U z n e s e n i a
z Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného dňa 20. 9. 2018
uznesenie č. 121/2018
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
-správu o plnení uznesení MZ zo dňa 22. 6. 2018,
-správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča za
I. polrok 2018,
-správu o výsledku kontrol č. 9,10,11/2018 – Kontrola plnenia
prijatých opatrení z finančných kontrol vykonaných v II. polroku
2017,
-správu o výsledku kontroly č. 12/2018 – Kontrola tvorby
a použitia peňažných fondov Technických služieb Mesta Bytča
za rok 2016 a rok 2017 predložené hlavným kontrolórom Mesta
Bytča.
uznesenie č. 122/2018
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
1/
Odborné
stanovisko
hlavného
kontrolóra
Mesta
Bytča
k Monitorovacej správe programového rozpočtu Mesta Bytča za I.
polrok 2018.
2/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2018.
uznesenie č. 123/2018
Mestské zastupiteľstvo
Odporúča:
Prerokovanie žiadosti Futbalového klubu Hliník nad Váhom
o navýšenie dotácie Mesta Bytča v r. 2018 na zasadnutí mestského
zastupiteľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti na predpokladaný príjem
z podielových daní.
uznesenie č. 124/2018
Mestské zastupiteľstvo
Odporúča:
Prerokovanie žiadosti Stolnotenisového oddielu TZO Bytča
o navýšenie dotácie Mesta Bytča v r. 2018 na zasadnutí mestského
zastupiteľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti na predpokladaný príjem
z podielových daní.
uznesenie č. 125/2018
Mestské zastupiteľstvo
Odporúča:
Prerokovanie žiadosti BENET Lawn-Tennis Club Bytča o navýšenie
dotácie Mesta Bytča v r. 2018 na zasadnutí mestského
zastupiteľstva 29. 10. 2018 v nadväznosti na predpokladaný príjem
z podielových daní.

uznesenie č. 126/2018
Mestské zastupiteľstvo
Odporúča:
Prerokovanie žiadosti TJ Tatran Hrabové o navýšenie dotácie Mesta
Bytča v r. 2018 na zasadnutí mestského zastupiteľstva 29. 10.
2018 v nadväznosti na predpokladaný príjem z podielových daní.
uznesenie č. 127/2018
Mestské zastupiteľstvo
Odporúča:
Prerokovanie žiadosti MFK Bytča o navýšenie dotácie Mesta Bytča
v r. 2018 na zasadnutí mestského zastupiteľstva 29. 10. 2018
v nadväznosti na predpokladaný príjem z podielových daní.
uznesenie č. 128/2018
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozpočtu
Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2018 k 30. 9. 2018.

Mesta

II.Schvaľuje:
1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením
č. 6/2018, vrátane zmeny programov, 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. 9. 2018
podľa predloženej tabuľky.
uznesenie č. 129/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Dodatok č. 2/2018 k Zásadám hospodárenia s finančnými
prostriedkami Mesta Bytča.
uznesenie č. 130/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Neuplatnenie poplatku z omeškania vo výške 483,83 € vzniknutého
nezaplatením nájomného za užívanie bytu voči p. Stanislavovi
Janechovi, bytom Omšenie č. 104, v zmysle § 11, ods. 11 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča, nakoľko
menovaný splatil istinu dlhu vo výške 839,23 € priznanú
právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Žiline, sp. Zn.:
13C20/2009 zo dňa 10. 11. 2009.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.
uznesenie č. 131/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Stanislavovi Janechovi, Omšenie č. 104
o odpustenie poplatkov z omeškania platby dlžnej sumy.

POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.
uznesenie č. 132/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Aktualizáciu č. 2 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Bytča na roky 2016-2020, t.j. PHSR Mesta Bytča na roky 2016
až 2023, v navrhovanom znení zo dňa 20. 9. 2018.
uznesenie č. 133/2018
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Poskytnutie finančnej kompenzácie p. Ing. Márii Slosiarikovej,
Jesenského č. 20/9, Žilina za zastavanie pozemku v k.ú. Veľká
Bytča, parc. KN-C 1815/77 orná pôda o výmere 261 m2, zapísaného
na LV č. 2760 vedenom Okresným úradom v Bytči, katastrálnym
odborom, verejnou miestnou komunikáciou a to formou úhrady kúpnej
ceny vo výške 4.003,74 € (261 m2x15,34 €/m2) určenej znaleckým
posudkom č. 31/2018 zo dňa 30. 3. 2018 (vyhotoveným Ing. Jozefom
Drgoňom, Malobytčianska 74/6, Bytča, súdnym znalcom v odbore
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností) a dohodnutou
kúpnou zmluvou so žiadateľkou Ing. Máriou Slosiarikovou,
Jesenského č. 20/9, Žilina.
II.Poveruje:
Primátora mesta rokovaním so žiadateľkou Ing. Máriou
Slosiarikovou, Jesenského č. 20/9, Žilina ohľadne jej žiadosti
o finančnú kompenzáciu za užívanie pozemku v k.ú. Veľká Bytča,
parc. KN-C 1815/77 orná pôda o výmere 261 m2, zapísaného na LV
č. 2760 vedenom Okresným úradom v Bytči, katastrálnym odborom,
verejnou miestnou komunikáciou v období rokov 2015 až 2017.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.
uznesenie č. 134/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmenu uznesenia MZ v Bytči č. 106/2018, zo dňa 22.6.2018, bod 2/
a to na nasledovné znenie :
2/ V súlade s § 9a, ods. 8, písm. C) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku
obcí
v znení
neskorších
predpisov
a v súlade
so
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa
23.11.2016 odpredaj pozemkov parc. CKN č. 56, zast. plochy
a nádvoria o výmere 498 m2 a parc. CKN č. 57, záhrada o výmere
1547 m2 , k.ú. Malá Bytča, v podiele 1/2, kupujúcemu – Ingrid
Personová, Malá Bytča 127, Bytča, a to za kúpnu cenu vo výške:
- parc. CKN č. 56 za kúpnu cenu 15,00 €/m2
- parc. CKN č. 57 za kúpnu cenu 20,00 €/m2
Kupujúci
zároveň
uhradí
i náklady
spojené
s odvkladovaním
predmetnej kúpnej zmluvy.

uznesenie č. 135/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Zmluve o vecnom bremene zo dňa
19.03.2018 uzatvorenej medzi Mestom Bytča a oprávneným z vecného
bremena v rade I.: MUDr. Ivan Mudrák, Tomčianska cesta 10028/26,
Martin a oprávneným z vecného bremena v rade II.: Mgr. Stanislava
Mrenová, Hliník nad Váhom 256, Bytča a to v navrhovanom znení zo
dňa 22.06.2018.
uznesenie č. 136/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy č. 137/2018 o uzavretí budúcej zmluvy o
zriadení vecného bremena v rámci stavby: SKV Bytča – ul. Rázusova
a Červeňanského, rekonštrukcia vodovodu, medzi budúcim povinným
z vecného bremena – Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01
Bytča, IČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremena –
SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297,
v súlade s jej návrhom zo dňa 11.06.2018.
uznesenie č. 137/2018
Mestské zastupiteľstvo
Odporúča:
Zaoberať sa žiadosťou p. Jany Majštiníkovej, Na Salaš 1132/28,
Bytča
s manž.
p.
Pavlom
Majštiníkom,
Hvozdnica
č.s.
313
o odkúpenie pozemku mesta na nasledujúcom pracovnom zasadnutí
komisií v roku 2019.
uznesenie č. 138/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Tomáša Vozárika, Hrabové č.s. 288, Bytča
o odkúpenie pozemku mesta parc. EKN č. 667, ostatné plochy
o výmere 442 m2 v k.ú. Hrabové.
uznesenie č. 139/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie
žiadosti
p.
Petra
Koniara
a manž.
Miroslavy,
Komenského 2232/53, Žilina o odkúpenie pozemku mesta parc. CKN č.
344, zastavané plochy o výmere 54 m2 v k.ú. Hliník nad Váhom.
uznesenie č. 140/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Eriky Hujovej, Okružná 1102/2, Bytča,
o odkúpenie, resp. prenájom pozemku mesta, časť parc. EKN č.
936/1, v k.ú. Hliník nad Váhom.

uznesenie č. 141/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Jozefa Gajdošíka, Limbova 3057/13, Žilina
o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov parc. EKN č. 993/1 a 993/2
pod miestnou komunikáciou v k.ú. Hrabové.
uznesenie č. 142/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zverejnenie zámeru uzatvorenia Nájomnej zmluvy č. NZ 20/2018/RCS
o nájme plynárenského zariadenia : STL plynová prípojka PE d 32 –
14,72 m, v znení zo dňa 20.09.2018 (web mesta, úradná tabuľa
mesta), formou priameho prenájmu podľa §9a, ods.9, písm.c zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu hodného
osobitného zreteľa a to nájomcovi :
SPP - distribúcia,a.s, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava,
IČO : 35 910 739, s nasledovnými podmienkami nájmu:
- Účel nájmu:
pripojených
- Doba nájmu:
- Cena nájmu:

distribúcia zemného plynu do odberných miest
na predmetné plynárenské zariadenie
neurčitá
dohodou vo výške 32,10 €/rok

Dôvodom uzatvorenia Nájomnej zmluvy NZ 20/2018/RCS v znení zo dňa
20.09.2018, priamo s nájomcom tohto mestského majetku a to ako
prípadu prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, je podpora občanov mesta, resp. Urbárskeho pozemkového
spoločenstva Malá Bytča, umožňujúca plynofikáciu ich objektu č.
s. 104 v Malej Bytči.
uznesenie č. 143/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vyhotovenie znaleckého posudku Mestom Bytča na určenie všeobecnej
hodnoty pozemkov pod chodníkmi na križovatke ciest č. I/18
a II/507, kruhový objazd (časť parc. CKN č. 137/1, 136 a 137/4,
v k.ú. Veľká Bytča).
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.
uznesenie č. 144/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Opätovné pridelenie nájomných bytov na Ul. Treskoňovej č. 814/5,
Bytča:
1/ p. Janka Končelová, byt č. 15 - na dobu určitú od 1.10.2018 do
30.9.2019.
2/ p. Tibor Pánik s rodinou, byt č. 5 na dobu určitú od 1.12.2018
do 30.11.2019.

3/ p. Peter Macek, byt č. 9 na dobu určitú od 1.12.2018 do
30.11.2019.
4/ p. Michaela Búšovská, byt č. 10 na dobu určitú od 1.12.2018 do
30.11.2019.
5/ p. Peter Pivoda, byt č. 19 na dobu určitú od 1.12.2018 do
30.11.2019.
6/ p. Roman Davida s rodinou, byt č. 4 na dobu určitú od 1.1.2019
do 31.12.2019.
7/ p. Ivana Kučavíková, byt č. 6 na dobu určitú od 1.1.2019 do
31.12.2019.
8/ p. Anna Čikotová, byt č. 11 na dobu určitú od 1.1.2019 do
31.12.2019.
9/ p. Mgr. Michaela Rybárová, byt č. 14 na dobu určitú od
1.1.2019 do 31.12.2019.
10/ p. Peter Bubla, byt č. 20 na dobu určitú od 1.1.2019 do
31.12.2019.
11/ p. Dušan Kadora a p. Dominika Hozáková, byt č. 23 na dobu
určitú od 1.1.2019 do 31.12.2019.
uznesenie č. 145/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ p. Zuzana Ostružiarová, byt č. 26 na dobu určitú od 1.10.2018
do 30.09.2019.
2/ p. Jozef Masaryk, byt č. 51 na dobu určitú od 1.12.2018 do
30.11.2019.
3/ p. Alena Jozefa Hrošová, byt č. 43 na dobu určitú od 1.12.2018
do 30.11.2019.
4/ p. Mária Mikulíková, byt č. 29 na dobu určitú od 1.1.2019 do
31.12.2019.
5/ p. Jarmila Masaryková, byt č. 64 na dobu určitú od 1.1.2019 do
31.12.2019.
6/ p. Ing. Ladislav Urban, byt č. 66 na dobu určitú od 1.1.2019
do 31.12.2019.
7/ p. Margita Mráziková, byt č. 67 na dobu určitú od 1.1.2019 do
31.12.2019.
8/ p. Daša Alakšová s rodinou, byt č.25 na dobu určitú od
1.1.2019 do 31.12.2019.
9/ p. Viera Rábarová, byt č. 27 na dobu určitú od 1.2.2019 do
31.01.2020.
uznesenie č. 146/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie bytov v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka,
Ul. Treskoňova č. 813/4, Bytča:
1/ Byt č. 49 p. Veronike Gärtnerovej, Lúčna 1014/1, Bytča
na dobu určitú od 1.10.2018 do 30.09.2019.
2/ Byt č. 27 p. Márii Papíkovej, Malá Bytča č. 67, Bytča
na dobu určitú od 1.10.2018 do 30.09.2019.

uznesenie č. 147/2018
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Bytča za školský rok 2017/2018.
uznesenie č. 148/2018
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2018/Z
k 17. 9. 2018 v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami Mesta Bytča.
uznesenie č. 149/2018
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia
projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2018 s nasledovnou
zmenou vo výške dotácie:
1/ Nová škola S.Bíroša – Slávnostná akadémia pri príležitosti 90.
výročia založenia vo výške 800,- €.
2/ AM WEBER agentúra - Beh rodičov a detí vo výške 400,- €.

