 

nevyužíva žiadny pozemok bez schválenia vlastníka. Pán dekan je o 

vybudovaní hasičskej dráhy informovaný. Ubezpečil prítomných, že 



Mesto bude investovať len s písomným súhlasom vlastníka, teraz 

poslanci schvália len vyčlenenie finančných prostriedkov.   

 

Poslanec p. Svetloššák vysvetlil prítomným, aké podmienky 

potrebujú dobrovoľní hasiči k hasičskému športu.   

 

Poslanec p. Kulíšek konštatoval, že by bolo vhodné, aby pán dekan 

bol na tváre miesta informovaný, ktoré sú prenájmy fyzických osôb, 

a ktoré prenájmy chce Mesto. 

 

Poslanec p. Šušolík upozornil, či nebude technický problém 

s mostom, ak by mali tadiaľ jazdiť hasičské autá. 

 

Poslanec p. Svetloššák informoval, že nepoužívajú most na prejazd 

hasičským áut, ale prechádzajú poza detský domov. 

  

Poslanec p. Babušík vyjadril názor, aby radšej boli finančné 

prostriedky na vybudovanie dráhy vyčlenené a realizácia sa 

uskutoční až po doriešení nájmu. 

 

Poslanec p. Kulíšek nesúhlasil, aby boli schvaľované peniaze 

a ešte nie je dojednaný zmluvný vzťah. 

 

Poslanec p. Šušolík vyjadril názor, že si váži prácu  dobrovoľných 

hasičov, aj ich venovanie sa deťom (detská hasičská liga), súhlasí 

aj s kolegom poslancom Kulíškom, ale týmto uznesením idú poslanci 

len vyčleniť finančné prostriedky. Mesto môže investovať len na 

pozemku, ku ktorému bude mať nájomný vzťah. Navrhol ukončenie 

diskusie. 

 

Poslanci ukončenie diskusie schválili.     

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Bytča vo výške 

5.000,- €  na vybudovanie hasičskej dráhy v lokalite „Na kaplnke“,  

v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30. 

6. 2022. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 72/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Bytča vo výške 

5.000,- €  na vybudovanie hasičskej dráhy v lokalite „Na kaplnke“,  

v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30. 

6. 2022. 

6/ Žiadosť spoločnosti MIPE Invest, P.O.Hviezdoslava 500, Varín 

o navýšenie finančných prostriedkov na dielo -  Prístavba Jedálne 

Základnej školy na Ul. E. Lániho v Bytči. 

 



Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 73/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti spoločnosti MIPE Invest s.r.o, P.O. 

Hviezdoslava 551, Varín o navýšenie ceny diela stavby: „Rozšírenie 

kapacít školskej jedálne ZŠ E. Lániho“ zo sumy 298.000,- € s DPH 

na sumu vo výške 351.778,38 € s DPH. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti spoločnosti MIPE Invest s.r.o, P.O. 

Hviezdoslava 551, Varín o navýšenie ceny diela stavby: „Rozšírenie 

kapacít školskej jedálne ZŠ E. Lániho“ zo sumy 298.000,- € s DPH 

na sumu vo výške 351.778,38 € s DPH. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 73/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti spoločnosti MIPE Invest s.r.o, P.O. 

Hviezdoslava 551, Varín o navýšenie ceny diela stavby: „Rozšírenie 

kapacít školskej jedálne ZŠ E. Lániho“ zo sumy 298.000,- € s DPH 

na sumu vo výške 351.778,38 € s DPH. 

 

7/ Ponuka spoločnosti HUPRO SYSTEMS SE Žilina na výstavbu 

prekrytia plochy hokejbalového ihriska. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 74/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Ponuku spoločnosti HUPRO SYSTEMS SE Žilina na výstavbu prekrytia 

plochy hokejbalového ihriska. 

 

II. Odporúča: 

V súčasnej dobe nerealizovať prekrytie plochy hokejbalového 

ihriska v športovom areáli na Ul. S. Sakalovej v Bytči. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Ponuku spoločnosti HUPRO SYSTEMS SE Žilina na výstavbu prekrytia 

plochy hokejbalového ihriska. 

II. Odporúča: 

V súčasnej dobe nerealizovať prekrytie plochy hokejbalového 

ihriska v športovom areáli na Ul. S. Sakalovej v Bytči. 

 



Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 74/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Ponuku spoločnosti HUPRO SYSTEMS SE Žilina na výstavbu prekrytia 

plochy hokejbalového ihriska. 

 

II. Odporúča: 

V súčasnej dobe nerealizovať prekrytie plochy hokejbalového 

ihriska v športovom areáli na Ul. S. Sakalovej v Bytči. 

 

8/ Návrh na navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu 

prestavby Tribúny FK Hliník nad Váhom. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 75/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu prestavby Tribúny 

FK Hliník nad Váhom vo výške 8.000,- € v zmene rozpočtu Mesta 

Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30. 6. 2022. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu prestavby Tribúny 

FK Hliník nad Váhom vo výške 8.000,- € v zmene rozpočtu Mesta 

Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30. 6. 2022. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 75/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu prestavby Tribúny 

FK Hliník nad Váhom vo výške 8.000,- € v zmene rozpočtu Mesta 

Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30. 6. 2022. 

 

9/ Žiadosť Jesienky ZPSaDS Bytča o poskytnutie finančných 

prostriedkov z rozpočtu Mesta Bytča na vybudovanie bezbariérovej 

schodiskovej plošiny. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 76/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie kapitálového transferu rozpočtovej organizácii 

Jesienka ZPSaDS Bytča vo výške 16.500,- € na vybudovanie 

bezbariérovej schodiskovej plošiny, v zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30. 6. 2022, z rezervného fondu. 

 



Riaditeľka zariadenia p. Tichá informovala prítomných aké projekty  

podávala na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov, na 

tento účel žiaľ neboli zamerané žiadne projekty, preto požiadala 

Mesto.  

  

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie kapitálového transferu rozpočtovej organizácii 

Jesienka ZPSaDS Bytča vo výške 16.500,- € na vybudovanie 

bezbariérovej schodiskovej plošiny, v zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30. 6. 2022, z rezervného fondu. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 76/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie kapitálového transferu rozpočtovej organizácii 

Jesienka ZPSaDS Bytča vo výške 16.500,- € na vybudovanie 

bezbariérovej schodiskovej plošiny, v zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30. 6. 2022, z rezervného fondu. 

 

10/ Žiadosť MFK Bytča o dotáciu v súvislosti s navyšovaním 

mládežníckych družstiev a postupom dorasteneckých družstiev do 

2.ligy skupiny Východ. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 77/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie dotácie MFK Bytča  vo výške 10.000,- € v súvislosti 

s navyšovaním mládežníckych družstiev a postupom dorasteneckých 

družstiev do 2.ligy,  v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 6/2022 k 30. 6. 2022. 

 

Pán primátor informoval, že všetky náklady na A mužstvo sú v réžii 

p. Boženíka. MFK Bytča chcel požiadať v súvislosti s navyšovaním 

mládežníckych družstiev a postupom dorasteneckých družstiev do 

2.ligy skupiny východ o dotáciu vo výške 20.000,- €. Nakoľko ešte 

nemajú vyčerpanú dotáciu od Mesta, požiadali o 10.000,- € na tieto 

zvýšené náklady. Pán primátor tiež informoval, že v septembri MFK 

predloží Mestu správu o činnosti klubu. Tiež informoval, že 

informácie o čerpaní dotácie Mesta klubmi môžu poslanci zistiť 

u príslušnej referentky finančného oddelenia. 

 

Poslanec p. Hrobárik podotkol, že bude problém s jazdením 

futbalistov na východ Slovenska, nakoľko technické služby nemajú 

vyhovujúci autobus. 

 



Poslanec p. Šušolík vyjadril názor, že 10.000,- € ako zvýšená 

dotácia pre MFK bude stačiť a MFK nebude v septembri žiadať 

ďalších 10.000,- €. 

 

Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že náklady na činnosť 

klubu sú vysoké, treba sa obrátiť aj na sponzorov, v meste sú 

silné firmy a podnikatelia. 

 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie dotácie MFK Bytča  vo výške 10.000,- € v súvislosti 

s navyšovaním mládežníckych družstiev a postupom dorasteneckých 

družstiev do 2.ligy,  v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 6/2022 k 30. 6. 2022. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 77/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie dotácie MFK Bytča  vo výške 10.000,- € v súvislosti 

s navyšovaním mládežníckych družstiev a postupom dorasteneckých 

družstiev do 2.ligy,  v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 6/2022 k 30. 6. 2022. 

 

11/ Návrh na inštalovanie busty M. R. Štefánika do mestského parku 

na ulici Štefánikovej.  

  

Informácia - Mestu Bytča sa podarilo dohľadať a získať naspäť 

sochu M. R. Štefánika.  

Zámerom galerijnej a muzeálnej spoločnosti Bytča je, aby bola 

socha  umiestnená na pôvodnom mieste, t.z. v parku na Ul. M. R. 

Štefánika, pri ZŠ na Ul. E. Lániho v Bytči. 

Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 360,- € na 

jej základnú povrchovú úpravu – opieskovaním, ktoré vykoná 

odborník na reštaurovanie. 

Po tejto základnej úprave, sa zistí jej ďalší technický stav, 

a prípadné ďalšie poškodenia, bude potrebné tiež sanovať. Rozsah 

poškodenia a následných prác však teraz nie je možné určiť.  

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 78/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 360,- € na základnú 

povrchovú úpravu – opieskovanie sochy M. R. Štefánika, v zmene 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30. 6. 

2022. 

 



Pán primátor konštatoval, že zo zasadnutia sa ospravedlnil 

poslanec p. Šušolík. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 360,- € na základnú 

povrchovú úpravu – opieskovanie sochy M. R. Štefánika, v zmene 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30. 6. 

2022. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 77/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 360,- € na základnú 

povrchovú úpravu – opieskovanie sochy M. R. Štefánika, v zmene 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30. 6. 

2022. 

 

12/ Návrh zmeny rozpočtovým opatrením Mesta Bytča č. 6/2022 k 30. 

6. 2022. 

 

Pán primátor predniesol pred hlasovaním o návrhu zmeny rozpočtu 

návrh na nerealizovanie opráv chodníka na Ul. Hviezdoslavovej 

a parkoviska na Ul. Javorovej v Bytči (zaradené v návrhu zmeny 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2022). Ako dôvod 

uviedol, aby v rezervnom fonde zostalo viac finančných 

prostriedkov v prípade nutnosti opravy alebo havárie, t.z. spolu 

bude v rezervnom fonde 56.000,- €.  

 

Poslanci prejavili súhlas s návrhom. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nerealizovanie opráv chodníka na Ul. Hviezdoslavovej a parkoviska 

na Ul. Javorovej v Bytči (zaradené v návrhu zmeny rozpočtu Mesta 

Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2022).  

  

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 79/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nerealizovanie opráv chodníka na Ul. Hviezdoslavovej a parkoviska 

na Ul. Javorovej v Bytči (zaradené v návrhu zmeny rozpočtu Mesta 

Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2022).  

 

Poslanci k upravenému návrhu uznesenia zmeny rozpočtovým opatrením 

Mesta Bytča č. 6/2022 k 30. 6. 2022 nemali 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. 6/2022 k 30.06.2022. 

 

II. Schvaľuje: 

1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením 

č. 6/2022,  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 30.06. 2022 podľa predloženej 

tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením: 

 

Bežné výdavky   

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty      

637 Služby – PSHR                                    - 1.000,- € 

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácie Mesta Bytča 

637 služby                                           - 1.000,- € 

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu 

633 Materiál                                         - 3.420,- € 

Podprogram 3.2: Ostatné služby a poradenská činnosť 

633 Služby                                           - 2.500,- € 

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov 

620 Poistné a príspevok do poisťovní (KSC)            + 230,- € 

632 Voda                                            - 9.000,- € 

635 Oprava a údržba budov                           - 2.300,- € 

637 Služby – štúdie, expertízy                      - 1.000,- € 

637 Služby – odmeny na dohody (KSC)                   + 700,- € 

Podprogram 3.5: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností 

637 Služby – geodetické práce                       - 1.500,- € 

Podprogram 3.7: Skladové hospodárstvo 

633 Materiál                                        + 1.060,- € 

Podprogram 3.9: Mestský informačný systém 

633 Materiál                                       - 1.000,- € 

637 Služby                                         - 3.000,- € 

Podprogram 4.2: Klientske služby 

630 Tovary a služby                                - 1.060,- €  

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi 

637 Služby – DHZ Hliník dar                        + 1.020,- € 

Podprogram 6.1: Zvoz odvoz a zneškodňov. odpadu 

633 Materiál                                       - 2.240,- € 

637 Služby , odmeny na dohody                       + 390,- € 

Podprogram 8.1 Údržba miestnych komunikácií    

635 Rutinná a štandardná údržba                     - 1.320,- €          

635 Chodník ul. Hviezdoslavova-havar.oprava (46)    - 25.350,- €        

635 Parkovisko Javorová ul.-havar.oprava (46)       - 10.500,- €                                                                          

Podprogram 11.1: Materské školy 

    MŠ Dostojevského 

633 Materiál – učebné pomôcky                         - 210,- € 

637 Služby – kultúrne podujatia                       + 210,- € 



    MŠ Pšurnovice 

620 Poistné a príspevok do poisťovní                   + 20,- € 

633 Materiál                                          + 200,- € 

635 Rutinná a štandardná údržba                       - 470,- € 

637 Služby – odmeny z dohôd                           + 250,- € 

    MŠ Hurbanova 

633 Materiál – učebné pomôcky                         - 200,- € 

637 Služby – kultúrne podujatia                       + 200,- € 

Podprogram 12.1. Dotácie na šport      

640 Bežné transfery MFK Bytča                      + 10.000,- € 

Podprogram 12.3. Športové ihriská      

633 Materiál                                       + 17.960,- € 

Podprogram 15.11: Jesienka zar. pre seniorov a denný stacionár   

630 Materiál – dotácia na energie                   + 8.560,- €  

 

Kapitálové výdavky   

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácie Mesta Bytča 

7 Kapitálové výdavky-pieskovanie busty                + 360,- € 

Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov  

710 Tribúna Hliník – prístavba                     - 25.000,- € 

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi 

717 Realizácia stavieb                              + 5.000,- € 

Podprogram 7.5.Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk    

721 Kapitálový transfer                            + 33.000,- €    

Podprogram 11.1: Materské školy 

    MŠ Hurbanova 

710 Výstavba altánku                                 + 4.900,- € 

Podprogram 12.3. Športové ihriská      

711 Objednávací software pre ŠH Bytča                + 3.500,- € 

713 Nákup strojov prístrojov, zariadení ŠH Bytča    - 16.860,- € 

Podprogram 15.11. Jesienka, zariadenie pre seniorov a DS      

710 Obstarávanie kapitálových aktív – bezbariérová  

    schodisková plošina (46)                        + 16.500,- € 

 

Bežné príjmy 

311 Grant od fyzickej osoby                          + 1.020,- € 

312001 Dotácia na energie - Jesienka ZpSaDS          + 8.560,- €    

   

Kapitálové príjmy 

321 Granty                                           + 4.900,- € 

 
Príjmové finančné operácie 

454 Prostriedky rezervného fondu          - 19.350,- € 

 

2/  Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 

- 35.850 ,- € 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 chodníka Hviezdoslavova ulica       - 25.350,00 € 

- Havarijná oprava parkoviska Javorová ulica           - 10.500,00 € 



3/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 

16.500,- € na kapitálové výdavky: 

- bezbariérová schodisková plošina - Jesienka            16.500,00 € 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 80/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta 

Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2022 k 30.06.2022. 

 

II. Schvaľuje: 

1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením 

č. 6/2022,  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 30.06. 2022 podľa predloženej 

tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením: 

Bežné výdavky   

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty      

637 Služby – PSHR                                    - 1.000,- € 

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácie Mesta Bytča 

637 služby                                           - 1.000,- € 

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu 

633 Materiál                                         - 3.420,- € 

Podprogram 3.2: Ostatné služby a poradenská činnosť 

633 Služby                                           - 2.500,- € 

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov 

620 Poistné a príspevok do poisťovní (KSC)            + 230,- € 

632 Voda                                            - 9.000,- € 

635 Oprava a údržba budov                           - 2.300,- € 

637 Služby – štúdie, expertízy                      - 1.000,- € 

637 Služby – odmeny na dohody (KSC)                   + 700,- € 

Podprogram 3.5: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností 

637 Služby – geodetické práce                       - 1.500,- € 

Podprogram 3.7: Skladové hospodárstvo 

633 Materiál                                        + 1.060,- € 

Podprogram 3.9: Mestský informačný systém 

633 Materiál                                       - 1.000,- € 

637 Služby                                         - 3.000,- € 

Podprogram 4.2: Klientske služby 

630 Tovary a služby                                - 1.060,- €  

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi 

637 Služby – DHZ Hliník dar                        + 1.020,- € 

Podprogram 6.1: Zvoz odvoz a zneškodňov. odpadu 

633 Materiál                                       - 2.240,- € 

637 Služby , odmeny na dohody                       + 390,- € 

Podprogram 8.1 Údržba miestnych komunikácií    

635 Rutinná a štandardná údržba                     - 1.320,- €          

635 Chodník ul. Hviezdoslavova-havar.oprava (46)    - 25.350,- €        

635 Parkovisko Javorová ul.-havar.oprava (46)       - 10.500,- €                                                                          

Podprogram 11.1: Materské školy 



    MŠ Dostojevského 

633 Materiál – učebné pomôcky                         - 210,- € 

637 Služby – kultúrne podujatia                       + 210,- € 

    MŠ Pšurnovice 

620 Poistné a príspevok do poisťovní                   + 20,- € 

633 Materiál                                          + 200,- € 

635 Rutinná a štandardná údržba                       - 470,- € 

637 Služby – odmeny z dohôd                           + 250,- € 

    MŠ Hurbanova 

633 Materiál – učebné pomôcky                         - 200,- € 

637 Služby – kultúrne podujatia                       + 200,- € 

Podprogram 12.1. Dotácie na šport      

640 Bežné transfery MFK Bytča                      + 10.000,- € 

Podprogram 12.3. Športové ihriská      

633 Materiál                                       + 17.960,- € 

Podprogram 15.11: Jesienka zar. pre seniorov a denný stacionár   

630 Materiál – dotácia na energie                   + 8.560,- €  

Kapitálové výdavky   

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácie Mesta Bytča 

7 Kapitálové výdavky-pieskovanie busty                + 360,- € 

Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov  

710 Tribúna Hliník – prístavba                     - 25.000,- € 

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi 

717 Realizácia stavieb                              + 5.000,- € 

Podprogram 7.5.Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk    

721 Kapitálový transfer                            + 33.000,- €    

Podprogram 11.1: Materské školy 

    MŠ Hurbanova 

710 Výstavba altánku                                 + 4.900,- € 

Podprogram 12.3. Športové ihriská      

711 Objednávací software pre ŠH Bytča                + 3.500,- € 

713 Nákup strojov prístrojov, zariadení ŠH Bytča    - 16.860,- € 

Podprogram 15.11. Jesienka, zariadenie pre seniorov a DS      

710 Obstarávanie kapitálových aktív – bezbariérová  

    schodisková plošina (46)                        + 16.500,- € 

 

Bežné príjmy 

311 Grant od fyzickej osoby                          + 1.020,- € 

312001 Dotácia na energie - Jesienka ZpSaDS          + 8.560,- €    

   

Kapitálové príjmy 

321 Granty                                           + 4.900,- € 

 
Príjmové finančné operácie 

454 Prostriedky rezervného fondu          - 19.350,- € 

 

2/  Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 

- 35.850 ,- € 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 chodníka Hviezdoslavova ulica       - 25.350,00 € 

- Havarijná oprava parkoviska Javorová ulica           - 10.500,00 € 

 

3/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 

16.500,- € na kapitálové výdavky: 

- bezbariérová schodisková plošina - Jesienka            16.500,00 € 

 

13/ Návrh na trvalé upustenie od pohľadávok vedených v účtovníctve 

Mesta Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 81/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej v účtovnej 

evidencii Mesta Bytča voči dlžníkovi Sidónia Šušlíková, nar. 

25.01.1952, za nezaplatené nájomné a služby spojené s užívaním 

bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, vo výške 

1.336,41 €. 

 

2/ Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej v účtovnej 

evidencii Mesta Bytča voči dlžníkovi Ivana Fuljerová, Veľká Bytča 

0, 014 01 Bytča, za nezaplatené nájomné a služby spojené 

s užívaním bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, vo 

výške 1.000,- €. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej v účtovnej 

evidencii Mesta Bytča voči dlžníkovi Sidónia Šušlíková, nar. 

25.01.1952, za nezaplatené nájomné a služby spojené s užívaním 

bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, vo výške 

1.336,41 €. 

 

2/ Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej v účtovnej 

evidencii Mesta Bytča voči dlžníkovi Ivana Fuljerová, Veľká Bytča 

0, 014 01 Bytča, za nezaplatené nájomné a služby spojené 

s užívaním bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, vo 

výške 1.000,- €. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 81/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej v účtovnej 

evidencii Mesta Bytča voči dlžníkovi Sidónia Šušlíková, nar. 

25.01.1952, za nezaplatené nájomné a služby spojené s užívaním 

bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, vo výške 

1.336,41 €. 



2/ Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej v účtovnej 

evidencii Mesta Bytča voči dlžníkovi Ivana Fuljerová, Veľká Bytča 

0, 014 01 Bytča, za nezaplatené nájomné a služby spojené 

s užívaním bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, vo 

výške 1.000,- €. 

 

14/ Návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Mesta Bytča zo dňa 23. 11. 2016 – športová hala. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 82/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Bytča zo dňa 23.11.2016 v navrhovanom znení zo dňa 30.06.2022. 

 

Pán primátor konštatoval, že na prenájom športovej haly bude 

slúžiť elektronický rezervačný systém. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Bytča zo dňa 23.11.2016 v navrhovanom znení zo dňa 30.06.2022. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 82/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Bytča zo dňa 23.11.2016 v navrhovanom znení zo dňa 30.06.2022. 

 

15/ Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov, počtu 

poslancov v jednotlivých volebných obvodoch a určenie rozsahu 

výkonu funkcie primátora na volebné obdobie rokov 2022 až 2026. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 83/2022 

Mestské zastupiteľstvo  

Určuje: 

1/ Vo volebnom období rokov 2022-2026 bude mestské zastupiteľstvo 

v Bytči tvoriť 17 poslancov. 

 

2/ Volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 

a počty poslancov volených v jednotlivých volebných obvodoch vo 

voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 takto: 

Volebný obvod č. 1 – m.č. Veľká Bytča, počet poslancov 12 

Volebný obvod č. 2 – m.č. Hliník nad Váhom, počet poslancov 1 

Volebný obvod č. 3 – m.č. Hrabové, počet poslancov 1 

Volebný obvod č. 4 – m.č. Purnovice, počet poslancov 1 



Volebný obvod č. 5 – m.č. Malá Bytča, počet poslancov 1 

Volebný obvod č. 6 – m.č. Mikšová-Beňov, počet poslancov 1 

 

3/ Primátor mesta Bytča bude vo volebnom období rokov 2022 až 2026 

vykonávať funkciu primátora v plnom rozsahu (na plný úväzok). 

 

Poslanec p. Kulíšek nadviazal na email z úradu - tabuľku, ktorú 

poslanci obdržali v materiáloch na zasadnutie zastupiteľstva. 

Podľa počtu obyvateľov pripadajúcich na 1 poslanca, pri počte 17 

poslancov by mali byť v Bytči volení 11 poslanci, v Hliníku nad 

Váhom 2 poslanci. Navrhol, aby takto bolo upravené uznesenie, 

o ktorom budú poslanci hlasovať. 

 

Pán primátor informoval, že toto navrhnuté zloženie je od r. 2002, 

prebrali sme aj počty obyvateľov, aj poslancov, pripravili sme 

tabuľku, je v kompetencii poslancov, čo schvália. Z úradu sme 

predložili návrh uznesenia ako bolo doteraz. 

 

Zástupca primátora p. Babušík navrhol uznesenie, v zmysle ktorého 

bude za Bytču kandidovať, ako doteraz, 12 poslancov, za Hliník nad 

Váhom 2 poslanci, teda spolu bude v nasledujúcom volebnom období 

18 poslancov.  

 

Poslanci konštatovali, že v zmysle zákona môže byť aj párny počet 

poslancov.    

   

Poslanci predložili návrhy uznesení predsedovi návrhovej komisie. 

Predseda, po porade návrhovej komisie, predložil uznesenie, 

o ktorom dal pán primátor hlasovať: 

Mestské zastupiteľstvo  

Určuje: 

1/ Vo volebnom období rokov 2022-2026 bude mestské zastupiteľstvo 

v Bytči tvoriť 18 poslancov. 

 

2/ Volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 

a počty poslancov volených v jednotlivých volebných obvodoch vo 

voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 takto: 

Volebný obvod č. 1 – m.č. Veľká Bytča, počet poslancov 12 

Volebný obvod č. 2 – m.č. Hliník nad Váhom, počet poslancov 2 

Volebný obvod č. 3 – m.č. Hrabové, počet poslancov 1 

Volebný obvod č. 4 – m.č. Purnovice, počet poslancov 1 

Volebný obvod č. 5 – m.č. Malá Bytča, počet poslancov 1 

Volebný obvod č. 6 – m.č. Mikšová-Beňov, počet poslancov 1 

 

3/ Primátor mesta Bytča bude vo volebnom období rokov 2022 až 2026 

vykonávať funkciu primátora v plnom rozsahu (na plný úväzok). 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 83/2022 

Mestské zastupiteľstvo  

Určuje: 



1/ Vo volebnom období rokov 2022-2026 bude mestské zastupiteľstvo 

v Bytči tvoriť 18 poslancov. 

 

2/ Volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 

a počty poslancov volených v jednotlivých volebných obvodoch vo 

voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 takto: 

Volebný obvod č. 1 – m.č. Veľká Bytča, počet poslancov 12 

Volebný obvod č. 2 – m.č. Hliník nad Váhom, počet poslancov 2 

Volebný obvod č. 3 – m.č. Hrabové, počet poslancov 1 

Volebný obvod č. 4 – m.č. Purnovice, počet poslancov 1 

Volebný obvod č. 5 – m.č. Malá Bytča, počet poslancov 1 

Volebný obvod č. 6 – m.č. Mikšová-Beňov, počet poslancov 1 

 

3/ Primátor mesta Bytča bude vo volebnom období rokov 2022 až 2026 

vykonávať funkciu primátora v plnom rozsahu (na plný úväzok). 

 

16/ Vyhodnotenie zverejneného zámeru priameho prenájmu majetku 

Mesta Bytča, a to časti mestského majetku v k. ú Veľká Bytča, časť 

parc. CKN  č. 3020/7 v Bytči, Letná terasa (pri Hostinci Panelák).  

V rámci vyhlásenej súťaže bola doručená jedna cenová ponuka od 

uchádzača – Marko plus s.r.o., Hradná 284 vo výške 756,- € za 

prenájom predmetného pozemku v termíne od 01.05. do 30.09 

príslušného kalendárneho roka.  

Minimálne nájomné Mesto stanovilo vo výške 696,- €. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 84/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

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

Bytča, o výmere 42 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 - Marko plus s.r.o., 

Hradná 284, 013 52 Súľov – Hradná, IČO: 46666281, na prenájom 

časti  pozemku z parc. CKN č. 3020/7 o výmere 42 m2, k. ú. V. 
Bytča, na dobu neurčitú, na účel umiestnenia letnej terasy 

s poskytovaním reštauračných služieb v období od 1.mája do 

30. septembra príslušného roka, v súlade s architektonickým 

riešením terasy zo dňa 19.04.2022 a s výškou nájomného 756 € za 

obdobie od 1. mája do 30. septembra kalendárneho roka. 

 

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
 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 - Marko plus s.r.o., 

Hradná 284, 013 52 Súľov – Hradná, IČO: 46666281, na prenájom 

časti  pozemku z parc. CKN č. 3020/7 o výmere 42 m2, k. ú. V. 

Bytča, na dobu neurčitú, na účel umiestnenia letnej terasy 
s poskytovaním reštauračných služieb v období od 1.mája do 

30. septembra príslušného roka, v súlade s architektonickým 

riešením terasy zo dňa 19.04.2022 a s výškou nájomného 756 € za 
obdobie od 1. mája do 30. septembra kalendárneho roka. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 84/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

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

Bytča, o výmere 42 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 - Marko plus s.r.o., 

Hradná 284, 013 52 Súľov – Hradná, IČO: 46666281, na prenájom 

časti  pozemku z parc. CKN č. 3020/7 o výmere 42 m2, k. ú. V. 

Bytča, na dobu neurčitú, na účel umiestnenia letnej terasy 
s poskytovaním reštauračných služieb v období od 1.mája do 

30. septembra príslušného roka, v súlade s architektonickým 

riešením terasy zo dňa 19.04.2022 a s výškou nájomného 756 € za 
obdobie od 1. mája do 30. septembra kalendárneho roka. 

 

17/ Späťvzatie ponuky p. JUDr. Jaroslava Maceka, Hliník nad Váhom 

558, Bytča o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Mesta Bytča, 

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

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 85/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Späťvzatie ponuky p. JUDr. Jaroslava Maceka, Hliník nad Váhom 558, 

Bytča zo dňa 28.02.2022 doplnenej na rokovaní mestského 

zastupiteľstva dňa 24.02.2022, na odkúpenie pozemku vo vlastníctve 

Mesta Bytča, parc. CKN č. 177/2, záhrada o výmere 169 m
2
 v k. ú. 

Hliník nad Váhom. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Späťvzatie ponuky p. JUDr. Jaroslava Maceka, Hliník nad Váhom 558, 

Bytča zo dňa 28.02.2022 doplnenej na rokovaní mestského 

zastupiteľstva dňa 24.02.2022, na odkúpenie pozemku vo vlastníctve 

Mesta Bytča, parc. CKN č. 177/2, záhrada o výmere 169 m
2
 v k. ú. 

Hliník nad Váhom. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 85/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Späťvzatie ponuky p. JUDr. Jaroslava Maceka, Hliník nad Váhom 558, 

Bytča zo dňa 28.02.2022 doplnenej na rokovaní mestského 

zastupiteľstva dňa 24.02.2022, na odkúpenie pozemku vo vlastníctve 

Mesta Bytča, parc. CKN č. 177/2, záhrada o výmere 169 m
2
 v k. ú. 

Hliník nad Váhom. 

  

18/ Lesné spoločenstvo Bytča, s.r.o., zastúpené konateľom 

spoločnosti JUDr. Milošom Gerom, E. Lániho 253/1, Bytča - návrh 

Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve zo dňa 01.01.2013 (nájomné za rok 

2022). 

  

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 86/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve zo dňa 01.01.2013, 

medzi prenajímateľom: Mesto Bytča, Námestie SR č.1/1, 014 01 

Bytča, IČO: 00321192 a nájomcom: Lesné spoločenstvo Bytča, s.r.o., 

E. Lániho 253/1, 014 01 Bytča, IČO: 46877738 a to v navrhovanom 

znení tohto Dodatku zo dňa 30.06.2022.   

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve zo dňa 01.01.2013, 

medzi prenajímateľom: Mesto Bytča, Námestie SR č.1/1, 014 01 

Bytča, IČO: 00321192 a nájomcom: Lesné spoločenstvo Bytča, s.r.o., 

E. Lániho 253/1, 014 01 Bytča, IČO: 46877738 a to v navrhovanom 

znení tohto Dodatku zo dňa 30.06.2022.   

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 86/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve zo dňa 01.01.2013, 

medzi prenajímateľom: Mesto Bytča, Námestie SR č.1/1, 014 01 

Bytča, IČO: 00321192 a nájomcom: Lesné spoločenstvo Bytča, s.r.o., 



E. Lániho 253/1, 014 01 Bytča, IČO: 46877738 a to v navrhovanom 

znení tohto Dodatku zo dňa 30.06.2022.   

 

19/ Žiadosť ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinského 671/3, Žilina 

o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu „15013 – 

Bytča, Thurzove sady, predĺženie NNK“ na pozemkoch parc. CKN č. 

3155/50, 3155/212 v k. ú. Veľká Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 87/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu „15013 – 

Bytča, Thurzove sady, predĺženie NNK“ na pozemkoch mesta parc. CKN 

č. 3155/50, 3155/212 v k. ú. Veľká Bytča, medzi povinným z vecného 

bremena: Mesto Bytča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO: 

00321192, investorom - ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinského 671/3, 

010 07 Žilina, IČO: 45231842 a oprávneným z vecného bremena: 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO: 36442151 a to v navrhovanom znení Zmluvy zo dňa 

30.06.2022. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu „15013 – 

Bytča, Thurzove sady, predĺženie NNK“ na pozemkoch mesta parc. CKN 

č. 3155/50, 3155/212 v k. ú. Veľká Bytča, medzi povinným z vecného 

bremena: Mesto Bytča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO: 

00321192, investorom - ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinského 671/3, 

010 07 Žilina, IČO: 45231842 a oprávneným z vecného bremena: 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO: 36442151 a to v navrhovanom znení Zmluvy zo dňa 

30.06.2022. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 87/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu „15013 – 

Bytča, Thurzove sady, predĺženie NNK“ na pozemkoch mesta parc. CKN 

č. 3155/50, 3155/212 v k. ú. Veľká Bytča, medzi povinným z vecného 

bremena: Mesto Bytča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO: 

00321192, investorom - ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinského 671/3, 

010 07 Žilina, IČO: 45231842 a oprávneným z vecného bremena: 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO: 36442151 a to v navrhovanom znení Zmluvy zo dňa 

30.06.2022. 

 



20/ Žiadosť p. Josefy Schnitzhofer Levkovej, Na Tehelňu 1943/9,  

Bytča o kúpu, resp. prenájom časti pozemku vo vlastníctve Mesta 

Bytča (cca. 60 m
2
), z parc. EKN č. 1874, k. ú. Veľká Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 88/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Josefy Schnitzhofer Levkovej, Na Tehelňu 

1943/9, Bytča na predaj, resp. prenájom časti pozemku vo 

vlastníctve Mesta Bytča (cca. 60 m
2
), z parc. EKN č. 1874, k. ú. 

Veľká Bytča. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Josefy Schnitzhofer Levkovej, Na Tehelňu 

1943/9, Bytča na predaj, resp. prenájom časti pozemku vo 

vlastníctve Mesta Bytča (cca. 60 m
2
), z parc. EKN č. 1874, k. ú. 

Veľká Bytča. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 88/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Josefy Schnitzhofer Levkovej, Na Tehelňu 

1943/9, Bytča na predaj, resp. prenájom časti pozemku vo 

vlastníctve Mesta Bytča (cca. 60 m
2
), z parc. EKN č. 1874, k. ú. 

Veľká Bytča. 

 

21/ Oznámenie spoločnosti TEZAR, s.r.o., Thurzova 968/17, Bytča 

(nájomca tepelného hospodárstva mesta Bytča) o havarijnom stave 

rozvodu ÚK na Treskoňovej ulici v Bytči a žiadosť o rekonštrukciu 

tohto rozvodu mesta v odhadovanom náklade 120.000,- €. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 89/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Oznámenie o havarijnom stave rozvodu ÚK na Treskoňovej ulici v 

Bytči, a žiadosť o rekonštrukciu tohto rozvodu mesta v odhadovanom 

náklade 120.000,- €, predložené nájomcom tepelného hospodárstva 

mesta Bytča - TEZAR, s.r.o., Thurzova 968/17, 014 01 Bytča. 

II.Odporúča: 

Doplnenie predmetného oznámenia a žiadosti o bližšiu špecifikáciu 

havarijného stavu tepelného rozvodu a jeho odstránenia (revízna 

správa rozvodu, príp. analýza technického stavu, podrobný rozpočet 

opravy, resp. výmeny rozvodu, počet havárií v minulosti a pod.). 

 

Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Oznámenie o havarijnom stave rozvodu ÚK na Treskoňovej ulici v 

Bytči, a žiadosť o rekonštrukciu tohto rozvodu mesta v odhadovanom 

náklade 120.000,- €, predložené nájomcom tepelného hospodárstva 

mesta Bytča - TEZAR, s.r.o., Thurzova 968/17, 014 01 Bytča. 

II.Odporúča: 

Doplnenie predmetného oznámenia a žiadosti o bližšiu špecifikáciu 

havarijného stavu tepelného rozvodu a jeho odstránenia (revízna 

správa rozvodu, príp. analýza technického stavu, podrobný rozpočet 

opravy, resp. výmeny rozvodu, počet havárií v minulosti a pod.). 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 89/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Oznámenie o havarijnom stave rozvodu ÚK na Treskoňovej ulici v 

Bytči, a žiadosť o rekonštrukciu tohto rozvodu mesta v odhadovanom 

náklade 120.000,- €, predložené nájomcom tepelného hospodárstva 

mesta Bytča - TEZAR, s.r.o., Thurzova 968/17, 014 01 Bytča. 

II.Odporúča: 

Doplnenie predmetného oznámenia a žiadosti o bližšiu špecifikáciu 

havarijného stavu tepelného rozvodu a jeho odstránenia (revízna 

správa rozvodu, príp. analýza technického stavu, podrobný rozpočet 

opravy, resp. výmeny rozvodu, počet havárií v minulosti a pod.). 

 

22/ Opätovné prerokovanie žiadosti p. Miroslava Frola s manž. 

Janou, Hliník nad Váhom 33, Bytča o odkúpenie nehnuteľnosti vo 

vlastníctve Mesta Bytča, pozemok parc. CKN č. 177/2, záhrada 

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

  

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 90/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru predaja pozemku parc. CKN č. 177/2, záhrada 

o výmere 169 m
2
, k. ú. Hliník nad Váhom, spolu so zriadením vecného 

bremena spojeného s umiestnením a opravou vodovodnej šachty 

a prípojky mesta Bytča umiestnenej na vyššie uvedenom pozemku (web 

mesta, úradná tabuľa mesta), formou predaja podľa §9a, ods. 8, 

písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako prípadu predaja 

hodného osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 a to 

kupujúcemu: Miroslav Frolo a Jana Frolová, rod. Šutarová, Hliník 

nad Váhom 33, 014 01 Bytča, s nasledovnými podmienkami predaja: 

a) kúpna cena vo výške – 25 €/m
2 
 

b) kúpna cena spolu vo výške  – 4.225,- € 

c) kupujúci uhradí aj náklady spojené s odvkladovaním kúpnej 

zmluvy so zriadením vecného bremena, vrátane vyhotovenia GP na  

určenie rozsahu vecného bremena    



 

Dôvodom zriadenia tohto predaja pozemku mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je podpora mesta Bytča žiadateľovi, 

občanovi mesta pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemku 

nachádzajúceho sa vo vnútri oploteného areálu rodinného domu 

žiadateľa, kupujúceho (pozemok sa nachádza hneď vedľa RD, dvor), 

ktorý tento pozemok ako dvor dlhodobo užíva. 

 

Poslanec p. Frolo deklaroval, že o tomto uznesení nebude hlasovať. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru predaja pozemku parc. CKN č. 177/2, záhrada 

o výmere 169 m
2
, k. ú. Hliník nad Váhom, spolu so zriadením vecného 

bremena spojeného s umiestnením a opravou vodovodnej šachty 

a prípojky mesta Bytča umiestnenej na vyššie uvedenom pozemku (web 

mesta, úradná tabuľa mesta), formou predaja podľa §9a, ods. 8, 

písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako prípadu predaja 

hodného osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 a to 

kupujúcemu: Miroslav Frolo a Jana Frolová, rod. Šutarová, Hliník 

nad Váhom 33, 014 01 Bytča, s nasledovnými podmienkami predaja: 

a) kúpna cena vo výške – 25 €/m
2 
 

b) kúpna cena spolu vo výške  – 4.225,- € 

c) kupujúci uhradí aj náklady spojené s odvkladovaním kúpnej 

zmluvy so zriadením vecného bremena, vrátane vyhotovenia GP na  

určenie rozsahu vecného bremena    

 

Dôvodom zriadenia tohto predaja pozemku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je podpora Mesta Bytča žiadateľovi, 

občanovi mesta pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemku 

nachádzajúceho sa vo vnútri oploteného areálu rodinného domu 

žiadateľa, kupujúceho (pozemok sa nachádza hneď vedľa rodinného 

domu, dvor), ktorý tento pozemok ako dvor dlhodobo užíva. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 90/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru predaja pozemku parc. CKN č. 177/2, záhrada 

o výmere 169 m
2
, k. ú. Hliník nad Váhom, spolu so zriadením vecného 

bremena spojeného s umiestnením a opravou vodovodnej šachty 

a prípojky mesta Bytča umiestnenej na vyššie uvedenom pozemku (web 

mesta, úradná tabuľa mesta), formou predaja podľa §9a, ods. 8, 

písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako prípadu predaja 

hodného osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 a to 

kupujúcemu: Miroslav Frolo a Jana Frolová, rod. Šutarová, Hliník 

nad Váhom 33, 014 01 Bytča, s nasledovnými podmienkami predaja: 



a) kúpna cena vo výške – 25 €/m
2 
 

b) kúpna cena spolu vo výške  – 4.225,- € 

c) kupujúci uhradí aj náklady spojené s odvkladovaním kúpnej 

zmluvy so zriadením vecného bremena, vrátane vyhotovenia GP na  

určenie rozsahu vecného bremena    

 

Dôvodom zriadenia tohto predaja pozemku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je podpora Mesta Bytča žiadateľovi, 

občanovi mesta pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemku 

nachádzajúceho sa vo vnútri oploteného areálu rodinného domu 

žiadateľa, kupujúceho (pozemok sa nachádza hneď vedľa rodinného 

domu, dvor), ktorý tento pozemok ako dvor dlhodobo užíva. 

 

23/ Opätovné prerokovanie žiadostí o odpredaj novovytvorených 

pozemkov vo vlastníctve Mesta Bytča, nachádzajúcich sa v areáloch 

RD č. súp. 1043/60, 1044/58, 1045/56, 1046/54 a 1051/52 na 

Pšurnovickej ulici v Bytči (pp. Mária Holincová, Mgr. Jadranka 

Moravcová, Mgr. Gabriela Cigániková, JUDr. Martin Kulíšek a prof. 

Ing. Miloš Poliak, PhD.,). 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 91/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru predaja geometrickým plánom novovytvoreného 

pozemku parc. CKN č. 2970/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

54 m
2
, v k. ú. Veľká Bytča (web mesta, úradná tabuľa mesta), formou 

predaja podľa §9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí ako prípadu predaja hodného osobitného zreteľa a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 

23.11.2016 kupujúcej: Mgr. Gabriela Cigániková, Pšurnovická 

1045/56 014 01 Bytča, s nasledovnými podmienkami predaja: 

a) kúpna cena vo výške – 33,- €/m
2 
 

b) kúpna cena spolu vo výške  – 1.782,- € 

c) kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne poplatky spojené s 

odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy. 

 

Dôvodom zriadenia tohto predaja pozemku mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je podpora mesta Bytča žiadateľke, 

občianke mesta pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemku 

nachádzajúceho sa vo vnútri oploteného areálu rodinného domu 

žiadateľky, kupujúcej (pozemok sa nachádza pred RD, dvor, prístup 

ku RD), ktorá tento pozemok dlhodobo ako dvor, prístup ku RD 

užíva. 

 

Poslanec p. Kulíšek požiadal, aby do uznesení bolo doplnené slovo 

„jediný“ prístup k rodinnému domu. 

 

Poslanci uvedené schválili 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 



Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru predaja geometrickým plánom novovytvoreného 

pozemku parc. CKN č. 2970/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

54 m
2
, v k. ú. Veľká Bytča (web mesta, úradná tabuľa mesta), formou 

predaja podľa §9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí ako prípadu predaja hodného osobitného zreteľa a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 

23.11.2016 kupujúcej: Mgr. Gabriela Cigániková, Pšurnovická 

1045/56 014 01 Bytča, s nasledovnými podmienkami predaja: 

a) kúpna cena vo výške – 33,- €/m
2 
 

b) kúpna cena spolu vo výške  – 1.782,- € 

c) kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne poplatky spojené s 

odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy. 

 

Dôvodom zriadenia tohto predaja pozemku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je podpora Mesta Bytča žiadateľke, 

občianke mesta pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemku 

nachádzajúceho sa vo vnútri oploteného areálu rodinného domu 

žiadateľky, kupujúcej (pozemok sa nachádza pred rodinným domom, 

dvor, jediný prístup k rodinnému domu), ktorá tento pozemok 

dlhodobo ako dvor, jediný prístup k rodinnému domu užíva. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 91/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru predaja geometrickým plánom novovytvoreného 

pozemku parc. CKN č. 2970/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

54 m
2
, v k. ú. Veľká Bytča (web mesta, úradná tabuľa mesta), formou 

predaja podľa §9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí ako prípadu predaja hodného osobitného zreteľa a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 

23.11.2016 kupujúcej: Mgr. Gabriela Cigániková, Pšurnovická 

1045/56 014 01 Bytča, s nasledovnými podmienkami predaja: 

a) kúpna cena vo výške – 33,- €/m
2 
 

b) kúpna cena spolu vo výške  – 1.782,- € 

c) kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne poplatky spojené s 

odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy. 

 

Dôvodom zriadenia tohto predaja pozemku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je podpora Mesta Bytča žiadateľke, 

občianke mesta pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemku 

nachádzajúceho sa vo vnútri oploteného areálu rodinného domu 

žiadateľky, kupujúcej (pozemok sa nachádza pred rodinným domom, 

dvor, jediný prístup k rodinnému domu), ktorá tento pozemok 

dlhodobo ako dvor, jediný prístup k rodinnému domu užíva. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 92/2022 

Mestské zastupiteľstvo 



Schvaľuje: 

Zverejnenie  zámeru predaja geometrickým plánom novovytvoreného 

pozemku parc. CKN č. 2970/39, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

28 m
2
, k. ú. Veľká Bytča (web mesta, úradná tabuľa mesta), formou 

predaja podľa §9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci ako prípadu predaja hodného osobitného zreteľa a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 

23.11.2016 kupujúcim: Mgr. Jadranka Moravcová, Pšurnovická 1044/58, 

014 01 Bytča a manžel Emil Moravec, Pšurnovická 1044/58, 014 01 

Bytča s nasledovnými podmienkami predaja: 

a) kúpna cena vo výške – 33,- €/m
2 
 

b) kúpna cena spolu vo výške  –  924,- € 

c) kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne poplatky spojené s 

odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy. 

 

Dôvodom zriadenia tohto predaja pozemku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je podpora Mesta Bytča žiadateľom, 

občanom mesta pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemku 

nachádzajúceho sa vo vnútri oploteného areálu rodinného domu 

žiadateľov, kupujúcich (pozemok sa nachádza pred rodinným domom, 

dvor, jediný prístup k rodinnému domu), ktorí tento pozemok 

dlhodobo ako dvor, jediný prístup k rodinnému domu užívajú. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zverejnenie  zámeru predaja geometrickým plánom novovytvoreného 

pozemku parc. CKN č. 2970/39, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

28 m
2
, k. ú. Veľká Bytča (web mesta, úradná tabuľa mesta), formou 

predaja podľa §9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci ako prípadu predaja hodného osobitného zreteľa a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 

23.11.2016 kupujúcim: Mgr. Jadranka Moravcová, Pšurnovická 1044/58, 

014 01 Bytča a manžel Emil Moravec, Pšurnovická 1044/58, 014 01 

Bytča s nasledovnými podmienkami predaja: 

a) kúpna cena vo výške – 33,- €/m
2 
 

b) kúpna cena spolu vo výške  –  924,- € 

c) kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne poplatky spojené s 

odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy. 

 

Dôvodom zriadenia tohto predaja pozemku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je podpora Mesta Bytča žiadateľom, 

občanom mesta pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemku 

nachádzajúceho sa vo vnútri oploteného areálu rodinného domu 

žiadateľov, kupujúcich (pozemok sa nachádza pred rodinným domom, 

dvor, jediný prístup k rodinnému domu), ktorí tento pozemok 

dlhodobo ako dvor, jediný prístup k rodinnému domu užívajú. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 92/2022 



Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zverejnenie  zámeru predaja geometrickým plánom novovytvoreného 

pozemku parc. CKN č. 2970/39, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

28 m
2
, k. ú. Veľká Bytča (web mesta, úradná tabuľa mesta), formou 

predaja podľa §9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci ako prípadu predaja hodného osobitného zreteľa a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 

23.11.2016 kupujúcim: Mgr. Jadranka Moravcová, Pšurnovická 1044/58, 

014 01 Bytča a manžel Emil Moravec, Pšurnovická 1044/58, 014 01 

Bytča s nasledovnými podmienkami predaja: 

a) kúpna cena vo výške – 33,- €/m
2 
 

b) kúpna cena spolu vo výške  –  924,- € 

c) kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne poplatky spojené s 

odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy. 

 

Dôvodom zriadenia tohto predaja pozemku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je podpora Mesta Bytča žiadateľom, 

občanom mesta pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemku 

nachádzajúceho sa vo vnútri oploteného areálu rodinného domu 

žiadateľov, kupujúcich (pozemok sa nachádza pred rodinným domom, 

dvor, jediný prístup k rodinnému domu), ktorí tento pozemok 

dlhodobo ako dvor, jediný prístup k rodinnému domu užívajú. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 93/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru predaja geometrickým plánom novovytvoreného 

pozemku parc. CKN č. 2970/40, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

32 m
2
, k. ú. Veľká Bytča (web mesta, úradná tabuľa mesta), formou 

predaja podľa §9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci ako prípadu predaja hodného osobitného zreteľa a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 

23.11.2016 kupujúcim: Mária Holíncová, Pšurnovická 1043/60, 014 01 

Bytča v podiele 1/3, Milan Gärtner, Pšurnovická 1043/60, 014 01 

Bytča v podiele 1/3 a Miroslav Gärtner, Pšurnovická 1043/60, 014 

01 Bytča v podiele 1/3 s nasledovnými podmienkami predaja: 

a) kúpna cena vo výške – 33,- €/m
2 
 

b) kúpna cena spolu vo výške  – 1.056,- € 

c) kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne poplatky spojené 

s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy. 

 

Dôvodom zriadenia tohto predaja pozemku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je podpora Mesta Bytča žiadateľom, 

občanom mesta pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemku 

nachádzajúceho sa vo vnútri oploteného areálu rodinného domu 

žiadateľov, kupujúcich (pozemok sa nachádza pred rodinným domom, 

dvor, jediný prístup k rodinnému domu), ktorí tento pozemok 

dlhodobo ako dvor, jediný prístup k rodinnému domu užívajú. 

 



Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru predaja geometrickým plánom novovytvoreného 

pozemku parc. CKN č. 2970/40, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

32 m
2
, k. ú. Veľká Bytča (web mesta, úradná tabuľa mesta), formou 

predaja podľa §9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci ako prípadu predaja hodného osobitného zreteľa a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 

23.11.2016 kupujúcim: Mária Holíncová, Pšurnovická 1043/60, 014 01 

Bytča v podiele 1/3, Milan Gärtner, Pšurnovická 1043/60, 014 01 

Bytča v podiele 1/3 a Miroslav Gärtner, Pšurnovická 1043/60, 014 

01 Bytča v podiele 1/3 s nasledovnými podmienkami predaja: 

a) kúpna cena vo výške – 33,- €/m
2 
 

b) kúpna cena spolu vo výške  – 1.056,- € 

c) kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne poplatky spojené 

s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy. 

 

Dôvodom zriadenia tohto predaja pozemku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je podpora Mesta Bytča žiadateľom, 

občanom mesta pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemku 

nachádzajúceho sa vo vnútri oploteného areálu rodinného domu 

žiadateľov, kupujúcich (pozemok sa nachádza pred rodinným domom, 

dvor, jediný prístup k rodinnému domu), ktorí tento pozemok 

dlhodobo ako dvor, jediný prístup k rodinnému domu užívajú. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 93/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru predaja geometrickým plánom novovytvoreného 

pozemku parc. CKN č. 2970/40, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

32 m
2
, k. ú. Veľká Bytča (web mesta, úradná tabuľa mesta), formou 

predaja podľa §9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci ako prípadu predaja hodného osobitného zreteľa a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 

23.11.2016 kupujúcim: Mária Holíncová, Pšurnovická 1043/60, 014 01 

Bytča v podiele 1/3, Milan Gärtner, Pšurnovická 1043/60, 014 01 

Bytča v podiele 1/3 a Miroslav Gärtner, Pšurnovická 1043/60, 014 

01 Bytča v podiele 1/3 s nasledovnými podmienkami predaja: 

a) kúpna cena vo výške – 33,- €/m
2 
 

b) kúpna cena spolu vo výške  – 1.056,- € 

c) kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne poplatky spojené 

s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy. 

 

Dôvodom zriadenia tohto predaja pozemku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je podpora Mesta Bytča žiadateľom, 

občanom mesta pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemku 

nachádzajúceho sa vo vnútri oploteného areálu rodinného domu 

žiadateľov, kupujúcich (pozemok sa nachádza pred rodinným domom, 



dvor, jediný prístup k rodinnému domu), ktorí tento pozemok 

dlhodobo ako dvor, jediný prístup k rodinnému domu užívajú. 

  

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 94/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti JUDr. Martinovi Kulíškovi a doc. Ing. 

Milošovi Poliakovi, PhD., o odkúpenie geometrickým plánom 

novovytvorených pozemkov parc. CKN č. 2970/15, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 56 m
2
, resp. parc. CKN č. 1970/14, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 45 m
2
 v k. ú. Veľká Bytča a to do doby 

vyriešenia sporu žiadateľov ohľadom ich spoločnej hranice 

pozemkov. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti JUDr. Martinovi Kulíškovi a doc. Ing. 

Milošovi Poliakovi, PhD., o odkúpenie geometrickým plánom 

novovytvorených pozemkov parc. CKN č. 2970/15, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 56 m
2
, resp. parc. CKN č. 1970/14, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 45 m
2
 v k. ú. Veľká Bytča a to do doby 

vyriešenia sporu žiadateľov ohľadom ich spoločnej hranice 

pozemkov. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 94/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti JUDr. Martinovi Kulíškovi a doc. Ing. 

Milošovi Poliakovi, PhD., o odkúpenie geometrickým plánom 

novovytvorených pozemkov parc. CKN č. 2970/15, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 56 m
2
, resp. parc. CKN č. 1970/14, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 45 m
2
 v k. ú. Veľká Bytča a to do doby 

vyriešenia sporu žiadateľov ohľadom ich spoločnej hranice 

pozemkov. 

 

24/ Žiadosť prof. Ing. Miloša Poliaka, PhD. a manž. doc. Ing. 

Adely Poliakovej, EUR ING, PhD., Pšurnovická 1051, Bytča 

o zriadenie vecného bremena (právo prechodu, prejazdu, plynová 

prípojka, oplotenie) na pozemku mesta Bytča parc. CKN č. 2970/14 

k. ú. Veľká Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 95/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „IN 

REM“ medzi budúcim povinným z vecného bremena: Mesto Bytča, 



Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192 a budúcim 

oprávneným z vecného bremena: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. 

a manž. doc. Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD., Pšurnovická 

1051, 014 01 Bytča, spočívajúcej v práve uloženia vedenia a údržby 

inžinierskych sietí na časti pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta 

Bytča (vo vnútri areálu RD č. súp. 1051), pozemok parc. EKN č. 

2970, ostatná plocha o výmere 649 m
2
, zapísaný na LV č. 3902, k. ú. 

Veľká Bytča. Náklady spojené s vypracovaním GP, ktorý bude 

vytyčovať koridory inžinierskych sietí, ako aj s uhradením 

správneho poplatku v katastrálnom konaní uhradí budúci oprávnený 

z vecného bremena. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Diskutovali poslanec p. Kulíšek a jeho sused p. Poliak o probléme 

s hranicou ich pozemkov. 

Poslanec p. Kozák konštatoval, že pokiaľ sa oni nedohodnú, nemajú 

poslanci o čom rokovať. 

Poslanec p. Gácik dal návrh na ukončenie diskusie. 

Poslanci návrh schválili. 

 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „IN 

REM“ medzi budúcim povinným z vecného bremena: Mesto Bytča, 

Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192 a budúcim 

oprávneným z vecného bremena: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. 

a manž. doc. Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD., Pšurnovická 

1051, 014 01 Bytča, spočívajúcej v práve uloženia vedenia a údržby 

inžinierskych sietí na časti pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta 

Bytča (vo vnútri areálu RD č. súp. 1051), pozemok parc. EKN č. 

2970, ostatná plocha o výmere 649 m
2
, zapísaný na LV č. 3902, k. ú. 

Veľká Bytča. Náklady spojené s vypracovaním GP, ktorý bude 

vytyčovať koridory inžinierskych sietí, ako aj s uhradením 

správneho poplatku v katastrálnom konaní uhradí budúci oprávnený 

z vecného bremena. 

 

Primátor konštatoval, že podľa výsledkov hlasovania, uznesenie 

nebolo prijaté. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 95/2022 

 

25/ Žiadosť JUDr. Martina Kulíška, Pšurnovická 1046//54, Bytča 

o zriadenie vecného bremena „IN REM“ na časti pozemku mesta Bytča, 

ul. Pšurnovická, časť pozemku parc. EKN č. 2970, k.ú. Veľká Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 96/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „IN 

REM“ medzi budúcim povinným z vecného bremena: Mesto Bytča, 



Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192 a budúcim 

oprávneným z vecného bremena: JUDr. Martin Kulíšek, Pšurnovická 

1046//54, 014 01 Bytča, spočívajúcej v práve uloženia vedenia 

a údržby inžinierskych sietí na časti pozemku vo výlučnom 

vlastníctve mesta Bytča (vo vnútri areálu RD č. súp. 1046), 

pozemok parc. EKN č. 2970, ostatná plocha o výmere 649 m
2
, zapísaný 

na LV č. 3902, k. ú. Veľká Bytča. Náklady spojené s vypracovaním 

GP, ktorý bude vytyčovať koridory inžinierskych sietí, ako aj 

s uhradením správneho poplatku v katastrálnom konaní uhradí budúci 

oprávnený z vecného bremena. 
 

Poslanci nemali pripomienky. 

Diskutovali poslanec p. Kulíšek a jeho sused p. Poliak o tom, že 

vodovodná šachta rodiny Kulíškovej je na sporných pozemkoch.  

Poslanec p. Kulíšek ozrejmil, že jeho rodičia vodovodnú šachtu 

budovali v r. 2007 a má za to, že ju mali SeVak-om povolenú. 

Pán primátor konštatoval, že na umiestnenie vodovodnej šachty bolo 

(r. 2007) a je nutné doložiť ohlásenie drobnej stavby, ku ktorej 

dokumentácii sa vyjadroval SeVaK. 

 

Poslanec p. Kozák konštatoval, že SeVaK dal možnosť, aby si 

rodičia p. Kulíška umiestnili vodovodnú šachtu na svoj pozemok. 

Zopakoval, že ak sa on s p. Poliakom nedohodnú, Mesto do tohto 

sporu nemá dôvod vstupovať. 

 

Poslanec p. Gácik dal návrh na ukončenie diskusie. 

Poslanci schválili ukončenie diskusie. 

 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „IN 

REM“ medzi budúcim povinným z vecného bremena: Mesto Bytča, 

Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192 a budúcim 

oprávneným z vecného bremena: JUDr. Martin Kulíšek, Pšurnovická 

1046//54, 014 01 Bytča, spočívajúcej v práve uloženia vedenia 

a údržby inžinierskych sietí na časti pozemku vo výlučnom 

vlastníctve mesta Bytča (vo vnútri areálu RD č. súp. 1046), 

pozemok parc. EKN č. 2970, ostatná plocha o výmere 649 m
2
, zapísaný 

na LV č. 3902, k. ú. Veľká Bytča. Náklady spojené s vypracovaním 

GP, ktorý bude vytyčovať koridory inžinierskych sietí, ako aj 

s uhradením správneho poplatku v katastrálnom konaní uhradí budúci 

oprávnený z vecného bremena. 

 

Primátor konštatoval, že podľa výsledkov hlasovania, uznesenie 

nebolo prijaté. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 96/2022 
 

26/ Návrh spoločnosti VSH BY, s.r.o. Stará Ivanská cesta 1/386, 

Bratislava - Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej 



jednorázovej náhrade za zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo 

vlastníctve Mesta Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 97/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej  

jednorázovej náhrade za zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo  

vlastníctve Mesta Bytča parc. CKN č. 3155/50, 3155/112, 3155/118  

v k.ú. Veľká Bytča, v rámci stavby  „2588 – Bytča – Thurzove sady  

– zahustenie TS + NNK – III. etapa“, medzi prijímateľom: Mesto  

Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192  

a poskytovateľom: VSH BY, s.r.o. Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04  

Bratislava, IČO: 51841819 a to v navrhovanom znení Dohody zo dňa  

30.06.2022. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej  

jednorázovej náhrade za zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo  

vlastníctve Mesta Bytča parc. CKN č. 3155/50, 3155/112, 3155/118  

v k.ú. Veľká Bytča, v rámci stavby  „2588 – Bytča – Thurzove sady  

– zahustenie TS + NNK – III. etapa“, medzi prijímateľom: Mesto  

Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192  

a poskytovateľom: VSH BY, s.r.o. Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04  

Bratislava, IČO: 51841819 a to v navrhovanom znení Dohody zo dňa  

30.06.2022. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 97/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej  

jednorázovej náhrade za zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo  

vlastníctve Mesta Bytča parc. CKN č. 3155/50, 3155/112, 3155/118  

v k.ú. Veľká Bytča, v rámci stavby  „2588 – Bytča – Thurzove sady  

– zahustenie TS + NNK – III. etapa“, medzi prijímateľom: Mesto  

Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192  

a poskytovateľom: VSH BY, s.r.o. Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04  

Bratislava, IČO: 51841819 a to v navrhovanom znení Dohody zo dňa  

30.06.2022. 

 

27/ Žiadosť p. Tetiany Ragimovej, Hlinkova 683/23, Bytča 

o prenájom, resp. kúpu časti pozemku mesta Bytča z parc. CKN č. 

1372 (EKN č. 1372), k. ú. Veľká Bytča o výmere 65,15 m
2
, za účelom 

realizácie stavby: Polyfunkčný objekt OAKWOOD (vybudovanie 

parkovacích miest). 

 



Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 98/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Tetiany Ragimovej, Hlinkova 683/23, Bytča 

o prenájom, resp. kúpu časti pozemku vo vlastníctve Mesta Bytča 

z parc. CKN č. 1372 (EKN č. 1372)v k. ú. Veľká Bytča o výmere 

65,15 m
2
. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

O slovo požiadala žiadateľka p. Ragimová, ktorá oboznámila 

prítomných, že chce v tejto lokalite vybudovať polyfunkčný objekt 

a potrebovala by časť pozemku vo vlastníctve Mesta na parkovacie 

plochy. 

 

Pán primátor konštatoval, že pre Mesto je dôležitá prehľadná 

križovatka. 

 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Tetiany Ragimovej, Hlinkova 683/23, Bytča 

o prenájom, resp. kúpu časti pozemku vo vlastníctve Mesta Bytča 

z parc. CKN č. 1372 (EKN č. 1372)v k. ú. Veľká Bytča o výmere 

65,15 m
2
. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 98/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Tetiany Ragimovej, Hlinkova 683/23, Bytča 

o prenájom, resp. kúpu časti pozemku vo vlastníctve Mesta Bytča 

z parc. CKN č. 1372 (EKN č. 1372)v k. ú. Veľká Bytča o výmere 

65,15 m
2
. 

 

28/ Návrh na zrušenie uznesení. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 99/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 60/2022 zo dňa  

28. 4. 2022 

bod 2/ Bytový dom pre dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova   

813/4, Bytča - p. Mária Bednárová - byt č. 24   

 

2/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 23/2021 zo dňa  

11. 2. 2021 v bode 1/ ul. Čerešňová  č. 1579: 

orientačné číslo  1 - Miloš Štrba – 2-izbový byt č. 44 

orientačné číslo 5 - Renáta Harciníková - 1-izbový byt č. 21 

 



3/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 178/2020 zo dňa  

14. 12. 2020 v bode 2/ ul. Čerešňová č. 1579 

orientačné č. 7 - Peter Michálek – 1-izbový byt č. 10 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 60/2022 zo dňa  

28. 4. 2022 

bod 2/ Bytový dom pre dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova   

813/4, Bytča - p. Mária Bednárová - byt č. 24   

 

2/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 23/2021 zo dňa  

11. 2. 2021 v bode 1/ ul. Čerešňová  č. 1579: 

orientačné číslo  1 - Miloš Štrba – 2-izbový byt č. 44 

orientačné číslo 5 - Renáta Harciníková - 1-izbový byt č. 21 

 

3/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 178/2020 zo dňa  

14. 12. 2020 v bode 2/ ul. Čerešňová č. 1579 

orientačné č. 7 - Peter Michálek – 1-izbový byt č. 10 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 99/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 60/2022 zo dňa  

28. 4. 2022 

bod 2/ Bytový dom pre dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova   

813/4, Bytča - p. Mária Bednárová - byt č. 24   

 

2/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 23/2021 zo dňa  

11. 2. 2021 v bode 1/ ul. Čerešňová  č. 1579: 

orientačné číslo  1 - Miloš Štrba – 2-izbový byt č. 44 

orientačné číslo 5 - Renáta Harciníková - 1-izbový byt č. 21 

 

3/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 178/2020 zo dňa  

14. 12. 2020 v bode 2/ ul. Čerešňová č. 1579 

orientačné č. 7 - Peter Michálek – 1-izbový byt č. 10 

  

29/ Pridelenie voľného bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 

Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 100/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom  dome pre dočasné 

ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Anne Struhalovej  

v 1-izbovom byte č. 24 na dobu určitú od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023  

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



bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

Poslanec p. Struhal deklaroval, že o tomto uznesení nebude hlasovať. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom  dome pre dočasné 

ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Anne Struhalovej  

v 1-izbovom byte č. 24 na dobu určitú od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023  

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

bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 100/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom  dome pre dočasné 

ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Anne Struhalovej  

v 1-izbovom byte č. 24 na dobu určitú od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023  

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

bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

30/ Opätovné pridelenie bytu na Ul. Treskoňovej 814/5, Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 101/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

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

na dobu určitú 1 rok týmto žiadateľom: 

p. Daniela Tretinárová–garzónka č. 12 od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 

p. Viktória Hozáková – garzónka č. 17 od 1. 8. 2022 do 31. 7. 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. Daniela Tretinárová–garzónka č. 12 od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 

p. Viktória Hozáková – garzónka č. 17 od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 101/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

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

na dobu určitú 1 rok týmto žiadateľom: 

p. Daniela Tretinárová–garzónka č. 12 od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 



p. Viktória Hozáková – garzónka č. 17 od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 

 

31/ Pridelenie bytu na Ul. Treskoňovej 814/5, Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 102/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

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

p. Oľge Hrtánkovej – garzónka č. 9 na dobu určitú od 1. 8. 2022 do 

31. 7. 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: 

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

p. Oľge Hrtánkovej – garzónka č. 9 na dobu určitú od 1. 8. 2022 do 

31. 7. 2023 s tým, že uchádzačka je povinná pred uzavretím zmluvy 

o nájme bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného 

nájomného. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 102/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

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

p. Oľge Hrtánkovej – garzónka č. 9 na dobu určitú od 1. 8. 2022 do 

31. 7. 2023 s tým, že uchádzačka je povinná pred uzavretím zmluvy 

o nájme bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného 

nájomného. 

 

32/ Opätovné pridelenie nájomného byty v Pšurnoviciach č.s. 303, 

Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 103/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 3 

v Pšurnoviciach č.s. 303, Bytča s p. Margitou Kušovou na dobu 

určitú od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023.  

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 3 

v Pšurnoviciach č.s. 303, Bytča s p. Margitou Kušovou na dobu 



určitú od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023.  

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 103/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 3 

v Pšurnoviciach č.s. 303, Bytča s p. Margitou Kušovou na dobu 

určitú od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023.  

 

33/ Pridelenie bytov Ul. Čerešňová 1579, Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 104/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie bytov Ul. Čerešňová 1579, Bytča: 

1/ Orientačné číslo 1 

p. Anna Galová – dvojizbový byt č. 44 od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 

 

2/ Orientačné číslo 5 

p. František Žižka 1-izbový byt č. 21 od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 

 

3/ 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: 

Pridelenie bytov Ul. Čerešňová 1579, Bytča: 

1/ Orientačné číslo 1 

p. Anna Galová – dvojizbový byt č. 44 od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 

 

2/ Orientačné číslo 5 

p. František Žižka 1-izbový byt č. 21 od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 

 

3/ Uchádzači sú  povinní pred uzavretím zmluvy o nájme  

bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 104/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie bytov Ul. Čerešňová 1579, Bytča: 

1/ Orientačné číslo 1 

p. Anna Galová – dvojizbový byt č. 44 od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 

 

2/ Orientačné číslo 5 

p. František Žižka 1-izbový byt č. 21 od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 

 



3/ Uchádzači sú  povinní pred uzavretím zmluvy o nájme  

bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

34/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 7, Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 105/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 7, Bytča  

na dobu určitú 3 roky od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 týmto uchádzačom: 

byt č.  1 - 50,98 m2   2 izb. byt - Lucia Mašinová 

byt č.  2 – 60,69 m2   2 izb. byt – Miroslav Strkáč 

byt č.  9 – 62,56 m2   2 izb. byt – Anton Kubík 

byt č. 11 – 61,34 m2   2 izb. byt – Zuzana Slaziníková 

byt č. 21 – 62,56 m2   2 izb. byt – Emília Bošková Černeková 

byt č. 22 – 48,25 m2   1 izb. byt – Ján Beláň 

byt č. 33 – 62,56 m2   2 izb. byt – Jozef Hlavoň 

byt č. 34 – 48,55 m2   1 izb. byt – Miroslav Ďurana 

byt č. 35 – 61,34 m2   2 izb. byt – Michaela Filinová 

 

2/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 7, Bytča  

na dobu určitú 1 rok od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 týmto uchádzačom: 

byt č. 10 – 48,25 m2   1 izb. byt – Miroslav Jandzík  

byt č. 23 – 61,34 m2   2 izb. byt – Pavel Kutil  

 

3/ 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/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 7, Bytča  

na dobu určitú 3 roky od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 týmto uchádzačom: 

byt č.  1 - 50,98 m2   2 izb. byt - Lucia Mašinová 

byt č.  2 – 60,69 m2   2 izb. byt – Miroslav Strkáč 

byt č.  9 – 62,56 m2   2 izb. byt – Anton Kubík 

byt č. 11 – 61,34 m2   2 izb. byt – Zuzana Slaziníková 

byt č. 21 – 62,56 m2   2 izb. byt – Emília Bošková Černeková 

byt č. 22 – 48,25 m2   1 izb. byt – Ján Beláň 

byt č. 33 – 62,56 m2   2 izb. byt – Jozef Hlavoň 

byt č. 34 – 48,55 m2   1 izb. byt – Miroslav Ďurana 

byt č. 35 – 61,34 m2   2 izb. byt – Michaela Filinová 

 

2/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 7, Bytča  

na dobu určitú 1 rok od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 týmto uchádzačom: 

byt č. 10 – 48,25 m2   1 izb. byt – Miroslav Jandzík  

byt č. 23 – 61,34 m2   2 izb. byt – Pavel Kutil  

 

3/ Uchádzači sú  povinní pred uzavretím zmluvy o nájme  



bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 105/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 7, Bytča  

na dobu určitú 3 roky od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 týmto uchádzačom: 

byt č.  1 - 50,98 m2   2 izb. byt - Lucia Mašinová 

byt č.  2 – 60,69 m2   2 izb. byt – Miroslav Strkáč 

byt č.  9 – 62,56 m2   2 izb. byt – Anton Kubík 

byt č. 11 – 61,34 m2   2 izb. byt – Zuzana Slaziníková 

byt č. 21 – 62,56 m2   2 izb. byt – Emília Bošková Černeková 

byt č. 22 – 48,25 m2   1 izb. byt – Ján Beláň 

byt č. 33 – 62,56 m2   2 izb. byt – Jozef Hlavoň 

byt č. 34 – 48,55 m2   1 izb. byt – Miroslav Ďurana 

byt č. 35 – 61,34 m2   2 izb. byt – Michaela Filinová 

 

2/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 7, Bytča  

na dobu určitú 1 rok od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 týmto uchádzačom: 

byt č. 10 – 48,25 m2   1 izb. byt – Miroslav Jandzík  

byt č. 23 – 61,34 m2   2 izb. byt – Pavel Kutil  

 

3/ Uchádzači sú  povinní pred uzavretím zmluvy o nájme  

bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

35/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 5, Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 106/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 5, Bytča  

na dobu určitú 3 roky od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 týmto uchádzačom: 

byt č. 12 – 61,34 m2   2 izb. byt – Annamaria Salašková 

byt č. 13 – 48,25 m2   1 izb. byt – Viera Šikulová 

byt č. 14 – 62,56 m2   2 izb. byt – Vladimír Pánik 

byt č. 24 – 61,34 m2   2 izb. byt – Lucia Fulmeková 

byt č. 25 – 48,25 m2   1 izb. byt – Janka Volnová 

byt č. 26 – 62,56 m2   2 izb. byt – Anna Lieskovanová 

byt č. 36 – 61,34 m2   2 izb. byt – Oľga Ostružárová 

byt č. 37 – 48,55 m2   1 izb. byt – Pavol Bazala 

byt č. 38 – 62,56 m2   2 izb. byt – Miroslava Hromková 

 

2/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 5, Bytča  

na dobu určitú 1 rok od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023: 

byt č. 3 – 61,88 m2   2 izb. byt – Marián Begáň  

 

3/ 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/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 5, Bytča  

na dobu určitú 3 roky od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 týmto uchádzačom: 

byt č. 12 – 61,34 m2   2 izb. byt – Annamaria Salašková 

byt č. 13 – 48,25 m2   1 izb. byt – Viera Šikulová 

byt č. 14 – 62,56 m2   2 izb. byt – Vladimír Pánik 

byt č. 24 – 61,34 m2   2 izb. byt – Lucia Fulmeková 

byt č. 25 – 48,25 m2   1 izb. byt – Janka Volnová 

byt č. 26 – 62,56 m2   2 izb. byt – Anna Lieskovanová 

byt č. 36 – 61,34 m2   2 izb. byt – Oľga Ostružárová 

byt č. 37 – 48,55 m2   1 izb. byt – Pavol Bazala 

byt č. 38 – 62,56 m2   2 izb. byt – Miroslava Hromková 

 

2/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 5, Bytča  

na dobu určitú 1 rok od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023: 

byt č. 3 – 61,88 m2   2 izb. byt – Marián Begáň  

 

3/ Uchádzači sú  povinní pred uzavretím zmluvy o nájme  

bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 106/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 5, Bytča  

na dobu určitú 3 roky od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 týmto uchádzačom: 

byt č. 12 – 61,34 m2   2 izb. byt – Annamaria Salašková 

byt č. 13 – 48,25 m2   1 izb. byt – Viera Šikulová 

byt č. 14 – 62,56 m2   2 izb. byt – Vladimír Pánik 

byt č. 24 – 61,34 m2   2 izb. byt – Lucia Fulmeková 

byt č. 25 – 48,25 m2   1 izb. byt – Janka Volnová 

byt č. 26 – 62,56 m2   2 izb. byt – Anna Lieskovanová 

byt č. 36 – 61,34 m2   2 izb. byt – Oľga Ostružárová 

byt č. 37 – 48,55 m2   1 izb. byt – Pavol Bazala 

byt č. 38 – 62,56 m2   2 izb. byt – Miroslava Hromková 

 

2/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 5, Bytča  

na dobu určitú 1 rok od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023: 

byt č. 3 – 61,88 m2   2 izb. byt – Marián Begáň  

 

3/ Uchádzači sú  povinní pred uzavretím zmluvy o nájme  

bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

36/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 3, Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 107/2022 

Mestské zastupiteľstvo 



Schvaľuje: 

1/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 3, Bytča  

na dobu určitú 3 roky od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 týmto uchádzačom: 

byt č.  6 – 61,88 m2   2 izb. byt – Helena Majerová 

byt č. 15 – 62,56 m2   2 izb. byt – Petra Vrábliková 

byt č. 16 – 48,02 m2   1 izb. byt – Ľubomír Andreutti 

byt č. 17 – 61,34 m2   2 izb. byt – Oľga Manová 

byt č. 27 – 62,56 m2   2 izb. byt – Ondrej Hôrecký 

byt č. 29 – 61,34 m2   2 izb. byt – Monika Čuříková 

byt č. 39 – 62,56 m2   2 izb. byt – Katarína Vavrová 

 

2/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 3, Bytča  

na dobu určitú 1 rok od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 týmto uchádzačom: 

byt č. 28 – 48,02 m2   1 izb. byt – Miroslav Siman  

byt č. 40 – 48,31 m2   1 izb. byt – Igor Šúkala  

byt č. 41 – 61,34 m2   2 izb. byt – Adriana Golbincová. 

 

3/ 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/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 3, Bytča  

na dobu určitú 3 roky od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 týmto uchádzačom: 

byt č.  6 – 61,88 m2   2 izb. byt – Helena Majerová 

byt č. 15 – 62,56 m2   2 izb. byt – Petra Vrábliková 

byt č. 16 – 48,02 m2   1 izb. byt – Ľubomír Andreutti 

byt č. 17 – 61,34 m2   2 izb. byt – Oľga Manová 

byt č. 27 – 62,56 m2   2 izb. byt – Ondrej Hôrecký 

byt č. 29 – 61,34 m2   2 izb. byt – Monika Čuříková 

byt č. 39 – 62,56 m2   2 izb. byt – Katarína Vavrová 

 

2/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 3, Bytča  

na dobu určitú 1 rok od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 týmto uchádzačom: 

byt č. 28 – 48,02 m2   1 izb. byt – Miroslav Siman  

byt č. 40 – 48,31 m2   1 izb. byt – Igor Šúkala  

byt č. 41 – 61,34 m2   2 izb. byt – Adriana Golbincová. 

 

3/ Uchádzači sú  povinní pred uzavretím zmluvy o nájme  

bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 107/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 3, Bytča  

na dobu určitú 3 roky od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 týmto uchádzačom: 

byt č.  6 – 61,88 m2   2 izb. byt – Helena Majerová 

byt č. 15 – 62,56 m2   2 izb. byt – Petra Vrábliková 



byt č. 16 – 48,02 m2   1 izb. byt – Ľubomír Andreutti 

byt č. 17 – 61,34 m2   2 izb. byt – Oľga Manová 

byt č. 27 – 62,56 m2   2 izb. byt – Ondrej Hôrecký 

byt č. 29 – 61,34 m2   2 izb. byt – Monika Čuříková 

byt č. 39 – 62,56 m2   2 izb. byt – Katarína Vavrová 

 

2/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 3, Bytča  

na dobu určitú 1 rok od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 týmto uchádzačom: 

byt č. 28 – 48,02 m2   1 izb. byt – Miroslav Siman  

byt č. 40 – 48,31 m2   1 izb. byt – Igor Šúkala  

byt č. 41 – 61,34 m2   2 izb. byt – Adriana Golbincová. 

 

3/ Uchádzači sú  povinní pred uzavretím zmluvy o nájme  

bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

37/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 1, Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 108/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 1, Bytča  

na dobu určitú 3 roky od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 týmto uchádzačom: 

byt č.  7 – 60,69 m2   2 izb. byt - Martin Fujko 

byt č.  8 – 50,98 m2   2 izb. byt – Radoslav Tabačík 

byt č. 18 – 61,34 m2   2 izb. byt – Miriam Šipulová 

byt č. 19 – 48,25 m2   1 izb. byt – Anna Raždíková 

byt č. 20 – 62,56 m2   2 izb. byt – Vladimír Kovalovský 

byt č. 31 – 48,25 m2   1 izb. byt – Iveta Boková 

byt č. 32 – 62,56 m2   2 izb. byt – Anna Kulíšková 

byt č. 43 – 48,55 m2   1 izb. byt – Štefan Valášek 

byt č. 44 – 62,56 m2   2 izb. byt – Monika Nemčeková 

 

2/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 1, Bytča  

na dobu určitú 1 rok od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 týmto uchádzačom: 

byt č. 30 – 61,34 m2   2 izb. byt – Ján Bučo  

byt č. 42 – 61,34 m2   2 izb. byt – Anton Hazucha  

 

3/ 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/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 1, Bytča  

na dobu určitú 3 roky od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 týmto uchádzačom: 

byt č.  7 – 60,69 m2   2 izb. byt - Martin Fujko 

byt č.  8 – 50,98 m2   2 izb. byt – Radoslav Tabačík 

byt č. 18 – 61,34 m2   2 izb. byt – Miriam Šipulová 

byt č. 19 – 48,25 m2   1 izb. byt – Anna Raždíková 



byt č. 20 – 62,56 m2   2 izb. byt – Vladimír Kovalovský 

byt č. 31 – 48,25 m2   1 izb. byt – Iveta Boková 

byt č. 32 – 62,56 m2   2 izb. byt – Anna Kulíšková 

byt č. 43 – 48,55 m2   1 izb. byt – Štefan Valášek 

byt č. 44 – 62,56 m2   2 izb. byt – Monika Nemčeková 

 

2/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 1, Bytča  

na dobu určitú 1 rok od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 týmto uchádzačom: 

byt č. 30 – 61,34 m2   2 izb. byt – Ján Bučo  

byt č. 42 – 61,34 m2   2 izb. byt – Anton Hazucha  

 

3/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme  

bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 108/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 1, Bytča  

na dobu určitú 3 roky od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025 týmto uchádzačom: 

byt č.  7 – 60,69 m2   2 izb. byt - Martin Fujko 

byt č.  8 – 50,98 m2   2 izb. byt – Radoslav Tabačík 

byt č. 18 – 61,34 m2   2 izb. byt – Miriam Šipulová 

byt č. 19 – 48,25 m2   1 izb. byt – Anna Raždíková 

byt č. 20 – 62,56 m2   2 izb. byt – Vladimír Kovalovský 

byt č. 31 – 48,25 m2   1 izb. byt – Iveta Boková 

byt č. 32 – 62,56 m2   2 izb. byt – Anna Kulíšková 

byt č. 43 – 48,55 m2   1 izb. byt – Štefan Valášek 

byt č. 44 – 62,56 m2   2 izb. byt – Monika Nemčeková 

 

2/ Pridelenie bytov Ul. Marhuľová 1952, orientačné č. 1, Bytča  

na dobu určitú 1 rok od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 týmto uchádzačom: 

byt č. 30 – 61,34 m2   2 izb. byt – Ján Bučo  

byt č. 42 – 61,34 m2   2 izb. byt – Anton Hazucha  

 

3/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme  

bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

38/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2022. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 109/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v IV. 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 IV. kole r. 2022. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 109/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2022. 

 

39/ Návrh termínov zasadnutí MR a MZ. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 110/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Termíny zasadnutia mestskej rady dňa 13. 9. 2022 a mestského 

zastupiteľstva dňa 20. 9. 2022. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Termíny zasadnutia mestskej rady dňa 13. 9. 2022 a mestského 

zastupiteľstva dňa 20. 9. 2022. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 110/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Termíny zasadnutia mestskej rady dňa 13. 9. 2022 a mestského 

zastupiteľstva dňa 20. 9. 2022. 

 

40/ Na vedomie:  

1/ KSoc odporúča MZ, vzhľadom na rastúce ceny energii, obmedzenie 

času svietenia verejného osvetlenia a vypnutie verejného osvetlenia 

v lokalite „Na kaplnke“. 

 

2/ Informácia – na tradičný Bytčiansky jarmok dňa 26.augusta 

prijali pozvanie zástupcovia partnerských miest Opoczno 

a Karolinka. Z Opoczna pricestuje 4 členná delegácia (od piatku 

26. do nedele 28.augusta). 

 

3/ Pán primátor informoval prítomných, že v zmysle uznesenia 

mestského zastupiteľstva požiadal OZ Slovenský dejepisný spolok 

o odpredaj polovice Tisovho domu. OZ Slovenský dejepisný spolok 

odpísal, že dňa 30. 7. 2022 sa bude konať snem, na ktorom návrh 

Mesta Bytča bude prerokovaný. Po tomto termíne oznámi ich 

stanovisko.   



4/ Poslankyňa p. Rybáriková oboznámila prítomných, že práca 

zamestnankýň zariadenia Jesienka bola predsedníčkou Žilinského 

samosprávneho kraja ocenená ďakovným listom.  

  

Poslanci uvedené vzali na vedomie. 

 

Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupiteľstva 6/2022 

v Bytči vyčerpaný, pán primátor poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Mgr. Marta Mičietová               Ing. Miroslav Minárčik              

prednostka úradu                   primátor mesta    

 

 

 

Ľuboslava Rybáriková               Stanislav Struhal 

I.overovateľ                       II. overovateľ 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Klučiarová 

 

 


