
z á p i sni c a
zo zasadnutia č. 7/2022 Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného

dňa 22. 9. 2022 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Bytči

Čas ukončenia zasadnutia: 17,30 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny - 17 poslancov
Program:
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Bytča.
2/ Návrh Dodatku č. 4 k Zmluve č. 2280/2015 o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálnych odpadov.
3/ Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2022/ Z
ku dňu 2.8.2022 v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami Mesta Bytča.
4/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2022.
5/ Žiadosť OZ Mestský hádzanársky klub Bytča o navýšenie dotácie.
6/ Žiadosť OZ TJ Tatran Hrabové o navýšenie dotácie.
7/ Žiadosť OZ Mestský futbalový klub Bytča o navýšenie dotácie.
8/ Žiadosť DHZ Pšurnovice o zakúpenie požiarnej striekačky.
9/ Návrh na pridelenie finančných prostriedkov na práce spojené
s osadenímpamätníka M. R. Štefánikav parku v Bytči.
10/ Odporučenia MR do zmeny rozpočtu Mesta Bytča.
11/ Odstúpenie od projektu: Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča
pomocou zavedenia moderných technológií s využitím prvkov umelej
inteligencie (Chatbot).
12/ Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č.
7/2022 k 30. 09. 2022.
13/ Návrh Dodatku č. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Bytča.
14/ Žiadosť fy JÁGRIK Metal, s. r. o. - návrh investičného zámeru
"Vybudovanie novej prevádzky zberného dvora určeného na
recykláciu odpadov" - informácia.
15/ Žiadosť Mestského hádzanárskeho klubu Bytča o prenáj om
nebytových priestorov v mestskej športovej hale na Ul. S.
Sakalovej v Bytči.
16/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 3/2022
zo dňa 22. 9. 2022 o zavaznej časti zmien a doplnkov č. 6
Územného plánu Sídelného útvaru Bytča.
17/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 4/2022 zo
dňa 22. 9. 2022, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne zavazné
nariadenie Mesta Bytča č. 1/2021 z 11. februára 2021 o podmienkach
nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča.
18/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 5/2022 zo
dňa 22. septembra 2022 o určení výšky príspevkov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča,
ktorým sa mení a dopíňa VZN č. 4/2019, VZN č. 15/2021.
19/ Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre
Okresný súd Žilina na funkčné obdobie rokov 2022-2026.
20/ Opätovná žiadosť p. Petra Koniara o odkúpenie mestského
pozemku v k.ú. Hliník nad Váhom.
21/ Opätovná žiadosť p. Lenky Mikurdovej o prenájom mestských
pozemkov v k.ú. Hliník nad Váhom.



zverejnení zámeru.
24/ Žiadosť p. Márie Holíncovej, Milana Gärtnera a Miroslava
Gärtnera o odpredaj novovytvoreného pozemku vo vlastníctve Mesta
Bytča v k. ú. Veľká Bytča po zverejnení zámeru.
25/ Návrh zníženia výmery prenájmu Občianske združenie

22/ Žiadosť p. Jadranky Moravcovej o odpredaj novovytvoreného
pozemku vo vlastníctve Mesta Bytča v k. ú. Veľká Bytča po
zverejnení zámeru.
23/ Žiadosť p. Gabriely Cigánikovej o odpredaj novovytvoreného
pozemku vo vlastníctve Mesta Bytča v k. ú. Veľká Bytča po

Vzdelávanie.
26/ Ponuka STAVBYT - LR
odpredaj nehnuteľností,
sady", k.ú. Veľká Bytča.
27/ Žiadosť spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.,
Trnavská cesta 41/A, Bratislava o uzatvorenie zmlúv o budúcich
zmluvách (2x)- nákupný areál Kaufland.
28/ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
Žilina - návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v rámci stavby: "14102 - Bytča - Mikšová - Rozšírenie NNK".
29/ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
Žilina - návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby:
"11448, Bytča, Pšurnovice, zahustenie TS a rekonštrukcia NNS".
30/ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta
1960, Žilina návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena v rámci stavby: "Bytča Kolárovice rekonštrukcia Cs
a výtlaku".
31/ Žiadosť žiadateľov - pp. Ing. Peter Sabo, p. Marián Blažko,

č. s úp , 65, Bytča o odkúpenie

s. r. o. ,
cesty

Púchovská 118,
a priľahlých

Lednické Rovné na
pozemkov "Thurzove

Ján Sakala, Albína Kočová, Mikšová
mestského pozemku v k.ú. Mikšová.
32/ Žiadosť spoločnosti TEZAR, s.r.o., Thurzova 968/17, Bytča
o vydanie súhlasného stanoviska Mesta k vybudovaniu oplotenia
mestského majetku pred administratívnou budovou.
33/ Návrh na zrušenie uznesení (byty).
34/ Pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie
Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča.
35/ Opätovné pridelenie nájomného byty v Pšurnoviciach č. s. 303,
Bytča.
36/ Pridelenie bytov na Ul. Cerešňová č. 1579.
37/ Pridelenie bytov na Ul. Marhuľová č. 1952.
38/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia
projektov grantovou komisiou v V. kole r. 2022.
39/ Na vedomie.

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta
p. Ing. Miroslav Minárčik a konštatoval, že je prítomných 16
poslancov, poslanec p. Ing. Juraj Putirka príde neskôr.

Pán primátor dal hlasovať o návrhu programu. Poslanci program
jednohlasne schválili.



Zástupca primátora p. Ing. Juraj Babušík dal návrh na zmenu
programu vypustenie bodu 22/ Žiadosť p. Miroslava Frola
o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Bytča v k.ú. Hliník
nad Váhom - schvaľovanie predaj a po zverejnení zámeru, z programu
rokovania.

Poslanci návrh jednomyseľne schválili.
Poslanci nemali ďalšie návrhy k programu rokovania.

Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Branislav Šušolík
a p. Martin Dudoň.

Za členov návrhovej komisie boli schválení p. JUDr. Martin
Kulíšek ako predseda komisie, p. Mgr. Andrej Gallo a p. Branislav
Šušolík ako členovia komisie.

Za zapisovateľku bola určená p. Mgr. Mária Klučiarová.

Poslanci program, overovateľov
a zapisovateľku schválili.

zápisnice, komisiunávrhovú

1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Bytča:
- Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča za
I. polrok 2022,

Správa o výsledku kontroly č. 5/2022 "Kontrola vybavovania
sťažností a petícií za rok 2021 v podmienkach samosprávy - Mesta
Bytča",
- Správa z kontroly vecného a časového plnenia uznesení Mestského
zastupiteľstva v Bytči, prijatých dňa 30.06.2022.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 111/2022

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
1/ Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča za
I. polrok 2022.
2/ Správu o výsledku kontroly č. 5/2022 "Kontrola vybavovania
sťažností a petícií za rok 2021 v podmienkach samosprávy - Mesta
Bytča".
3/ Správu z kontroly vecného a časového plnenia uznesení Mestského
zastupiteľstva v Bytči, prijatých dňa 30.06.2022.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
1/ Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča za
I. polrok 2022.
2/ Správu o výsledku kontroly č. 5/2022 "Kontrola vybavovania
sťažností a petícií za rok 2021 v podmienkach samosprávy - Mesta
Bytča".
3/ Správu z kontroly vecného a časového plnenia uznesení Mestského
zastupiteľstva v Bytči, prijatých dňa 30.06.2022.



Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 111/2022
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
1/ Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča za
l. polrok 2022.
2/ Správu o výsledku kontroly č. 5/2022 "Kontrola vybavovania
sťažností a petícií za rok 2021 v podmienkach samosprávy - Mesta
Bytča".
3/ Správu z kontroly vecného a časového plnenia uznesení Mestského
zastupiteľstva v Bytči, prijatých dňa 30.06.2022.

2/ Návrh Dodatku Č. 4 k Zmluve Č.

a zneškodňovaní komunálnych odpadov.
služieb o medziročnú mieru inflácie,
hmôt, energll a dopravných služieb,
zmluvy z roku 2015.

2280/2015 o
Informácia

z dôvodu
v súlade so

zbere, preprave
o navýšení cien
rastu pohonných

znením platnej

MR vzala na vedomie informáciu,
spoločnosťou T+T, a. s. , Žilina
v predloženom znení, ktorom
poskytovaných služieb o 10%.
MR odporúča MZ schváliť návrh dodatku Č. 4 v predloženom znení.

že z rokovania primátora mesta so
vzišiel nový návrh dodatku Č. 4

sa navrhuje zvýšenie cien

Návrh uznesenia:
uznesenie Č. 112/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Dodatok Č. 4 k Zmluve Č. 2280/2015 zo dňa 16. 6. 2015 o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov, uzatvorenej medzi
Mestom Bytča a spoločnosťou T+T, a.s., Andreja Kmeťa Č. 18, Žilina
v predloženom znení.

POZNÁMKA: V prípade schválenia dodatku
zahrnutá v zmene rozpočtu Mesta Bytča
7/2022 k 30. 09. 2022.

č. 4 bude navýšená suma
rozpočtovým opatrením č.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Dodatok Č. 4 k Zmluve Č. 2280/2015 zo dňa 16. 6. 2015 o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov, uzatvorenej medzi
Mestom Bytča a spoločnosťou T+T, a.s., Andreja Kmeťa č. 18, Žilina
v predloženom znení.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:

Č. 112/2022



Dodatok č. 4 k Zmluve č. 2280/2015 zo dňa 16. 6. 2015 o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov, uzatvorenej medzi
Mestom Bytča a spoločnosťou T+T, a.s., Andreja Kmeťa č. 18, Žilina
v predloženom znení.

3/ Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým
ku dňu 2.8.2022 v zmysle § 21 ods.
s finančnými prostriedkami Mesta Bytča.

opatrením
1 Zásad

č. 1/2022/Z
hospodárenia

MR odporúča MZ zobrať
rozpočtovým opatrením č.
ods. 1 Zásad hospodárenia

na vedomie zmenu rozpočtu Mesta Bytča
1/2022/Z ku dňu 2.8.2022 v zmysle § 21
s finančnými prostriedkami Mesta Bytča.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 113/2022

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2022/Z ku
dňu 2.8.2022 v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami Mesta Bytča.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2022/Z ku
dňu 2.8.2022 v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami Mesta Bytča.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 113/2022
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2022/Z ku
dňu 2.8.2022 v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami Mesta Bytča.

4/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2022.

MR odporúča MZ zobrať na vedomie plnenie programového rozpočtu
Mesta Bytča k 30.06.2022.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 114/2022

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
1/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 6. 2022
2/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe
programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2022.



II.Schvaľuje:
Monitorovaciu
k 30.06.2022.

správu programového rozpočtu Mesta Bytča

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
1/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 6. 2022
2/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe
programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2022.

II.Schvaľuje:
Monitorovaciu
k 30.06.2022.

správu programového rozpočtu Mesta Bytča

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 114/2022
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
1/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 6. 2022
2/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe
programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2022.

II.Schvaľuje:
Monitorovaciu
k 30.06.2022.

správu programového rozpočtu Mesta Bytča

5/ Žiadosť OZ Mestský hádzanársky klub Bytča o navysenie dotácie
o 5.000,- € na nákup športových pomôcok, cestovné náklady a ďalšie
náklady spojené s ich činnosťou.

MR odporúča MZ schváliť navýšenie dotácie OZ Mestský hádzanársky
klub Bytča o 3.000,- € na nákup športových pomôcok, cestovné
náklady a ďalšie náklady spojené s ich činnosťou, v zmene rozpočtu
Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 7/2022 k 30. 09. 2022.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 115/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie dotácie OZ Mestský hádzanársky klub Bytča o 3.000,- € na
nákup športových pomôcok, cestovné náklady a ďalšie náklady
spoj ené s ich činnosťou, v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým
opatrením č. 7/2022 k 30. 09. 2022.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:



Navýšenie dotácie OZ Mestský hádzanársky klub Bytča o 3.000,- € na
nákup športových pomôcok, cestovné náklady a ďalšie náklady
spojené s ich činnosťou, v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým
opatrením č. 7/2022 k 30. 09. 2022.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 115/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie dotácie OZ Mestský hádzanársky klub Bytča o 3.000,- € na
nákup športových pomôcok, cestovné náklady a ďalšie náklady
spojené s ich činnosťou, v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým
opatrením č. 7/2022 k 30. 09. 2022.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie dotácie OZ TJ Tatran
náklady,
náklady,
7/2022 k

č. 116/2022

6/ Žiadosť OZ TJ Tatran Hrabové o navýšenie dotácie o 2.000,- € na
cestovné náklady, materiálne vybavenie, poplatky rozhodcom
a ostatné náklady.

MR odporúča MZ schváliť navýšenie dotácie OZ TJ Tatran Hrabové
o 2.000,- € na cestovné náklady, materiálne vybavenie, poplatky
rozhodcom a ostatné náklady, v zmene rozpočtu Mesta Bytča
rozpočtovým opatrením č. 7/2022 k 30. 09. 2022.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 116/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie dotácie OZ
náklady,
náklady,
7/2022 k

TJ Tatran Hrabové o 2.000,- € na cestovné
poplatky rozhodcom a ostatné
Bytča rozpočtovým opatrením č.

materiálne vybavenie,
v zmene rozpočtu Mesta

30. 09. 2022.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie dotácie OZ TJ Tatran
náklady,
náklady,
7/2022 k

materiálne vybavenie,
v zmene rozpočtu Mesta

30. 09. 2022.

Hrabové o 2.000,- € na cestovné
poplatky rozhodcom a ostatné
Bytča rozpočtovým opatrením č.

materiálne vybavenie,
v zmene rozpočtu Mesta

30. 09. 2022.

Hrabové o 2.000, - € na cestovné
poplatky rozhodcom a ostatné
Bytča rozpočtovým opatrením č.



7/ Žiadosť OZ Mestský futbalový
výške 10.000,- € v súvislosti
v klube a reorganizáciou súťaží.

klub Bytča o navýšenie dotácie vo
s navýšením registrovaných detí

MR odporúča MZ schváliť navýšenie dotácie OZ Mestský futbalový
klub Bytča o 10.000,- € na výdavky klubu spojené s ich činnosťou,
v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 7/2022 k 30.
09. 2022.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 117/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie dotácie OZ Mestský futbalový klub Bytča o 10.000,- € na
výdavky klubu spojené s ich činnosťou, v zmene rozpočtu Mesta
Bytča rozpočtovým opatrením č. 7/2022 k 30. 09. 2022.

Poslanec p. Šušolík konštatoval, že výška dotácie pre MFK je
70.000,- na rok plus ostatné náklady, čo je dosť vysoká čiastka.

Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie dotácie OZ Mestský futbalový klub Bytča o 10.000,- € na
výdavky klubu spojené s ich činnosťou, v zmene rozpočtu Mesta
Bytča rozpočtovým opatrením č. 7/2022 k 30. 09. 2022.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 117/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie dotácie OZ Mestský futbalový klub Bytča o 10.000,- € na
výdavky klubu spojené s ich činnosťou, v zmene rozpočtu Mesta
Bytča rozpočtovým opatrením č. 7/2022 k 30. 09. 2022.

8/ Žiadosť DHZ Pšurnovice o zakúpenie požiarnej striekačky vo
výške 6.913,- €.

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 118/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti DHZ Pšurnovice
striekačky vo výške 6.913,- €.

o zakúpenie požiarnej



Pán primátor konštatoval, že sú rozpočtové možnosti žiadosti
vyhovieť, požiadal poslancov, aby žiadosti vyhoveli.

Poslanec p. Lovás podal návrhovej návrh na vyhovenie žiadosti DHZ
Pšurnovice o zakúpenie požiarnej striekačky vo výške 6.913,- €.

Poslanci nemali pripomienky.
Predseda návrhovej komisie poslanec p. Kulíšek predniesol návrh
uznesenia, o ktorom dal pán primátor hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vyhovenie žiadosti DHZ Pšurnovice o zakúpenie pozlarnej striekačky
vo výške 6.913,- €, v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým
opatrením č. 7/2022 k 30. 09. 2022.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 118/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vyhovenie žiadosti DHZ Pšurnovice o zakúpenie pozlarnej striekačky
vo výške 6.913,- €, v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým
opatrením č. 7/2022 k 30. 09. 2022.

9/ Návrh na pridelenie
s osadením pamätníka M.
spojené s úpravou parku.

finančných prostriedkov
R. Štefánika v parku

na práce
v Bytči

spojené
a práce

MR vzala na vedomie informáciu, že je nutné navýšiť
finančné prostriedky (v návrhu zmeny rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 7/2022) o sumu 630,
vyhotovenia chodníka čadičovými kockami.

rozpočtované
Mesta Bytča

€ z dôvodu

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 119/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Finančné prostriedky na práce spojené s osadením pamätníka M. R.
Štefánika v parku v Bytči a práce spojené s úpravou parku vo výške
7.180,- €, v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č.
7/2022 k 30. 09. 2022.

Poslanec p. Weber konštatoval, že s poslancom p. Šušolíkom
navrhovali, aby sa finančné prostriedky na opravu parkoviska na
Javorovej ulici vo výške 12.000, - € použili na komplexnú úpravu
parku a jeho okolia.

Poslanec p. Gallo konštatoval, že by mal byť zrevitalizovaný celý
park na skrášlenie vstupu do mesta.

Poslanec p. Šušolík konštatoval, že je fajn osadiť sochu, no
efektívnejšie by bolo zrealizovať úpravu celého parku.



Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 119/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Finančné prostriedky na práce spoj ené s osadením pamätníka M. R.
Štefánika v parku v Bytči a práce spojené s úpravou parku vo výške
8.100, - €, v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č.
7/2022 k 30.09.2022.

Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Finančné prostriedky na práce spoj ené s osadením pamätníka M. R.
Štefánika v parku v Bytči a práce spojené s úpravou parku vo výške
8.100,- €, v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č.
7/2022 k 30. 09. 2022.

10/ Odporučenia MR do zmeny rozpočtu Mesta Bytča.
MR v zmysle odporučení komisii prerokovala návrh:
-podprogram 8.1 Údržba miestnych komunikácií nevykonať opravu
parkoviska na Javorovej ulici v sume 12.000,- €. Tieto bežné
výdavky použiť na komplexnú úpravu parku, v ktorom má byť osadený
pamätník M. R. Štefánika a jeho okolia.

MR vzala na vedomie stanovisko predkladateľa návrhu poslanca p.
Gaácika, ktorý odmietol navysenie finančných prostriedkov na
komplexnú úpravu parku M. R. Štefánika s tým, že práce budú
postupne realizované v budúcom rozpočtovom roku.

-podprogram 8.3 Správa a údržba verejnej zelene znížiť
navrhovanú sumu bežných výdavkov 15.000,- € na 5.000,- €, prípadne
predložiť podrobné zdôvodnenie potreby navysenia rozpočtu
o 15.000,- € od vedúceho oddelenia výstavby a životného
prostredia.

MR požiadala o predloženie zdôvodnenia potreby navysenia
o 15.000,- € od vedúceho oddelenia výstavby a
prostredia.

rozpočtu
životného

-podprogram 6.2 vodné hospodárstvo projektová dokumentácia
predíženie vodovodu Pšurnovice 15.000,- € predložiť zdôvodnenie
potreby, Cl ide o p r ed Lž en i e vodovodu, v ktorej časti Pšurnovíc,
prípadne koľko rodinných domov sa na vodovod napojí.

MR požiadala o
o 15.000,- €
prostredia.
POZNÁMKA: Do
doplnené.

predloženie zdôvodnenia potreby navysenia rozpočtu
od vedúceho oddelenia výstavby a životného

zasadnutia MZ budú podklady vedúcim oddelenia



Pán primátor konštatoval, že požadované zdôvodnenia boli poslanom
zaslané.
Poslanci nemali pripomienky.

11/ Odstúpenie od projektu: Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča
pomocou zavedenia moderných technológií s využitím prvkov umelej
inteligencie (Chatbot).

MR odporúča MZ schváliť odstúpenie od projektu.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 120/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Výpoveď Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku č. Z311071APQ9,
v rámci projektu: "Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča pomocou
zavedenia moderných technológií s využitím prvkov umelej
inteligencie (Chatbot)". Pri projekte nedošlo k čerpaniu NFP a tým
nevzniká povinnosť vrátiť NFP.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Výpoveď Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku č. Z311071APQ9,
v rámci projektu: "Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča pomocou
zavedenia moderných technológií s využitím prvkov umelej
inteligencie (Chatbot)". Pri projekte nedošlo k čerpaniu NFP a tým
nevzniká povinnosť vrátiť NFP.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 120/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Výpoveď Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku č. Z311071APQ9,
v rámci projektu: "Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča pomocou
zavedenia moderných technológií s využitím prvkov umelej
inteligencie (Chatbot)". Pri projekte nedošlo k čerpaniu NFP a tým
nevzniká povinnosť vrátiť NFP.

12/ Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č.
7/2022 k 30.09.2022.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 121/2022

Mestské zastupiteľstvo
l. Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta
Bytča rozpočtovým opatrením č. 7/2022 k 30.09.2022.

II. Schvaľuje:



+ 280,- €
+ 100,- €
- 100,- €
+ 100,- €

+ 3.000,- €

+ 1.300,- €

+ 1000,- €

1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením
č. 7/2022, 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 30.09. 2022 podľa predloženej
tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením:

Bežné výdavky
Podprogram 2.4: Medzinárodná spolupráca
634 Mzdy, platy
637 Služby
634 Dopravné
637 Služby
Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov
632 Energie
Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta
637 Služby
Podprogram 6.1: Zvoz odvoz a zneškodňov. odpadu
632 Energie, voda a komunikácie
Podprogram 11.1: Materské školy

MŠ Dostojevského
640 Bežné transfery

MŠ Hurbanova
633 Materiál - učebné pomôcky
637 Služby - kultúrne podujatia
640 Bežné transfery
Podprogram 11.3: Školské stravovanie

ŠJ Ul. Mieru
632 Energie, voda a komunikácie

ŠJ E. Lániho
620 Odvody
635 Rutinná a štandardná údržba
640 Bežné transfery
Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity volnočasové

Centrum voľného času Bytča
630 Tovary a služby

Školský klub detí pri ZŠ Mieru
610 Mzdy
640 Bežné transfery
12.1. Dotácie na šport
640 Bežné transfery TJ Tatran Hrabové
640 Bežné transfery Hádzanársky klub Bytča

Kapitálové výdavky
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty
710 Projekt "Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča"
710 Projekt "Rozvoj governance a úrovne informačnej

Kybernetickej Bezpečnosti mesta Bytča"
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta
710 Výstavba pamätníka gen. M. R. Štefánika
Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi
713 Zakúpenie požiarnej striekačky

- 1.300,- €

- 650,- €
+ 650,- €

- 2.500,- €

- 1.500,- €

+ 1.260,- €
- 1.050,- €
+ 3.590,- €

+ 1.500,- €

- 1.400,- €
+ 1.400,- €

+ 2.000,- €
+ 3.000,- €

- 414.000,- €
a
+ 189.130,- €

Bytče
+ 600,- €

+ 7.000,- €



Podprogram 11.1: Materské školy
MŠ Hurbanova
710 Vstup do suterénu - 4.600,- €
MŠ Hrabové
710 Vstup do suterénu + 4.600,- €
Podprogram 11.3 Školské stravovanie

ŠJ E.Lániho
710 Prístavba budovy ŠJ - 7.600,- €
Podprogram 12.3: Športové ihriská
717 Rekonštr.,modernizácia - workautové ihr. kaplnka+ 4.000,- €

Bežné príjmy
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný úz. samospráve - 60,- €
121 Daň z nehnuteľností + 10.680,- €
312012 Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej služby+ 60,- €

Kapitálové príjmy
322001 Projekt "Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča"-
322001 Projekt "Rozvoj governance a úrovne informačnej

a kybernetickej Bezpečnosti mesta Bytča" +
322001 Rekonštr.,modernizácia - workaut. ihr. Kaplnka

414.000,- €

189.130,- €
+ 4.000,- €

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
l. Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta
Bytča rozpočtovým opatrením č. 7/2022 k 30.09.2022.

II. Schvaľuje:
1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením
č. 7/2022, 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 30.09. 2022 podľa predloženej
tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením:

Bežné výdavky
Podprogram 2.4: Medzinárodná spolupráca
634 Mzdy, platy
637 Služby
634 Dopravné
637 Služby
Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov
632 Energie
Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov
637 Služby
Podprogram 6.1: Zvoz odvoz a zneškodňov.
632 Energie, voda a komunikácie
Podprogram 11.1: Materské školy

+ 280,- €
+ 100,- €
- 100,- €
+ 100,- €

+ 3.000,- €
mesta

+ 1.300,- €
odpadu

+ 1000,- €



MŠ Dostojevského
640 Bežné transfery

MŠ Hurbanova
633 Materiál - učebné pomôcky
637 Služby - kultúrne podujatia
640 Bežné transfery
Podprogram 11.3: Školské stravovanie

ŠJ U~. Mieru
632 Energie, voda a komunikácie

ŠJ E. Lániho
620 Odvody
635 Rutinná a štandardná údržba
640 Bežné transfery
Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity volnočasové

Centrum voľného času Bytča
630 Tovary a služby

Ško~ský klub detí pri ZŠ Mieru
610 Mzdy
640 Bežné transfery
12.1. Dotácie na šport
640 Bežné transfery TJ Tatran Hrabové
640 Bežné transfery Hádzanársky klub Bytča

Kapitálové výdavky
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty
710 Projekt "Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča"
710 Projekt "Rozvoj governance a úrovne informačnej

Kybernetickej Bezpečnosti mesta Bytča"
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta
710 Výstavba pamätníka gen. M. R. Štefánika
Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi
713 Zakúpenie požiarnej striekačky
Podprogram 11.1: Materské školy
MŠ Hurbanova
710 Vstup do suterénu

- 1.300,- €

- 650,- €
+ 650,- €

- 2.500,- €

- 1.500,- €

+ 1.260,- €
- 1.050,- €
+ 3.590,- €

+ 1.500,- €

- 1.400,- €
+ 1.400,- €

+ 2.000,- €
+ 3.000,- €

- 414.000,- €
a
+ 189.130,- €

Bytče
+ 600,- €

+ 7.000,- €

- 4.600,- €
MŠ Hrabové
710 Vstup do suterénu + 4.600,- €
Podprogram 11.3 Školské stravovanie

ŠJ E.Lániho
710 Prístavba budovy ŠJ - 7.600,- €
Podprogram 12.3: Športové ihriská
717 Rekonštr.,modernizácia - workautové ihr. kaplnka+ 4.000,- €

Bežné príjmy
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný úz. samospráve - 60,- €
121 Daň z nehnuteľností + 10.680,- €
312012 Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej služby+ 60,- €

Kapitálové príjmy
322001 Projekt "Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča"- 414.000,- €
322001 Projekt "Rozvoj governance a úrovne informačnej



a kybernetickej Bezpečnosti mesta Bytča" + 189.130,- €
322001 Rekonštr.,modernizácia - workaut. ihr. Kaplnka + 4.000,- €

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 121/2022
Mestské zastupiteľstvo
1. Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta
Bytča rozpočtovým opatrením č. 7/2022 k 30.09.2022.

II. Schvaľuje:
1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením
č. 7/2022, 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 30.09. 2022 podľa predloženej
tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením:

Bežné výdavky
Podprogram 2.4: Medzinárodná spolupráca
634 Mzdy, platy
637 Služby
634 Dopravné
637 Služby
Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov
632 Energie
Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov
637 Služby
Podprogram 6.1: Zvoz odvoz a zneškodňov.
632 Energie, voda a komunikácie
Podprogram 11.1: Materské školy

MŠ Dostojevského
640 Bežné transfery

MŠ Hurbanova
633 Materiál - učebné pomôcky
637 Služby - kultúrne podujatia
640 Bežné transfery
Podprogram 11.3: Školské stravovanie

ŠJ U~. Mieru
632 Energie, voda a komunikácie

ŠJ E. Lániho
620 Odvody
635 Rutinná a štandardná údržba
640 Bežné transfery
Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity

Centrum voľného času Bytča
630 Tovary a služby

Ško~ský k~ub detí pri ZŠ Mieru
610 Mzdy
640 Bežné transfery
12.1. Dotácie na šport

+ 280,- €
+ 100,- €
- 100,- €
+ 100,- €

+ 3.000,- €
mesta

+ 1.300,- €
odpadu

+ 1000,- €

- 1.300,- €

- 650,- €
+ 650,- €

- 2.500,- €

- 1.500,- €

+ 1.260,- €
- 1.050,- €
+ 3.590,- €

voľnočasové

+ 1.500,- €

- 1.400,- €
+ 1.400,- €



+ 600,- €

640 Bežné transfery TJ Tatran Hrabové
640 Bežné transfery Hádzanársky klub Bytča

+ 2.000,- €
+ 3.000,- €

Kapitálové výdavky
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty
710 Projekt "Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča"
710 Projekt "Rozvoj governance a 0rovne informačnej

Kybernetickej Bezpečnosti mesta Bytča"
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta
710 Výstavba pamätníka gen. M. R. Štefánika
Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi
713 Zak0penie požiarnej striekačky
Podprogram 11.1: Materské školy
MŠ Hurbanova
710 Vstup do suterénu
MŠ Hrabové
710 Vstup do suterénu
Podprogram 11.3 Školské stravovanie

ŠJ E.Lániho
710 Prístavba budovy ŠJ
Podprogram 12.3: Športové ihriská

- 414.000,- €
a
+

Bytče
189.130,- €

+ 7.000,- €

- 4.600,- €

+ 4.600,- €

- 7.600,- €

717 Rekonštr.,modernizácia - workautové ihr. kaplnka+ 4.000,- €

Bežné príjmy
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný 0z. samospráve - 60,- €
121 Daň z nehnuteľností + 10.680,- €
312012 Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej služby+ 60,- €

Kapitálové príjmy
322001 Projekt "Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča"-
322001 Projekt "Rozvoj governance a 0rovne informačnej

a kybernetickej Bezpečnosti mesta Bytča" +
322001 Rekonštr.,modernizácia - workaut. ihr. Kaplnka

414.000,- €

189.130,- €
+ 4.000,- €

13/ Návrh Dodatku č. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Bytča.

MR odpor0ča MZ schváliť Dodatok č. 2
a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo
v navrhovaným znení zo dňa 22. 9. 2022.
Návrh uznesenia:

Zásad hospodárenia
dňa 23. 11. 2016

uznesenie č. 122/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Dodatok č. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Bytča zo dňa 23. 11. 2016 v navrhovaným znení zo dňa 22. 9. 2022.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:



Dodatok č. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Bytča zo dňa 23. 11. 2016 v navrhovaným znení zo dňa 22. 9. 2022.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 122/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Dodatok č. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Bytča zo dňa 23. 11. 2016 v navrhovaným znení zo dňa 22. 9. 2022.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti spoločnosti Jágrik Metal
cesta 745, Púchov o odpredaj časti mestských
č. 981/34 a 982/13 o výmere cca 3000 m2, k.
účelom vybudovania Zberného dvora žiadateľom.

s. r. o., Streženická
pozemkov, parc. CKN
ú. Veľ ká Bytča, za

14/ Žiadosť fy JÁGRIK Metal, s. r. o. v zastúpení advokátskou
kanceláriou LEGALIZZ, s. r. o. Farská 1156/53, 018 61 Beluša, vo
veci prezentácie investičného zámeru "Vybudovanie novej prevádzky
zberného dvora určeného na recykláciu odpadov" - informácia.

MR vzala na vedomie informáciu o investičnom zámere spoločnosti
JÁGRIK Metal na vybudovanie novej prevádzky zberného dvora
určeného na recykláciu odpadov, na pozemkoch vo vlastníctve Mesta
Bytča, parc. č. KNC 981/34, alebo KNC 982/13 v k. ú. Veľká Bytča.
Vzhľadom na skutočnosť, že Mesto Bytča na základe príslušných
uznesení MZ, zabezpečuj evypracovanie proj ektovej dokumentácie na
výstavbu zariadenia na nakladanie s odpadmi - zberný dvor na tých
istých pozemkoch a v tej istej lokalite, MR neodporúča vstupovať
do ďalšieho rokovania so žiadateľom.
MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti spoločnosti Jágrik
Metal s.r.o., Streženická cesta 745, Púchov o odpredaj časti
mestských pozemkov.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 123/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti spoločnosti Jágrik Metal
cesta 745, Púchov o odpredaj časti mestských
č. 981/34 a 982/13 o výmere cca 3000 m2, k.
účelom vybudovania Zberného dvora žiadateľom.

s. r. o., Streženická
pozemkov, parc. CKN
ú. Veľká Bytča, za

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:

č. 123/2022



Nevyhovenie žiadosti spoločnosti Jágrik Metal
cesta 745, Púchov o odpredaj časti mestských
č. 981/34 a 982/13 o výmere cca 3000 m2, k.
účelom vybudovania Zberného dvora žiadateľom.

s. r. o., Streženická
pozemkov, parc. CKN
ú. Veľká Bytča, za

15/ Žiadosť Mestského hádzanárskeho klubu Bytča v zastúpení
Petrom Valientom, prezidentom klubu o prena]om nebytových
priestorov v mestskej športovej hale na Ul. S. Sakalovej v Bytči.
Žiadateľ požaduje v dňoch PO - PIA užívací čas od 16:30 do 19:30
hod.. Na júnovom MZ v Bytči mu bol v príslušných dokumentoch
vyhradený čas od 15:00 do 18:00 hod. (Dodatok č. 1 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča) a to z dôvodu,
aby po tomto čase zostal i dostatočný časový úsek pre využívanie
haly pre verejnosť (od 18:00 do 22:00 hod.).

MR odporúča MZ nevyhovieť žiadosti o prenájom nebytových priestorov
v požadovaných termínoch. Vyhovenie žiadosti MHK by znemožnilo
využívanie športovej haly aj ostatným záujemcom.

MR odporúča MZ schváliť - viď. návrh uznesenia.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 124/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta Bytča, nebytové
priestory Športovej haly Bytča č. s. 1977 na ul. S. Sakalovej
v Bytči (web stránka, úradná tabuľa mesta), formou prenájmu podľa
§9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako
prípadu prenájmu hodného osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016
v znení neskorších dodatkov a to riá j ornoov i - Mestský hádzanársky
klub Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 37 981 421,
s nasledovnými podmienkami nájmu:
a) výška nájmu - 25€/hod.,
b) nájomná zmluva na dobu neurčitú,
c) účel nájmu - športové účely, tréningy a zápasy MHK Bytča,
d) užívací čas v súlade so žiadosťou zo dňa 11.08.2022 (PO - PIA
od 15: OO do 18: OO hod, SO NE podľa vylosovania súťaží
jednotlivých družstiev) .

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodného osobitného
zreteľa je podpora mesta Bytča - MHK Bytča, v oblasti športovej
prípravy a realizovania súťažných stretnutí tohto športového klubu
mesta Bytča v novopostavenej Športovej hale, t.j. športového klubu
dlhodobo a úspešné reprezentujúceho mesto Bytča v danom športe.

Poslanec p. Gallo konštatoval, že vo finančnej komisii navrhli,
aby bolo Mestom zvolané stretnutie zástupcov športových klubov
a dohodli sa na časovom rozmedzí využívania športovej haly.



Pán primátor konštatoval, že ak bude takéto stretnutie zvolané,
budú poslanci tiež na toto stretnutie pozvaní.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta Bytča, nebytové
priestory Športovej haly Bytča č. s. 1977 na ul. S. Sakalovej
v Bytči (web stránka, úradná tabuľa mesta), formou prenájmu podľa
§9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako
prípadu prenájmu hodného osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016
v znení neskorších dodatkov a to ná j omcovi - Mestský hádzanársky
klub Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 37 981 421,
s nasledovnými podmienkami nájmu:
a) výška nájmu - 25€/hod.,
b) nájomná zmluva na dobu neurčitú,
c) účel nájmu - športové účely, tréningy a zápasy MHK Bytča,
d) užívací čas v súlade so žiadosťou zo dňa 11.08.2022 (PO - PIA
od 15:00 do 18:00 hod, SO NE podľa vylosovania súťaží
jednotlivých družstiev) .

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodného osobitného
zreteľa je podpora mesta Bytča - MHK Bytča, v oblasti športovej
prípravy a realizovania súťažných stretnutí tohto športového klubu
mesta Bytča v novopostavenej Športovej hale, t.j. športového klubu
dlhodobo a úspešné reprezentujúceho mesto Bytča v danom športe.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 124/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zverejnenie zámeru prenájmu maj etku mesta Bytča, nebytové'
priestory Športovej haly Bytča č. s. 1977 na ul. S. Sakalovej
v Bytči (web stránka, úradná tabuľa mesta), formou prenájmu podľa
§9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako
prípadu prenájmu hodného osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016
v znení neskorších dodatkov a to n á j omcovi - Mestský hádzanársky
klub Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 37 981 421,
s nasledovnými podmienkami nájmu:
a) výška nájmu - 25€/hod.,
b) nájomná zmluva na dobu neurčitú,
c) účel nájmu - športové účely, tréningy a zápasy MHK Bytča,
d) užívací čas v súlade so žiadosťou zo dňa 11.08.2022 (PO - PIA
od 15:00 do 18:00 hod, SO NE podľa vylosovania súťaží
jednotlivých družstiev) .

Dôvodom zriadenia tohto p.re najrnu , ako prípadu hodného osobitného
zreteľa je podpora mesta Bytča - MHK Bytča, v oblasti športovej



16/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
zo dňa 22. 9. 2022 o zavaznej časti zmien
Územného plánu Sídelného útvaru Bytča.

Bytča č.
a doplnkov

3/2022
č. 6

prípravy a realizovania súťažných stretnutí tohto športového klubu
mesta Bytča v novopostavenej Športovej hale, t.j. športového klubu
dlhodobo a úspešné reprezentujúceho mesto Bytča v danom športe.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia:
všeobecne záväzné nariadenie č.

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:

3/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2022 zo dňa 22. 9.
2022 o záväznej časti zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu
Sídelného útvaru Bytča.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za všeobecne záväzné nariadenie č.
3/2022:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2022 zo dňa 22. 9.
2022 o záväznej časti zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu
Sídelného útvaru Bytča.

Poslanci všeobecne záväzné nariadenie schválili.
MZ prijíma všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2022 zo dňa 22. 9.
2022 o záväznej časti zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu
Sídelného útvaru Bytča.

17/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 4/2022 zo
dňa 22. 9. 2022, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne zavazné
nariadenie Mesta Bytča č. 1/2021 2 11. februára 2021 o podmienkach
nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia:
všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 4/2022 zo dňa 22. 9.
2022, ktorým sa mení a dop Lňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Bytča č. 1/2021 z ll. februára 2021 o podmienkach nakladania s
nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za všeobecne záväzné nariadenie č.
4/2022:
Mestské zastupiteľstvo



Schvaľuje:
Všeobecne zavazné nariadenie Mesta Bytča č. 4/2022 zo dňa 22. 9.
2022, ktorým sa mení a dop Íŕia Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Bytča č. 1/2021 z 11. februára 2021 o podmienkach nakladania s
nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča.

Poslanci všeobecne záväzné nariadenie schválili.
MZ prijíma všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 4/2022 zo dňa 22. 9.
2022, ktorým sa mení a dop Ífia Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Bytča č. 1/2021 z 11. februára 2021 o podmienkach nakladania s
nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča.

Mesta Bytča č.
príspevkov
pôsobnosti
č. 15/2021.

5/2022 zo18/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
dňa 22. septembra 2022 o určení výšky
školských zariadeniach v zriaďovateľskej
ktorým sa mení a dopíňa VZN č. 4/2019, VZN

v školách a
Mesta Bytča,

Návrh všeobecne záväzného nariadenia:
všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2022 zo dňa 22.
septembra 2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa
mení a dopíňa VZN č. 4/2019, VZN č. 15/2021.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za všeobecne záväzné nariadenie č.
5/2022:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2022 zo dňa 22.
septembra 2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa
mení a dopíňa VZN č. 4/2019, VZN č. 15/2021.

Poslanci všeobecne záväzné nariadenie schválili.
MZ prijíma všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2022 zo dňa 22.
septembra 2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa
mení a dopíňa VZN č. 4/2019, VZN č. 15/2021.

19/ Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre
Okresný súd Žilina na funkčné obdobie rokov 2022-2026.



II.Vydáva:
Podľa § 140 ods. 2 zákona č.
a prísediacich v platnom znení
prísediaceho Okresného súdu Žilina
2026 p. Mgr. Petrovi Koišovi.

385/2000
Osvedčenie

na obdobie

Z. z. o sudcoch
o zvolení za

rokov od 2022 do

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 125/2022

Mestské zastupiteľstvo
I.Zvolilo:
Podľa § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich v platnom znení prísediaceho Okresného súdu Žilina
na obdobie rokov od 2022 - 2026 p. Mgr. Petra Koiša.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.Zvolilo:
Podľa § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich v platnom znení prísediaceho Okresného súdu Žilina
na obdobie rokov od 2022 - 2026 p. Mgr. Petra Koiša.

II. Vydáva:
Podľa § 140 ods. 2 zákona č.
a prísediacich v platnom znení
prísediaceho Okresného súdu Žilina
2026 p. Mgr. Petrovi Koišovi.

385/2000 Z. z. o sudcoch
Osvedčenie o zvolení za

na obdobie rokov od 2022 do

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 125/2022
Mestské zastupiteľstvo
I.Zvolilo:
Podľa § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich v platnom znení prísediaceho Okresného súdu Žilina
na obdobie rokov od 2022 - 2026 p. Mgr. Petra Koiša.

II.Vydáva:
Podľa § 140 ods. 2 zákona č.
a prísediacich v platnom znení
prísediaceho Okresného súdu Žilina
2026 p. Mgr. Petrovi Koišovi.

385/2000 Z. z. o sudcoch
Osvedčenie o zvolení za

na obdobie rokov od 2022 do

20/ Opätovná žiadosť p. Petra Koniara s manž. Miroslavou,
Komenského 232/53, Žilina o odkúpenie mestského majetku, pozemku
parc. CKN Č. 344 (EKN Č. 937) v k. ú. Hliník nad Váhom.
Komisia obhliadla predmetný pozemok priamo na mieste za účasti
žiadateľa a vlastníka susednej nehnuteľnosti.

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti.

Návrh uznesenia:



uznesenie č. 126/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Petra Koniara s manž. Miroslavou,
Komenského 232/53, Žilina o odkúpenie pozemku parc. CKN č. 344
(EKN č. 937), zastavaná plocha o výmere 54 m2 v k. ú. Hliník nad
Váhom. Predmetný pozemok zostane naďalej vo vlastníctve mesta
Bytča.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Petra Koniara s manž. Miroslavou,
Komenského 232/53, Žilina o odkúpenie pozemku parc. CKN č. 344
(EKN č. 937), zastavaná plocha o výmere 54m2 v k. ú. Hliní k nad
Váhom. Predmetný pozemok zostane naďalej vo vlastníctve mesta
Bytča.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 126/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Petra Koniara s manž. Miroslavou,
Komenského 232/53, Žilina o odkúpenie pozemku parc. CKN č. 344
(EKN č. 937), zastavaná plocha o výmere 54 m2 v k. ú. Hliník nad
Váhom. Predmetný pozemok zostane naďalej vo vlastníctve mesta
Bytča.

21/ Opätovná žiadosť p. Lenky Mikurdovej, Divina 1, Divina
o prenájom mestských pozemkov parc. CKN č. 542/2 (25 m2), CKN č.
541 (72 m2) a CKN č. 547/1 (14 m2) a časť z parc. CKN č. 538 v k.
ú. Hliník nad Váhom.

MR vzala na vedomie informáciu, že PK obhliadla uvedené pozemky
priamo na mieste za účasti žiadateľa, rovnako i vlastníka
vedľaj šej nehnuteľnosti p. Ľubomír Voj tek. O kúpu predmetných
pozemkov žiadali v minulosti žiadatelia - p. Lenka Mikurdová, ako
i p. Ľubomír Voj tek s manželkou Margitou, Hliník nad Váhom 200,
Bytča. Obaja žiadatelia o kúpu tohto mestského pozemku sa zatiaľ
nedohodli na ich spoločnom odkúpení a prerozdelení.

MR konštatovala, že predmetný
oplotila, MR preto odporučila,
riešené odstránenie oplotenia.

pozemok p. Mikundová nelegálne
aby cestou Mestskej polície bolo

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti žiadateľov - Lenka
Mikurdová, Divina 1, Divina a Ľubomír Vojtek s manželkou Margitou,
Hliník nad Váhom 200, Bytča, o odkúpenie, resp. prenájom mestských
pozemkov parc. CKN č. 542/2 (25 m2), CKN č. 541 (72 m2) a CKN č.
547/1 (14 m2) a časť z parc. CKN č. 538 v k. ú. Hliník nad Váhom.



uznesenie č. 127/2022
Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti žiadateľov p. Lenky Mikurdovej, Divina 1 a p.
Ľubomíra Vojtka s manželkou Margitou, Hliník nad Váhom 200, Bytča
o odkúpenie, resp. prenájom mestských pozemkov parc. CKN č. 542/2

(25 m2), CKN Č. 541 (72 m2) a CKN Č. 547/1 (14 m2) a časť z parc.
CKN Č. 538 v k. ú. Hliník nad Váhom.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti žiadateľov p. Lenky Mikurdovej, Divina 1 a p.
Ľubomíra Vojtka s manželkou Margitou, Hliník nad Váhom 200, Bytča
o odkúpenie, resp. prenájom mestských pozemkov parc. CKN Č. 542/2

(25 m2), CKN Č. 541 (72 m2) a CKN Č. 547/1 (14 m2) a časť z parc.
CKN Č. 538 v k. ú. Hliník nad Váhom.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e Č. 127/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti žiadateľov p. Lenky Mikurdovej, Divina 1 a p.
Ľubomíra Vojtka s manželkou Margitou, Hliník nad Váhom 200, Bytča
o odkúpenie, resp. prenájom mestských pozemkov parc. CKN Č. 542/2

(25 m2), CKN Č. 541 (72 m2) a CKN Č. 547/1 (14 m2) a časť z parc.
CKN Č. 538 v k. ú. Hliník nad Váhom.

22/ Žiadosť o odpredaj novovytvoreného pozemku vo vlastníctve
Mesta Bytča, nachádzajúceho sa v areáli RO Č. súp. 1044/58 na
Pšurnovickej ul. v Bytči, pozemok parc. CKN Č. 297 O /39, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 28 m2, k. Ú. Veľká Bytča (p. Mgr.
Jadranka Moravcová a manžel Emil Moravec), schvaľovanie predaja po
zverejnení zámeru.
K uvedenému zverejnenému zámeru predaja mestského pozemku neboli
doručené žiadne námietky od tretích osôb.

MR odporúča MZ schváliť odpredaj.

Návrh uznesenia:
uznesenie Č. 128/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj geometrickým plánom
novovytvoreného pozemku parc. CKN Č. 2970/39, zastavaná plocha a
nádvor ie o výmere 28m2, k. Ú. Veľ ká Bytča, formou predaj a 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, v znení neskorších dodatkov a to medzi predávajúcim:
Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 Ol Bytča, IČO: OO 321 192 a
kupujúcim: Mgr. Jadranka Moravcová, Pšurnovická 1044/58, 014 Ol
Bytča a manžel Emil Moravec, Pšurnovická 1044/58, O 14 O l Bytča,
s nasledovnými podmienkami predaja:
a) kúpna cena vo výške - 33 €/m2 

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:
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj geometrickým plánom
novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 297 O 139, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 28 m2, k. ú. Veľká Bytča, formou predaja podľa
§ 9 a , ods . 8 , písm . e ) z á k . č . 13 8 II 9 91 Zb . o majetku obci a ko
prípadu predaja hodného osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa
23.11.2016, v znení neskorších dodatkov a to medzi predávajúcim:
Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 Ol Bytča, IČO: OO 321 192 a
kupujúcim: Mgr. Jadranka Moravcová, Pšurnovická 1044/58, 014 Ol
Bytča a manžel Emil Moravec, Pšurnovická 1044/58, O 14 O l Bytča,
s nasledovnými podmienkami predaja:
a) kúpna cena vo výške - 33 €/m2 

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 sen i e
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:

č. 128/2022 



Uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj geometrickým plánom
novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 2970/39, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 28 m2, k. ú. Veľká Bytča, 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, v znení neskorších dodatkov a to medzi predávajúcim:
Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a
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 €/m2

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.

23/ Žiadosť o odpredaj novovytvoreného pozemku mesta Bytča,
nachádzajúceho sa v areáli RO č. súp. 1045/56, na Pšurnovickej ul.
v Bytči, pozemok parc. CKN č. 2970/20, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 54 m2, v k. ú. Veľká Bytča (p. Mgr. Gabriela Cigániková) ,
schvaľovanie predaja po zverejnení zámeru.
K uvedenému zverejnenému zámeru predaja mestského pozemku neboli
doručené žiadne námietky od tretích osôb.

MR odporúča MZ schváliť odpredaj.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 129/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj geometrickým plánom
novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 297O /20, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 54 m2, v k. ú. Veľká Bytča, 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, v znení neskorších dodatkov a to medzi predávajúcim:
Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a
kupujúcim - Mgr. Gabriela Cigániková, Pšurnovická 1045/56, 014 01
Bytča, s nasledovnými podmienkami predaja:
a) kúpna cena vo výške - 33 €/m2

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 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.

Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p.
Putirka.

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:
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj geometrickým plánom
novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 297 O /20, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 54 m2, v k. ú. Veľká Bytča, 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, v znení neskorších dodatkov a to medzi predávajúcim:
Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a
kupujúcim - Mgr. Gabriela Cigániková, Pšurnovická 1045/56, 014 01
Bytča, s nasledovnými podmienkami predaja:
a) kúpna cena vo výške - 33 €/m2

b) kúpna cena spolu vo výške - 1 782 €
c) kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne poplatky spojené s
odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 129/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj geometrickým plánom
novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 2970/20, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 54 m2, v k. ú. Veľká Bytča, 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, v znení neskorších dodatkov a to medzi predávajúcim:



uznesenie č. 130/2022

Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a
kupujúcim - Mgr. Gabriela Cigániková, Pšurnovická 1045/56, 014 01
Bytča, s nasledovnými podmienkami predaja:
a) kúpna cena vo výške - 33 €/m2

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 žiadateľom,
občanom mesta pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemku
nachádzajúceho sa vo vnútri oploteného areálu rodinného domu
žiada teľov, kupuj úcich (pozemok sa nachádza pred rodinným domom,
dvor, jediný prístup k rodinnému domu), ktorí tento pozemok
dlhodobo ako dvor, jediný prístup k rodinnému domu užívajú.

24/ Žiadosť o odpredaj novovytvoreného pozemku mesta Bytča,
nachádzaj úceho sa v areáli RO č. súp. 1043/60 na Pšurnovickej ul.
v Bytči, pozemok parc. CKN č. 2970/40, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 32 m2, k. ú. Veľká Bytča (Mária Holíncová, Milan Gärtner a
Miroslav Gärtner), schvaľovanie predaja po zverejnení zámeru.
K uvedenému zverej nenému zámeru predaja mestského pozemku neboli
doručené žiadne námietky od tretích osôb.

MR odporúča MZ schváliť odpredaj.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj geometrickým plánom
novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 2970/40, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 32 m2, k. ú. Veľká Bytča, 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, v znení neskorších dodatkov a to medzi predávajúcim:
Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a
kupujúcimi: 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 €/m2

b) kúpna cena spolu vo výške - 1056 €
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.

Pán primátor konštatoval, že zo zasadnutia sa ospravedlnil
a odišiel poslanec p. Weber.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj geometrickým plánom
novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 2970/40, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 32 m2, k. ú. Veľká Bytča, formou predaja podľa
§ 9 a , ods . 8 , písm . e ) z á k . č . 13 8 / 1 9 91 Zb . o majetku obc i a ko
prípadu predaja hodného osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa
23.11.2016, v znení neskorších dodatkov a to medzi predávajúcim:
Mesto Bytča, Námestie SR Č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a
kupujúcimi: Mária Holíncová, Pšurnovická 1043/60, 014 01 Bytča
v podiele 1/3, Milan Gärtner, Pšurnovická 10 4 3 /60, O 14 O 1 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 €/m2

b) kúpna cena spolu vo výške - 1056 €
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 sen i e Č. 130/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj geometrickým plánom
novovytvoreného pozemku parc. CKN Č. 297 0/4 O, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 32 m2, k. ú. Veľká Bytča, 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, v znení neskorších dodatkov a to medzi predávajúcim:
Mesto Bytča, Námestie SR Č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a
kupujúcimi: 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:



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, kupuj úcich (pozemok sa nachádza pred rodinným domom,
dvor, jediný prístup k rodinnému domu), ktorí tento pozemok
dlhodobo ako dvor, jediný prístup k rodinnému domu užívajú.

a) kúpna cena vo výške - 33 €/m2

b) kúpna cena spolu vo výške - 1056 €
c) kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne poplatky spojené
s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy.

25/ Občianske združenie Vzdelávanie, S. Sakalovej č. 182, Bytča
návrh dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve na nebytové priestory
športovej tribúny zo dňa 28.05.2012, zníženie výmery prenájmu
z dôvodu nevyužívania prízemia objektu.
Žiadateľ dlhodobo využíva na svoje účely iba 1. nadzemné podlažie.

MR odporúča MZ schváliť návrh dodatku č. 2.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 131/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o ria j me nebytových priestorov
uzatvorenej dňa 28.05.2012, medzi prenajímateľom Mesto Bytča,
Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a nájomcom -
Občianske združenie Vzdelávanie, S. Sakalovej č. 182, 014 01
Bytča, IČO: 42 144 141, na zní ženie prenaj a tej plochy nebytových
priestorov športovej tribúny č. súp. 182 v Bytči (z 974 m2 na 584
m2) a to v navrhovanom znení tohto Dodatku č. 2 zo dňa 22.09.2022.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o n a j me nebytových priestorov
uzatvorenej dňa 28.05.2012, medzi prenajímateľom - Mesto Bytča,
Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a nájomcom -
Občianske združenie Vzdelávanie, S. Sakalovej č. 182, 014 01
Bytča, IČO: 42 144 141, na zníženie prenaja tej plochy nebytových
priestorov športovej tribúny č. súp. 182 v Bytči (z 974 m2 na 584
m2) a to v navrhovanom znení tohto Dodatku č. 2 zo dňa 22.09.2022.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:

č. 131/2022

Uzatvorenie
uzatvorenej

Dodatku č. 2 k Zmluve
dňa 28.05.2012, medzi

o ria j me nebytových priestorov
prenaj ímateľom - Mesto Bytča,



Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a nájomcom -
Občianske združenie Vzdelávanie, S. Sakalovej č. 182, 014 01
Bytča, IČO: 42 144 141, na zníženie prenaj a tej plochy nebytových
priestorov športovej tribúny č. súp. 182 v Bytči (z 974m2 na 584
m2) a to v navrhovanom znení tohto Dodatku č. 2 zo dňa 22.09.2022.

26/ Ponuka STAVBYT - LR
odpredaj nehnuteľností,
sady", k.ú. Veľká Bytča.

s. r. 0.,

cesty
Púchovská 118, Lednické Rovné na
a priľahlých pozemkov nThurzove

MR odporúča MZ schváliť ponuku.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 132/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prípravu odkúpenia nehnuteľností v k. Ú. Veľká Bytča, LV Č. 4677
(lokalita Thurzove sady), prístupové cesty k bytovým domom Č. súp.
1961 a 1962):

- pozemok s parc. číslom CKN 3155/67
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/70
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/92
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/166
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/167
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/170
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/182
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/186
- MK (asfaltová cesta a chodník z dlažby)
- verejné osvetlenie
- detské ihrisko

do vlastníctva Mesta Bytča, od vlastníka týchto nehnuteľností:
STAVBYT - LR s. r. 0., Púchovs ká 118, 02 O 61 Lednické Rovné, IČO:
50 989 693 a to za kúpnu cenu spolu vo výške 1,- €.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prípravu odkúpenia nehnuteľností v k.ú. Veľká Bytča, LV Č. 4677

(lokalita Thurzove sady), prístupové cesty k bytovým domom Č. súp.
1961 a 1962):

- pozemok s parc. číslom CKN 3155/67
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/70
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/92
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/166
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/167
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/170
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/182
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/186
- MK (asfaltová cesta a chodník z dlažby)



verejné osvetlenie
detské ihrisko

do vlastníctva Mesta Bytča, od vlastníka týchto nehnuteľností:
STAVBYT - LR s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovné, IČO:
50 989 693 a to za kúpnu cenu spolu vo výške 1,- t.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 132/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prípravu odkúpenia nehnuteľností v k. ú. Veľká Bytča, LV č. 4677

(lokalita Thurzove sady), prístupové cesty k bytovým domom č. súp.
1961 a 1962):

- pozemok s parc. číslom CKN 3155/67
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/70

pozemok s parc. číslom CKN 3155/92
- pozemok s parc. číslom CKN 3155/166

pozemok s parc. číslom CKN 3155/167
pozemok s parc. číslom CKN 3155/170
pozemok s parc. číslom CKN 3155/182

- pozemok s parc. číslom CKN 3155/186
- MK (asfaltová cesta a chodník z dlažby)

verejné osvetlenie
detské ihrisko

do vlastníctva Mesta Bytča, od vlastníka týchto nehnuteľností:
STAVBYT - LR s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovné, IČO:
50 989 693 a to za kúpnu cenu spolu vo výške 1,- t.

27/ Žiadosť spoločnosti Kaufland Slovenská republika
Trnavská cesta 41/A, Bratislava, v zastúpení HERMÉS lP
Tallerova 4, Bratislava o uzatvorenie zmlúv o budúcich

(2x)- nákupný areál Kaufland.

v. o. s. ,
s.r.o,

zmluvách

MR odporúča MZ schváliť uzatvorenie zmlúv o budúcich zmluvách
(2x)- nákupný areál Kaufland.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 133/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie dvoch zmlúv o uzavretí budúcich zmlúv o zriadení
vecného bremena, v rámci stavby: Hypermarket Bytča (nákupný areál
Kaufland) , na pozemkoch mesta Bytča za účelom vybudovania
vodovodnej prípojky, prípojky vedenia elektrickej energie
a dopravnej stavby prístupovej komunikácie, medzi budúcim povinným
z vecného bremena - Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča,
IČO: OO 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremena - Kaufland
Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04
Bratislava, IČO: 35 790 164, a to v navrhovanom znení týchto zmlúv
zo dňa 22.09.2022.



Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie dvoch zmlúv o uzavretí budúcich zmlúv o zriadení
vecného bremena, v rámci stavby: Hypermarket Bytča (nákupný areál
Kaufland) , na pozemkoch mesta Bytča za účelom vybudovania
vodovodnej prípojky, prípojky vedenia elektrickej energie
a dopravnej stavby prístupovej komunikácie, medzi budúcim povinným
z vecného bremena - Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča,
IČO: OO 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremena - Kaufland
Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04
Bratislava, IČO: 35 790 164, a to v navrhovanom znení týchto zmlúv
zo dňa 22.09.2022.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 133/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie dvoch zmlúv o uzavretí budúcich zmlúv o zriadení
vecného bremena, v rámci stavby: Hypermarket Bytča (nákupný areál
Kaufland) , na pozemkoch mesta Bytča za účelom vybudovania
vodovodnej prípojky, prípojky vedenia elektrickej energie
a dopravnej stavby prístupovej komunikácie, medzi budúcim povinným
z vecného bremena - Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča,
IČO: OO 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremena - Kaufland
Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04
Bratislava, IČO: 35 790 164, a to v navrhovanom znení týchto zmlúv
zo dňa 22.09.2022.

28/ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
Žilina, v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132,
Tvrdošín návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena v rámci stavby: ,,14102 Bytča - Mikšová - Rozšírenie
NNK".

MR odporúča MZ schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 134/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v rámci stavby: ,,14102 - Bytča - Mikšová - Rozšírenie NNK" , medzi
budúcim povinným z vecného bremena - Mesto Bytča, Námestie SR č.
1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a budúcim oprávneným z vecného
bremena - Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, a to v navrhovanom znení zmluvy zo
dňa 22.09.2022.

Poslanci nemali pripomienky.



Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v rámci stavby: "14102 - Byt~a - Mikšová - Rozšírenie NNK", medzi
budúcim povinným z vecného bremena - Mesto By t ča , Námestie SR č •

1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a budúcim oprávneným z vecného
bremena - Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, a to v navrhovanom znení zmluvy zo
dňa 22.09.2022.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 134/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v rámci stavby: "14102 - Bytča - Mikšová - Rozšírenie NNK", medzi
budúcim povinným z vecného bremena - Mesto Bytča, Námestie SR č.
1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a budúcim oprávneným z vecného
bremena - Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, a to v navrhovanom znení zmluvy zo
dňa 22.09.2022.

29/ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
Žilina - návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby:
"11448, Bytča, Pšurnovice, zahustenie TS a rekonštrukcia NNS.

MR odporúča MZ schváliť návrh zmluvy o zriadení vecného bremena.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 135/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci
"11448, Bytča, Pšurnovice, zahustenie TS a rekonštrukcia
medzi povinným z vecného bremena Mesto Bytča, Námestie
1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a oprávneným z vecného
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
Žilina, IČO: 36 442 151, a to v navrhovanom znení zmluvy
22.09.2022.

stavby:
NNS" ,

SR č.
bremena

010 47
zo dňa

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor qal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby:
"11448, Bytča, Pšurnovice, zahustenie TS a rekonštrukcia NNS",
medzi povinným z vecného bremena Mesto Bytča, Námestie SR č.
1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a oprávneným z vecného bremena
- Stredoslovenská d í s t r i bu čná , a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47



Žilina, IČO: 36 442 151, a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa
22.09.2022.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 135/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby:
"11448, Bytča, Pšurnovice, zahustenie TS a rekonštrukcia NNS",
medzi povinným z vecného bremena - Mesto Bytča, Námestie SR č.
1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a oprávneným z vecného bremena
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, IČO: 36 442 151, a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa
22.09.2022.

30/ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta
1960, Žilina návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena v rámci stavby: "Bytča Kolárovice rekonštrukcia ČS
a výtlaku".

MR odporúča MZ schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej
o zriadení vecného bremena.

zmluve

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 136/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.
2046/2022 v rámci stavby: "Bytča Kolárovice rekonštrukcia ČS
a výtlaku, medzi budúcim povinným z vecného bremena - Mesto Bytča,
Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a budúcim
oprávneným z vecného bremena Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO:
36 672 297, a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 22.09.2022.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.
2046/2022 v rámci stavby: "Bytča Kolárovice rekonštrukcia ČS
a výtlaku, medzi budúcim povinným z vecného bremena - Mesto Bytča,
Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a budúcim
oprávneným z vecného bremena Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO:
36 672 297, a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 22.09.2022.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 136/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:



31/ Žiadosť žiadateľov - pp. Ing.
Ján Sakala, Albína Kočová, Mikšová
mestského pozemku parc. CKN č. 48,
65.

Peter Sabo, p. Marián Blažko,
č. súp. 65, Bytča o odkúpenie
k.ú. Mikšová, pri BO č. súp.

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.
2046/2022 v rámci stavby: "Bytča Kolárovice rekonštrukcia ČS
a výtlaku, medzi budúcim povinným z vecného bremena - Mesto Bytča,
Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a budúcim
oprávneným z vecného bremena Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO:
36 672 297, a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 22.09.2022.

MR odporúča MZ schváliť odpredaj pozemku.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 137/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie mestského majetku
o výmere 353 m2, k.ú. Mikšová,
majetok mesta Bytča.

- pozemok parc. CKN č. 48, záhrada
pri BO č. súp. 65, za prebytočný

2/ Zverej nenie zámeru priameho predaj a pozemku parc. CKN č. 48,
záhrada o výmere 353 m2 v k.ú. Mikšová pri BO č. súp.65, tretím
osobám, formou priameho predaja v súlade s §9a ods. 1 písm cl,
zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, v znení neskorších
dodatkov, za minimálnu kúpnu cenu vo výške znaleckého posudku
a s dvadsa ťdňovou lehotou na doručenie ponúk záuj emcov, s tým že
vyhodnotenie súťaže bude vykonané na nasledujúcom zasadnutí MZ
v Bytči.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie mestského majetku - pozemok parc. CKN č. 48, záhrada
o výmere 353 m2, k.ú. Mikšová, pri BO č. súp. 65, za prebytočný
majetok mesta Bytča.

2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. CKN č.48,
záhrada o výmere 353 m2 v k. ú. Mikšová pri BO č. súp. 65, tretím
osobám, formou priameho predaj a v súlade s §9a ods. 1 písm cl,
zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, v znení neskorších
dodatkov, za minimálnu kúpnu cenu vo výške znaleckého posudku
a s dvadsaťdňovou lehotou na doručenie ponúk záuj emcov, s tým že



vyhodnotenie súťaže bude vykonané na nasledujúcom zasadnutí MZ
v Bytči.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie
o výmere 353
majetok mesta

č. 137/2022

mestského
m2, k. ú.
Bytča.

majetku - pozemok parc. CKN č. 48, záhrada
Mikšová, pri BO č. súp. 65, za prebytočný

2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. CKN č.48,
záhrada o výmere 353 m2 v k. ú. Mikšová pri BO č. súp. 65, tretím
osobám, formou priameho predaja v súlade s §9a ods. 1 písm cl,
zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, v znení neskorších
dodatkov, za minimálnu kúpnu cenu vo výške znaleckého posudku
a s dvadsaťdňovou lehotou na doručenie ponúk záuj emcov, s tým že
vyhodnotenie súťaže bude vykonané na nasledujúcom zasadnutí MZ
v Bytči.

Pán primátor konštatoval, že
a odišiel poslanec p. Kozák.

sa zo zasadnutia ospravedlnil

32/ Žiadosť spoločnosti TEZAR, s.r.o., Thurzova 968/17, Bytča
o vydanie súhlasného stanoviska Mesta k vybudovaniu oplotenia
mestského majetku pred administratívnou budovou na Thurzovej ul.
v Bytči č. súp. 1237 z dôvodu ochrany budovy.
Oplotenie bude spoločnosť realizovať na vlastné náklady.

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 138/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti spoločnosti TEZAR, s. r. o., Thurzova 968/17,
Bytča na oplotenie mestského majetku pred administratívnou budovou
na Thurzovej ul. v Bytči č. súp. 1237, na časti pozemku Mesta
Bytča parc. CKN 1366, k.ú. Veľká Bytča.

Poslanec p. Kulíšek konštatoval, že nerozumie podanej žiadosti,
ktorá bola Tezar-om doručená po tom, ako už bolo oplotenie
vybudované. Najprv by sa mal pýtať súhlas a potom realizovať
stavba. Plot by mal byť odstránený.

Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:



uznesenie Č. 139/2022

Nevyhovenie žiadosti spoločnosti TEZAR, s. r. o., Thurzova 968/17,
Bytča na oplotenie mestského majetku pred administratívnou budovou
na Thurzovej ul. v Bytči Č. súp. 1237, na časti pozemku Mesta
Bytča parc. CKN 1366, k.ú. Veľká Bytča.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e Č. 138/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti spoločnosti TEZAR, s. r. o., Thurzova 968/17,
Bytča na oplotenie mestského majetku pred administratívnou budovou
na Thurzovej ul. v Bytči č. súp. 1237, na časti pozemku Mesta
Bytča parc. CKN 1366, k.ú. Veľká Bytča.

33/ Návrh na zrušenie uznesení.
MR odporúča MZ uvedené schváliť.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 147/2021 zo dňa
30.9.2021 v časti 1/ bod a) ,pridelenie bytu, Ul. Čerešňová č. 1579,
orientačné Č. 1
p. Jaroslav Koštek - 1- izbový byt Č. 43

2/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Č. 178/2020
zo dňa 14.12.2020 v časti 2/, pridelenie bytu, ul. Čerešňová Č. 1579
orientačné Č. 3
p. Marta Hrebičíková - 1 - izbový byt Č. 29 byt

orientačné Č. 1
p. Stanislava Strašíková
p. Oľga Hrtánková - 1-izový

2- izbový byt Č. 36
byt Č. 40

orientačné číslo 5
p. Peter Hrabovský - 2-izbový byt Č. 17

3/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Č. 67/2021 zo dňa
29. 4. 2021 v časti 1/, pridelenie bytu Ul. Čerešňová Č. 1579,
orientačné číslo 5
p. Zuzana Čičková - 2 -izbový byt Č. 19

4/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Č. 105/2022 zo dňa
30.06.2022 v časti 1/, pridelenie bytu Ul. Marhuľová 1952,
orientačné č.7
p. Anton Kubík 2- izbový byt byt Č. 9
p. Zuzana Slaziníková 2-izbový byt Č. 11
p. Emília Bošková Černeková 2 -izbový byt Č. 21

5/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Č. 106/2022 zo dňa



30.06.2022 v časti 1/, pridelenie bytu, Ul. Marhuľová 1952,
orientačné č.5
p. Janka Volnová l - izbový byt č. 25
p. Miroslava Hromková 2- izbový byt č. 38

6/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 107/2022 zo dňa
30.06.2022 v časti 1/ pridelenie bytu, Ul. Marhuľová 1952,
orientačné č.3
p. Oľga Manová 2 - izbový byt č.17
p. Monika Čufíková 2 - izbový byt č. 29

7/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 108/2022 zo dňa
30.06.2022 v časti 1/ Ul. Marhuľová 1952, orientačné č.1,
p. Anna Kulíšková - 2- izbový byt č. 32
p. Monika Nemčeková - 2- izbový byt č. 44

8/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 178/2020 zo dňa
14.12.2020 v časti 2/ pridelenie bytu, Ul. Čerešňová
č.1579, orientačné č. 7 k 31. 10. 2022
p. Marián Lupák - 2-izbový byt č. 3

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 147/2021 zo dňa
30.9.2021 v časti 1/ bod a) ,pridelenie bytu, Ul. Čerešňová č. 1579,
orientačné č. l
p. Jaroslav Koštek - 1- izbový byt č. 43

2/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 178/2020
zo dňa 14.12.2020 v časti 2/, pridelenie bytu, ul. Čerešňová č. 1579
orientačné č. 3
p. Marta Hrebičíková - l - izbový byt č. 29 byt

orientačné č. l
p. Stanislava Strašíková 2- izbový byt č. 36
p. Oľga Hrtánková - l-izový byt č. 40

orientačné číslo 5
p. Peter Hrabovský - 2-izbový byt č. 17

3/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 67/2021 zo dňa
29. 4. 2021 v časti 1/, pridelenie bytu Ul. Čerešňová č. 1579,
orientačné číslo 5
p. Zuzana Čičková - 2 -izbový byt č. 19

4/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 105/2022 zo dňa
30.06.2022 v časti 1/, pridelenie bytu Ul. Marhuľová 1952,
orientačné č.7
p. Anton Kubík 2- izbový byt byt č. 9



5/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 106/2022 zo dňa
30.06.2022 v časti 1/, pridelenie bytu, Ul. Marhuľová 1952,
orientačné č.5
p. Janka Volnová 1 - izbový byt č. 25
p. Miroslava Hromková 2- izbový byt č. 38

p. Zuzana Slaziníková 2-izbový byt č. 11
p. Emília Bošková Černeková 2 -izbový byt č. 21

6/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 107/2022 zo dňa
30.06.2022 v časti 1/ pridelenie bytu, Ul. Marhuľová 1952,
orientačné č.3
p. Oľga Manová 2 - izbový byt č.17
p. Monika Čufíková 2 - izbový byt č. 29

7/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 108/2022 zo dňa
30.06.2022 v časti 1/ Ul. Marhuľová 1952, orientačné č.1,
p. Anna Kulíšková - 2- izbový byt č. 32
p. Monika Nemčeková - 2- izbový byt č. 44

8/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 178/2020 zo dňa
14.12.2020 v časti 2/ pridelenie bytu, Ul. Čerešňová
č.1579, orientačné č. 7 k 31. 10. 2022
p. Marián Lupák - 2-izbový byt č. 3

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 139/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 147/2021 zo dňa
30.9.2021 v časti 1/ bod a) ,pridelenie bytu, Ul. Čerešňová č. 1579,
orientačné č. 1
p. Jaroslav Koštek - 1- izbový byt č. 43

2/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 178/2020
zo dňa 14.12.2020 v časti 2/, pridelenie bytu, ul. Čerešňová č. 1579
orientačné č. 3
p. Marta Hrebičíková - 1 - izbový byt č. 29 byt

orientačné č. 1
p. Stanislava Strašíková 2- izbový byt č. 36
p. Oľga Hrtánková - 1-izový byt č. 40

orientačné číslo 5
p. Peter Hrabovský - 2-izbový byt č. 17

3/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 67/2021 zo dňa
29. 4. 2021 v časti 1/, pridelenie bytu Ul. Čerešňová č. 1579,
orientačné číslo 5
p. Zuzana Čičková - 2 -izbový byt č. 19



4/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 105/2022 zo dňa
30.06.2022 v časti 1/, pridelenie bytu Ul. Marhuľová 1952,
orientačné č.7
p. Anton Kubík 2- izbový byt byt č. 9
p. Zuzana Slaziníková 2-izbový byt č. 11
p. Emília Bošková Černeková 2 -izbový byt č. 21

5/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 106/2022 zo dňa
30.06.2022 v časti 1/, pridelenie bytu, Ul. Marhuľová 1952,
orientačné č.5
p. Janka Volnová 1 - izbový byt č. 25
p. Miroslava Hromková 2- izbový byt č. 38

uznesenie č. 140/2022

6/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 107/2022 zo dňa
30.06.2022 v časti 1/ pridelenie bytu, Ul. Marhuľová 1952,
orientačné č.3
p. Oľga Manová 2 - izbový byt č.17
p. Monika Čuríková 2 - izbový byt č. 29

7/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 108/2022 zo dňa
30.06.2022 v časti 1/ Ul. Marhuľová 1952, orientačné č.1,
p. Anna Kulíšková - 2- izbový byt č. 32
p. Monika Nemčeková - 2- izbový byt č. 44

8/ Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 178/2020 zo dňa
14.12.2020 v časti 2/ pridelenie bytu, Ul. Čerešňová
č.1579, orientačné č. 7 k 31. 10. 2022
p. Marián Lupák - 2-izbový byt č. 3

34/ Pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie
Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča.

MR odporúča MZ uvedené schváliť.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom dome pre dočasné
ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Márii Holáňovej
v 2-izbovom byte č. 58, na dobu neurčitú, od 15. 10. 2022.

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. Márii Holáňovej
v 2-izbovom byte č. 58, na dobu neurčitú, od 15. 10. 2022.

Poslanci uznesenie schválili.



uznesenie č. 141/2022

MZ prijíma u z n e sen i e č. 140/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom dome pre dočasné
ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Márii Holáňovej
v 2-izbovom byte č. 58, na dobu neurčitú, od 15. 10. 2022.

35/ Opätovné pridelenie náj omného byty v Pšurnoviciach č. s. 303,
Bytča.

MR odporúča MZ uvedené schváliť.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 1 v Pšurnoviciach
Č.s. 303, Bytča na dobu určitú 1 rok od 15. 10. 2022 do 14. 10.
2023: p. Yurii Oriekhov a p. Oksana Suzdalieva

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 1 v Pšurnoviciach
č.s. 303, Bytča na dobu určitú 1 rok od 15. 10. 2022 do 14. 10.
2023: p. Yurii Oriekhov a p. Oksana Suzdalieva

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. 141/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 1 v Pšurnoviciach
č.s. 303, Bytča na dobu určitú 1 rok od 15. 10. 2022 do 14. 10.
2023: p. Yurii Oriekhov a p. Oksana Suzdalieva

36/ Pridelenie bytov na Ul. Čerešňová č. 1579.

MR odporúča MZ uvedené schváliť.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 142/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Čerešňova č. 1579
Orientačné číslo 7:
p. Jana Horčičáková - 2-izbový byt č.3, od 1. 11. 2022 do 31.10.
2025
p. Anton Páleník - 1-izbový byt č. 10, od 1.10. 2022 do 30. 9. 2025



2/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Čerešňova č. 1579
Orientačné číslo 5:
p. Renáta Štefanatná - 2-izbový byt č. 17, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2025

3/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 1 rok na Ul.
Čerešňova č. 1579
Orientačné číslo 5:
p. Jozef Košút- 2-izbový byt č. 19, od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023

4/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 1 rok na Ul.
Čerešňova č. 1579
Orientačné číslo 3:
p. Monika Buntová - 1- izbový byt č. 29, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2023

5/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 1 rok na Ul.
Čerešňova č. 1579
Orientačné číslo 1:
p. Martina Belejová - 2-izbový byt č. 36, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2023
p. Ľuba Polepšeková - 1- izbový byt č. 40, od 1. 10. 2022 do
30. 9. 2023

p. František Šelmek - 1- izbový byt č. 43, od 1. 10. 2022 do
30. 9. 2023

6/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme
bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Čerešňova č. 1579
Orientačné číslo 7:
p. Jana Horčičáková - 2-izbový byt č.3, od 1. 11. 2022 do 31.10.
2025
p. Anton Pálení k - 1-izbový byt č. 10, od 1.10. 2022 do 30. 9. 2025

2/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Čerešňova č. 1579
Orientačné číslo 5:
p. Renáta Štefanatná - 2-izbový byt č. 17, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2025

3/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 1 rok na Ul.
Čerešňova č. 1579
Orientačné číslo 5:



p. Jozef Košút- 2-izbový byt č. 19, od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023

4/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 1 rok na Ul.
Čerešňova č. 1579
Orientačné číslo 3:
p. Monika Buntová - 1- izbový byt č. 29, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2023

5/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 1 rok na Ul.
Čerešňova č. 1579
Orientačné číslo 1:
p. Martina Belejová - 2-izbový byt č. 36, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2023
p. Ľuba Polepšeková - 1- izbový byt č. 40, od 1. 10. 2022 do
30.9.2023

p. František Šelmek - 1- izbový byt č. 43, od 1. 10. 2022 do
30. 9. 2023

6/ 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 sen i e č. 142/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Čerešňova č. 1579
Orientačné číslo 7:
p. Jana Horčičáková - 2-izbový byt č.3, od 1. 11. 2022 do 31.10.
2025
p. Anton Páleník - 1-izbový byt č. 10, od 1.10. 2022 do 30. 9. 2025

2/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Čerešňova č. 1579
Orientačné číslo 5:
p. Renáta Štefanatná - 2-izbový byt č. 17, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2025

3/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 1 rok na Ul.
Čerešňova č. 1579
Orientačné číslo 5:
p. Jozef Košút- 2-izbový byt č. 19, od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023

4/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 1 rok na Ul.
Čerešňova č. 1579
Orientačné číslo 3:
p. Monika Buntová - 1- izbový byt č. 29, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2023

5/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 1 rok na Ul.



ČerešĎova
Orientačné
p. Martina
2023
p. Ľuba Polepšeková - 1- izbový byt č. 40, od 1. 10. 2022 do
30. 9. 2023

č. 1579
číslo 1:
Belejová - 2-izbový byt č. 36, od 1. 10. 2022 do 30. 9.

p. František Šelmek - 1- izbový byt č. 43, od 1. 10. 2022 do
30.9.2023

6/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o naJme
bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného.

37/ pridelenie bytov na Ul. Marhuľová č. 1952.

MR odporúča MZ uvedené schváliť.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 143/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Marhuľová č. 1952
Orientačné číslo 7:
p. Eva Možješová - 2-izbový byt č. 9, od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025
p. Mária Imríšková - 2-izbový byt č. 11, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2025
p. Mária Kováčiková - 2-izbový byt č. 21, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2025

2/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Marhuľová č. 1952
Orientačné číslo 5:
p. Emília Tarabíková - 1-izbový byt č. 25, od 1. 10. 2022 do
30. 9. 2025
p. Jozef Játy - 2-izbový byt č. 38, od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025

3/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Marhuľová č. 1952
Orientačné číslo 3:
p. Marcela Mikušová - 2-izbový byt č. 5, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2025
p. Peter Vardzaľ - 2-izbový byt č. 17, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2025
p. Renáta Matejčíková - 2-izbový byt č. 29, od 1. 10. 2022 do
30. 9. 2025

4/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Marhuľová č. 1952
Orientačné číslo 1:
p. Štefánia Kalmanová - 2-izbový byt č. 32 od 1. 10. 2022 do



30. 9. 2025
p. Adrián Múdry - 2-izbový byt č. 44, od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025

5/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme
bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Marhuľová č. 1952
Orientačné číslo 7:
p. Eva Možješová - 2-izbový byt č. 9, od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025
p. Mária Imríšková - 2-izbový byt č. 11, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2025
p. Mária Kováčiková - 2-izbový byt č. 21, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2025

2/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Marhuľová Č. 1952
Orientačné číslo 5:
p. Emília Tarabíková - 1-izbový byt Č. 25, od 1. 10. 2022 do
30.9.2025
p. Jozef Játy - 2-izbový byt Č. 38, od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025

3/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Marhuľová Č. 1952
Orientačné číslo 3:
p. Marcela Mikušová - 2-izbový byt Č. 5, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2025
p. Peter Vardzaľ - 2-izbový byt Č. 17, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2025
p. Renáta Matejčíková - 2-izbový byt Č. 29, od 1. 10. 2022 do
30. 9. 2025

4/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Marhuľová Č. 1952
Orientačné číslo 1:
p. Štefánia Kalmanová - 2-izbový byt Č. 32 od 1. 10. 2022 do
30. 9. 2025
p. Adrián Múdry - 2-izbový byt Č. 44, od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025

5/ 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 sen i e Č. 143/2022
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.



Marhuľová č. 1952
Orientačné číslo 7:
p. Eva Možješová - 2-izbový byt č. 9, od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025
p. Mária Imríšková - 2-izbový byt č. 11, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2025
p. Mária Kováčiková - 2-izbový byt č. 21, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2025

2/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Marhuľová č. 1952
Orientačné číslo 5 :
p. Emília Tarabíková - 1-izbový byt č. 25, od 1. 10. 2022 do
30. 9. 2025
p. Jozef Játy - 2-izbový byt č. 38, od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025

3/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Marhuľová č. 1952
Orientačné číslo 3:
p. Marcela Mikušová - 2-izbový byt č. 5, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2025
p. Peter Vardzaľ - 2-izbový byt č. 17, od 1. 10. 2022 do 30. 9.
2025
p. Renáta Matejčíková - 2-izbový byt č. 29, od 1. 10. 2022 do
30. 9. 2025

4/ Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 roky na Ul.
Marhuľová č. 1952
Orientačné číslo 1:
p. Štefánia Kalmanová - 2-izbový byt č. 32 od 1. 10. 2022 do
30. 9. 2025
p. Adrián Múdry - 2-izbový byt č. 44, od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025

5/ 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 V. kole r. 2022.

MR odporúča MZ schváliť pridelenie žiadateľovi Komunitné centrum
Ruka v ruke na akciu Cesta lietajúceho draka poskytnutie príspevku
vo výške 250,- € na krytie časti materiálnych nákladov, na
organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 144/2022

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov
žiadateľovi Komunitné centrum Ruka
lietajúceho draka vo výške 250,- € na

z grantového systému
v ruke na akciu Cesta
krytie časti materiálnych



nákladov,
ocenení.

na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie
žiadateľovi
lietajúceho
nákladov,

finančných prostriedkov z grantového systému
Komunitné centrum Ruka v ruke na akciu Cesta

draka vo výške 250, - € na krytie časti materiálnych
na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie

ocenení.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie
žiadateľovi
lietajúceho
nákladov,

č. 144/2022

finančných prostriedkov z grantového systému
Komuni tné centrum Ruka v ruke na akciu Cesta

draka vo výške 250, - € na krytie časti materiálnych
na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie

ocenení.

39/ Na vedomie:
1/ Rekonštrukcia s t Lpa a sochy sv. Jána Nepomuckého - informácia
poslanca p. Martina Gácika.

MR vzala na
rekonštrukcie
pripomienok.

vedomie informáciu poslanca p. Gácika
stípa a sochy sv. Jána Nepomuckého bez

o stave
zásadných

2/ Pán primátor informoval prítomných, že Prima banka ponúkla
Mestu Bytča odkúpenie akcii. Ďalej informoval, že mestské
zastupiteľstvo prijalo uznesenie na ich odpredaj, Mesto však musí
postupovať v zmysle zákona, t. z. realizovať predaj akcií formou
verejnej obchodnej súťaže.

3/ Pán primátor informoval, že Mesto dostalo dotáciu vo výške
4.000,- € na ihrisko Na kaplnke.

4/ Pán primátor
Poslanci budú včas
volebné obdobie.

požiadal poslancov, aby
kontaktovaní, nakoľko

vrátili
ešte stále

notebooky.
trvá ich

5/ Pán primátor konštatoval,
odvedenej práci na kontrolnej
riešení úloh úradu.
Zástupca primátora p. Babušík
prácu a podal návrh návrhovej
prácu vo výške 1.000,- €.

že hlavná kontrolórka popri kvalitne
činnosti, naďalej ochotne pomáha pri

poďakoval hlavnej kontrolórke za
komisii na vyplatenie odmeny za jej



Predseda návrhovej komisie poslanec p. Kulíšek konštatoval, že
hovorí za všetkých, že hlavná kontrolórka má dôveru všetkých
poslancov, jednomyseľne bola nimi zvolená a jednoznačne sú všetci
spokojní s jej odbornou prácou. Je správny človek na správnom
mieste.

Hlavná kontrolórka p. Kramarová poďakovala poslancom. Dovolila si
upozorniť, že v zmysle zákona jej odmena môže byť 600,- €.

Predseda návrhovej komisie p. Kulíšek predniesol návrh uznesenia,
o ktorom dal pán primátor hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 600,- € v zmysle § 18c, ods. 5
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma u z n e sen i e č. lA5/2022 
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 600,- € v zmysle § 18c, ods. 5
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Pán primátor poďakoval všetkým za spoluprácu v tomto volebnom
období. Poďakoval poslancom, svojmu zástupcovi a sVOJ arn kolegom.
Konštatoval, že spoločne sa im podarilo občanov mesta posunúť
k lepšiemu - vybudovaním nových ihrísk, novej športovej haly a aj
možnosti bývania. Kolegom poslancom, ktorí kandidujú, poprial
úspech vo voľbách.

Zástupca primátora p. Babušík poďakoval kolegom poslancom,
zamestnancom a v neposlednom rade pánovi primátorovi, že spoločne
dosiahli, čo Sl predsavzali. Podľa neho by si pán primátor
zaslúžil odmenu za získanie mimorozpočtových zdroj ov pre rozvoj
mesta, ale vie, že by ju neprijal.

v závere zasadnutia si poslanci vzájomne poďakovali, tiež pánovi
primátorovi a zamestnancom za prácu.

Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupiteľstva 7/2022
v Bytči vyčerpaný, pán primátor poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

Mgr. Marta Mičietová
prednostka úradu

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta

Branislav Šušolík
I.overovateľ

Martin Dudoň
II. overovateľ

Zapísala: Mgr. Mária Klučiarová


