
U z n e s e n i a 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 26. 4. 2018 
 

uznesenie č. 48/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o stave plnenia uznesení MZ prijatých na za sadnutiach v d ňoch 
8. 1. 2018, 30. 1. 2018 a 21. 2. 2018, 
-správu o výsledku kontroly č. 2/2018 – kontrola vybavovania 
sťažností a petícii za r. 2017 v podmienkach samosprá vy Mesta Byt ča, 
-správy o výsledkoch kontrol č. 3/2018 a č. 4/2018 – kontrola 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 2017  
predložených hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 

 
uznesenie č. 49/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
I.  Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča 
za rok 2017. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2017. 
 
II.  Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 

2017 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 

2/ Prebytok  rozpo čtu  vo výške 90.652,10 €  zisteného pod ľa  
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.  
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
Prebytok rozpo čtu sa znižuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpo čtovom 
roku  vo  výške  244,80 €, ú čelovo ur čených na:  

- ZŠ Ul. mieru – prepravné        3,60 € 
- ZŠ E. Lániho – prepravné       241,20 € 

Uvedené finan čné prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Prebytok rozpo čtu zistený pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)  
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. znížený o sumu nevy čerpaných  
prostriedkov ú čelovo ur čených na bežné výdavky poskytnuté  
v predchádzajúcom rozpo čtovom roku je vo výške 90.407,30 € a  
použije sa na tvorbu rezervného fondu za rok 2017. 
Zostatok finan čných operácií vo výške +487.804,66 €, ktorý je  
v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z., zdrojom rezervného  
fondu.  
Na základe uvedených skuto čností skuto čná tvorba rezervného fondu 
za rok 2017 je vo výške 578.211,96 €. 

 



III. Berie na vedomie: 
1/ Použitie výsledku hospodárenia príspevkovej orga nizácie TS MB 
z hlavnej činnosti za rok 2017 vo výške 1.068,13 € na tvorbu  
rezervného fondu. 
2/ Použitie výsledku hospodárenia príspevkovej orga nizácie  TS MB  
z podnikate ľskej činnosti za rok 2017 vo výške 36.680,40 € na  
technický rozvoj (nákup strojov, prístrojov, zariad ení, 
techniky, ...).   

 
uznesenie č. 50/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 3.000,- € Športového k lubu telesne 
postihnutých športovcov Kinex Byt ča na podporu športových aktivít 
a sú ťaže organizovaných pri príležitosti 25.výro čia založenia 
klubu v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 
k 30. 4. 2018.  

   
uznesenie č. 51/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov vo výške 7.010,- € s DPH ZŠ 
Ul. Mieru, Byt ča na opravu elektroinštalácie v školskej dielni 
(miestnos ť č. 2) v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 2018.  

   
uznesenie č. 52/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Byt ča a p. Mgr.art. Radovanom 
Kianicom na vznik a réžiu divadelného predstavenia Klubu 
Byt čianske ochotnícke divadlo s názvom „Kubo“ vo výške 1.200,- € 
v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 
4. 2018.  

    
uznesenie č. 53/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Realizáciu diela „Havarijná oprava miestnych kom unikácií 
v meste Byt ča – chodníky, dlažba“, v zmysle schváleného uznesen ia 
MZ č. 10/2018 zo d ňa 21. 02. 2018, vo výške  468.010,- €.    
 
2/ Finan čné prostriedky rezervného fondu na bežné výdavky vo  výške 
468.010,- € na „havarijné opravy a rekonštrukcie mi estnych 
komunikácií v meste Byt ča – chodníky, dlažba v zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 2018.  

 
 
 
 
 



uznesenie č. 54/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 4.000,- € OZ Za slušne jšiu Byt ču na 
zabezpe čenie kultúrneho podujatia na Byt čianskom zámockom dni v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 2018. 
 

uznesenie č. 55/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 750,- € OZ Galza, Byt ča na fotenie 
objektov a výrobu poh ľadnice. 
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.   

 
uznesenie č. 56/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Neposkytnutie dotácie vo výške 750,- € OZ Galza, By t ča na fotenie 
objektov a výrobu poh ľadnice.  
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.   
 

uznesenie č. 57/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nezaradenie výdavkov vo výške 7.170,- € na zakúpeni e plávajúcej 
fontány v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 
k 30. 4. 2018. 

 
uznesenie č. 58/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Ponechanie výdavkov na havarijnú opravu spevnenej p lochy pred 
mostom na Kaplnku vo výške 10.800,- € v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 2018. 
 

uznesenie č. 59/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 04. 
2018 
II.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 3/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 od s. 2 písm. a) 
- d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 04. 2018 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
 



Bežné výdavky 
 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov  

Materiál – chata MsÚ                                      -300,- €  

Rutinná a štandardná oprava – chata MsÚ                   +300,- €     
 
Podprogram 8.1. Údržba miestnych komunikácií  

Rutinná a štandardná údržba MK (46)                     +468.010,- €  

 
Podprogram 11.2. Základné školy  

ZŠ Ul. mieru – oprava elektroinštalácie (dielne)        +7.010,- €  

 
Podprogram 12.1. Dotácie na šport  

ŠKTPŠ Kinex Byt ča – dotácia                             +3.000,- € 
 
Podprogram 13.1. Organizov.a podpora kult.a filmový ch podujatí  

Služby – divadelné predstavenie „Kubo“                  +1.200,- € 
 
Podprogram 13.4. Podpora kultúrnych a spolo č. aktivít  

OZ „Za slušnejšiu Byt ču...“ – dotácia                   +4.000,- € 
 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 8.3. Správa a údržba verejnej zelene  

Obstarávanie kapitálových aktív – fontána  (46)        -7.170,- €  

 
 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve        +15.2 10,- € 
 
   
Finan čné operácie príjmové 
Použitie prostriedkov Rezervného fondu               +460.840,- €  
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  vo 
výške 518.940,- € na odstránenie havarijného stavu majetku mesta:  

-  Ihrisko Hliník n/V – oprava havar.stavu NN prípojky    +4.980,- €  
-  TSMB – havarijná oprava MK – výtlky, obrubníky  +25 .000,- € 
-  TSMB – havarijná oprava odstavnej plochy   +10.800, - € 
-  MK a chodníky – havarijná oprava       +468.010,- €  
-  Parkovisko za KD – havarijná oprava vjazdu   +2.100 ,- € 
-  Komenského Ul. – havarijná oprava cestnej vpuste  + 1.100-, € 
-  Mikšová – havarijná oprava MK      +6.300,- € 
-  Mikšová - havarijná oprava chodníka v parku pred KD    +650,- € 
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov.  

 
 
 
 



uznesenie č. 60/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie TJ Tatran Hrabové na: 
-vklady do sú ťaží OBFZ Žilina (registra čné preukazy, členské 
poplatky, vklady do sú ťaže), 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby). 

 
uznesenie č. 61/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ Mestský hádzaná rsky 
klub, Byt ča na: 
-prenájom športovej haly, 
-vklady do sú ťaží, turnajov a ubytovanie hrá čok a trénerov, 
-poplatky za rozhodcov hradené SHZ. 
 

uznesenie č. 62/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti spolo čnosti PPT+, s.r.o., Popoliška 842/22, 
Byt ča o odpredaj pozemkov vo vlastníctve Mesta. 

 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.   

 
uznesenie č. 63/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu Technickým službám Mesta Byt ča, Hlinícka 403/16,  
Byt ča na zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytovýc h  
priestorov (skladové priestory) o výmere 38 m 2, v súlade s §9a,  
ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad  
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2018 
(tabu ľa mesta, web, regionálna tla č), nájomnou zmluvou na dobu  
neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu –  
skladové priestory, s min. výškou nájomného: 10,- € /m2/rok a s 20- 
dňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov.  
 

uznesenie č. 64/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu Technickým službám Mesta Byt ča, Hlinícka 403/16, 
Byt ča na zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytovýc h 
priestorov (kancelárske priestory) o výmere 32 m 2, v súlade s §9a, 
ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 
(tabu ľa mesta, web, regionálna tla č), nájomnou zmluvou na dobu 
neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu –



kancelárske priestory, s min. výškou nájomného: 13, - €/m 2/rok a 
s 20 - d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov.  
 

uznesenie č. 65/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení v ecného bremena 
v rámci stavby: „10900 – Byt ča – ul. Mieru – Zahustenie 201/ss/Byt ča 
Premat“, medzi budúcim povinným z vecného bremena –  Mesto Byt ča, 
Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim 
oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská dist ribu čná, a.s., Pri 
Raj čianke 2927/8, 010 47  Žilina, I ČO: 36 442 151, v súlade s jej 
návrhom zo d ňa 26.04.2018. 
2/ Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na časť pozemku z 
parc. CKN č. 3020/7, zastavaná plocha o výmere 20 m 2, k.ú. V. 
Byt ča, medzi budúcim predávajúcim – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 
1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim kupujúcim – 
Stredoslovenská distribu čná, a.s., Pri Raj čianke 2927/8, 010 47  
Žilina, I ČO: 36 442 151, v súlade s jej návrhom zo d ňa 26.04.2018. 
Účelom predaja pozemku je umiestnenie energetického z ariadenia 
v rámci stavby „10900 – Byt ča – ul. Mieru – Zahustenie 
201/ss/Byt ča Premat“, kúpna cena za odpredaj tohto pozemku bud e 
stanovená znaleckým posudkom. Skuto čná výmera pozemku, ktorý bude 
predmetom prevodu, bude zameraná po realizácii stav by 
porealiza čným GP. 

 
uznesenie č. 66/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Martina Boka, Hliník nad Vá hom 133, Byt ča 
o vyasfaltovanie prístupovej cesty, parc. CKN č. 626, k.ú. Hliník 
nad Váhom. 

 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.   

 
uznesenie č. 67/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 32/2018 zo d ňa  
21. 2. 2018. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. EKN č. 2137, orná pôda o 
výmere 2934 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča a to o výmere 290 m 2 za 
prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja časti pozemku z parc. EKN 
č. 2137, orná pôda o výmere 2934 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča a to 
o výmere 290 m 2, formou priameho predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov a 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s ma jetkom mesta zo 



dňa 23.11.2016, ako prípadu predaja majetku mesta Byt ča z dôvodu 
hodného osobitného zrete ľa, na web stránke mesta Byt ča a úradnej 
tabuli mesta Byt ča a to kupujúcemu – Vladislav Bachorík s manž. 
Máriou, Červe ňanského 568/41, Byt ča, s nasledovnými podmienkami 
predaja: 
- kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne popl atky 
spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy ak o i poplatky 
za vyhotovenie príslušného GP.  

 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je odpredaj predmetného mestského 
pozemku kupujúcemu, ktorý je vlastníkom pri ľahlého pozemku parc. 
CKN č. 2136/1, k.ú. Ve ľká Byt ča. Predajom dotknutého mestského 
pozemku kupujúcemu sa vytvorí možnos ť vybudovania dopravného 
vjazdu na tomto pozemku a následne sa umožní využit ie pozemku 
kupujúceho -  parc. 2136/1, TTP o výmere 1932 m 2, k.ú. V. Byt ča.  
 

3/ Uzatvorenie Dodatku č.1 Zmluvy o nájme pozemku na  
poľnohospodárske ú čely zo d ňa 31.12.2013, s nájomcom -  FOREST  
progress, s.r.o., Štefánikova 217, Byt ča, I ČO: 36 437 778,  
s nasledovnými podstatnými náležitos ťami: 
-zmena predmetu nájmu v časti parc. EKN č. 2137, k.ú. V. Byt ča 
a to zmenšenie výmery z 2934 m 2 na 2644 m 2 
-zmena ceny nájmu v časti parc. EKN č. 2137, k.ú. V. Byt ča a to 
zníženie ceny nájmu z 10,269 €/rok na 9,254 €/rok. 
 

uznesenie č. 68/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča v súlade 
s § 9a, ods. 9, zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia  a na kladania 
s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to časti pozemku 
z parc. CKN č. 3500/2, k.ú. Ve ľká Byt ča, o výmere 70 m 2, za ú čelom 
umiestnenia nádob na komunálny a triedený odpad, s min. cenou 
nájmu vo výške 01,00 €/m 2/rok, s nájomnou zmluvou na dobu neur čitú 
s 1-mesa čnou výpovednou lehotou.  
Zámer priameho prenájmu predmetného pozemku sa zver ejní na úradnej 
tabuli mesta, na web stránke mesta a v regionálnej tla či a to 
s min. 15 d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 
Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na zasadnutí MZ v Byt či. 
 

uznesenie č. 69/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena na 
dobu neur čitú medzi Mestom Byt ča – povinná osoba a Ing. Milanom 
Kalašom s manž. Jankou, Sládkovi čova 228/8, Byt ča – oprávnená 
osoba, spo čívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu, či už pešo 
alebo osobnými a nákladnými motorovými vozidlami, v  plnom rozsahu 



cez pozemok mesta Byt ča parc. CKN č. 1722/11, zast. plocha 
o výmere 4 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča a zriadeného in rem na pozemky 
parc. CKN č. 1722/4, 1722/5, 1722/6, 1722/9, 1722/10, 1722/12 
a 1659/148 v k.ú. V. Byt ča. 
 

uznesenie č. 70/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 
v rámci stavby: „10491 Byt ča – ul. Družstevná – rozšírenie NNK pre 
IBV“, medzi budúcim povinným z vecného bremena – Me sto Byt ča, 
Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim 
oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská dist ribu čná, a.s., 
Pri Raj čianke 2927/8, 010 47  Žilina, I ČO: 36 442 151, v súlade 
s jej návrhom zo d ňa 26.04.2018. 

 
uznesenie č. 71/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 2/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku mesta 
Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1/1, I ČO: 
00 321 192, Byt ča (vlastník) a Technickými službami mesta Byt ča, 
Hlinícka 403/16, I ČO: 00 185 655, Byt ča (správca), na správu 
stavby – „Plaváre ň“, v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 26.04.2018. 

 
uznesenie č. 72/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Márie Slosiarikovej, J esenského 20/9,  
Žilina o kompenzáciu za zastavanie súkromného pozem ku mestskou  
komunikáciou. 

 
uznesenie č. 73/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 
v rámci stavby: „10899 - Byt ča – Hliník nad Váhom – rozšírenie 
NNK,“, medzi budúcim povinným z vecného bremena – M esto Byt ča, 
Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim 
oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská dist ribu čná, a.s., 
Pri Raj čianke 2927/8, 010 47  Žilina, I ČO: 36 442 151, v súlade 
s jej návrhom zo d ňa 26.04.2018. 
 

uznesenie č. 74/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Juraja Pucho ňa a manž. Mariany, Komenského  
1022/1, Byt ča, o odkúpenie časti mestského pozemku z parc. CKN č.  
589/1, k.ú. Hliník nad Váhom. 
  
 



uznesenie č. 75/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 uzatvorenie 
Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy zo d ňa 30.06.2003, formou priameho 
prenájmu pod ľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí ako prípadu prenájmu hodného osobitného zrete ľa a to s 
nájomcom - Ing. Ľubomír Raši, Nám. SR 24, I ČO: 10 954 970, Byt ča, 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 
-Účel nájmu: prevádzkovanie tenisového areálu Byt ča 
-Doba nájmu: ur čitá, 10 rokov odo d ňa platnosti uzatvoreného 
Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy zo d ňa 30.06.2003 
-Cena nájmu: dohodou vo výške 0,10 €/m 2/rok 
-Zmena osoby nájomcu z: Ing. Ľubomír Raši, Nám. SR 24, I ČO: 
10 954 970, Byt ča na ELEKTRO-UNI, s.r.o., Hlinkova 686/26, Byt ča, 
I ČO: 47 080 787, v zastúpení Ing. Ľubomír Raši, konate ľ 
spolo čnosti.  

 
Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy zo d ňa 
30.06.2003, priamo s doterajším nájomcom tohto mest ského majetku a 
to ako prípadu prenájmu majetku mesta z dôvodu hodn ého osobitného 
zrete ľa, je podpora mesta Byt ča svojim ob čanom v oblasti 
športových aktivít ako i podpora doterajšiemu nájom covi, ktorý na 
predmetnom mestskom majetku vybudoval a prevádzkova l po čas 
doterajšej doby nájmu na vlastné náklady športový t enisový areál 
slúžiaci širokej verejnosti. 
 

uznesenie č. 76/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Komplexné riešenie zriadenia vjazdu z miestnej komu nikácie v k.ú.  
Veľká Byt ča, Ul. Okružná. 

 
uznesenie č. 77/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej, č.s. 814/5  
v Byt či: 
1/ p. Blažena Lalinská   - byt č. 1 na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 
2/ p. Peter Holáš – byt č. 2 na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 
3/ p. Anna Václavíková – byt č. 7 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
4/ p. Simona Burandová – byt č. 18 na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 

 
 
 



uznesenie č. 78/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomného bytu č. 17 na Ul. Tresko ňovej, č.s. 814/5 
v Byt či p. Jane Kianicovej na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 

 
uznesenie č. 79/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byty v byto vom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4 v Byt či: 
1/ p. Jozef Holá ň – byt č. 23 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
2/ p. Božena Cimprichová – byt č. 24 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do  
31.5.2019. 
3/ p. Marian Ková čik – byt č. 26 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
4/ p. Mária Burandová – byt č. 69 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
 

uznesenie č. 80/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 29/2018 zo d ňa 21. 
2. 2018. 

uznesenie č. 81/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


