
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 3/2018 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 

konaného d ňa 21. 2. 2018 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 17,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 16 poslancov 
Ospravedlnený: 1 poslanec 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom mesta By t ča: 
2/ Zmena rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2017/S v 
zmysle Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR 
a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu mesta. 
3/ Zmena rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2017/Z 
v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča.  
4/ Návrh opravy miestnych komunikácii v meste Byt ča – chodníky. 
5/ Žiados ť Ob čianskeho združenia Galza, Byt ča o poskytnutie 
dotácie  na reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného  st ĺpa a sochy 
sv. Jána Nepomuckého. 
6/ Žiados ť Ob čianskeho združenia Galza, Byt ča o poskytnutie 
dotácie  na zhotovenie „Kovaného súsošia“. 
7/ Žiados ť Ob čianskeho združenia Galza, Byt ča o poskytnutie 
dotácie  na nafotenie objektov a výrobu poh ľadníc. 
8/ Ponuka Ob čianskeho združenia Galza, Byt ča na bezodplatný 
prevod, prípade kúpu. 
9/ Iniciatívny návrh poslanca na vy členenie finan čných 
prostriedkov na nákup a ukotvenie 2 ks oddychových lavi čiek. 
10 / Zmena rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2018 
k 28. 2. 2018. 
11 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. /2018, 
ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o ur čení miesta a času zápisu žiakov 
do základnej školy. 
12 / Žiados ť OZ MFK o rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej 
dotácie. 
13 / Žiados ť OZ Futbalový klub Hliník nad Váhom o rozšírenie ú čelu 
použitia poskytnutej dotácie. 
14 / Žiados ť Stolnotenisového oddielu TZO Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia poskytnutej dotácie. 
15 / Žiados ť Šachového oddielu TZO Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia poskytnutej dotácie. 
16 / Žiados ť OZ BENET Lawn-Tennis Club Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia poskytnutej dotácie. 
17 / Žiados ť TJ Pšurnovice o rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej 
dotácie. 
18 / Žiados ť Slovenskej asociácie Kung-fu, Byt ča o rozšírenie 
účelu použitia poskytnutej dotácie. 
19 / Žiados ť Speváckeho zboru Glória Deo Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia poskytnutej dotácie. 
20 / Žiados ť ob čianskeho združenia 3angel, Žilina o vydanie 
stanoviska mesta k zriadeniu elokovaného pracoviska  Súkromnej 
základnej umeleckej školy. 



21 / Žiados ť HL mont, s.r.o., Žilina o opätovné prerokovanie 
investi čného zámeru. 
22 / Návrh na dobudovanie ob čianskej vybavenosti a revitalizácie 
vnútrobloku sídliska Úvažie. 
23 / Verejná ponuka mesta Byt ča na prenájom nebytových priestorov  
v objekte Tribúny mesta na ul. S. Sakalovej v Byt či č.s. 182,  
vyhodnotenie sú ťaže.  
24 / Žiados ť o dlhodobý prenájom časti pozemku v k.ú. Malá Byt ča. 
25 / Žiados ť spolo čnosti Š – Vending, Kysucké Nové Mesto 
o prenájom  pozemku za ú čelom umiestnenia predajného stánku. 
26 / Žiados ť SBD, Byt ča o zriadenie vecného bremena. 
27 / Návrh Zmluvy o prevode vlastníctva bytu na ul. Mi eru v Byt či. 
28 / Žiados ť o odpredaj, resp. o dlhodobý prenájom časti pozemku  
v k.ú. V. Byt ča.  
29 / Žiados ť o odpredaj časti mestského pozemku v k.ú. Hliník nad 
Váhom.  
30 / Žiados ť spolo čnosti PeHaeS, s.r.o., Žilina o zriadenie  
vecného bremena. 
31 / Návrh Zmluvy o prevzatí majetku Mesta Byt ča do správy   
Technických služieb Mesta Byt ča. 
32 /  Žiados ť ELEKTRO – UNI, Byt ča o pred ĺženie platnosti nájomnej  
Zmluvy. 
33 / Opätovná žiados ť HANT BY, s.r.o., Bratislava o uzatvorenie  
kúpnej zmluvy k cestnej svetelnej signalizácii. 
34 / Žiados ť ROSTAR, Byt ča o zmenu nájomnej zmluvy na nebytové  
priestory výrobnej haly. 
35 / Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
36 / Žiados ť Rímskokatolíckej cirkvi, farnos ť Petrovice  
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na objekt: Rímskokato lícky  
kostol Pšurnovice. 
37 / Žiadosti o zriadenie vecného bremena - rozšírenie  vodovodu na  
časti pozemku v k.ú. Hliník nad Váhom. 
38 / Návrh na zrušenie Okresného stavebného podniku pr e  
poľnohospodársku a miestnu výstavbu a opravy v Byt či, bez  
právneho nástupcu. 
39 / Žiados ť PPT+ s.r.o., Byt ča o kúpu pozemkov v k.ú. V. Byt ča. 
40 / Žiados ť o opätovné pridelenie bytu na Ul. Tresko ňovej 814/5, 
Byt ča. 
41 / Žiados ť o opätovné pridelenie bytu v bytovom dome  pre do časné 
ubytovanie Jesienka. 
42 / Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupite ľstva v Byt či. 
43 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovou komisiou v I. kole r . 2018. 
44 / R ô z n e. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. 
Bc. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 14 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Ospravedlnený je 
poslanec p. Peter Weber, poslanci p. Július Kozák a  p. Branislav 
Chúpek prídu neskôr. 



Pán primátor navrhol doplnenie programu o bod 43/ P ridelenie 
finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia projektov 
grantovou komisiou v I. kole r. 2018. Poslanky ňa p. Gajdošíková 
požiadala v tomto bode o doplnenie – predložila žia dos ť 
o navýšenie prostriedkov v grantovom systéme o 1.00 0,- €.  
Poslanci schválili doplnenie programu. 
       
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. JUDr. Anton 
Školek a p. Branislav Šušolík.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Jura j 
Babušík ako predseda komisie, p. Michal Filek a p. Martin Gácik 
ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili. 
 
Pán primátor konštatoval, že nako ľko sa plánované zasadnutie 
Mestskej rady v Byt či d ňa 14. 2. 2018 neuskuto čnilo (traja 
poslanci sa ospravedlnili z dôvodu z pracovnej zane prázdnenosti) 
sú predložené body rokovania bez odporu čenia MR. Predložené 
návrhy uznesení môžu by ť priamo na zasadnutí návrhovou komisiou 
upravené v zmysle rokovania mestského zastupite ľstva.  
 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom mesta By t ča: 
-správa o plnení uznesení mestského zastupite ľstva zo d ňa 14. 12. 
2017, 
-súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 
Byt ča za r. 2017, 
-správa o výsledku kontroly č. 1/2018 – kontrola dodržiavania 
Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Ms Ú v Byt či. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 7/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení mestského zastupite ľstva zo d ňa 14. 12. 
2017, 
-súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 
Byt ča za r. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 1/2018 – kontrola dodržiavania 
Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Ms Ú v Byt či 
predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
Pán primátor ospravedlnil hlavného kontrolóra, že p re nemoc je 
neprítomný. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 



-správu o plnení uznesení mestského zastupite ľstva zo d ňa 14. 12. 
2017, 
-súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 
Byt ča za r. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 1/2018 – kontrola dodržiavania 
Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Ms Ú v Byt či 
predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 7/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení mestského zastupite ľstva zo d ňa 14. 12. 
2017, 
-súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 
Byt ča za r. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 1/2018 – kontrola dodržiavania 
Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Ms Ú v Byt či 
predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
2/ Zmena rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2017/S v 
zmysle Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR 
a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu mesta. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 8/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2017/S v 
zmysle Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov EÚ do rozpo čtu 
mesta. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2017/S v 
zmysle Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov EÚ do rozpo čtu 
mesta. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 8/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2017/S v 
zmysle Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov EÚ do rozpo čtu 
mesta. 
 
3/ Zmena rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2017/Z 
v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča.  



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 9/2018 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2017/Z 
v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2017/Z 
v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 9/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2017/Z 
v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča.  
 
4/ Havarijná oprava a rekonštrukcia miestnych komuni kácii v meste 
Byt ča – chodníky (betónová dlažba) – návrh na vykonanie  procesu 
verejného obstarávania na výber dodávate ľa diela s tým, že spôsob 
financovania bude po ukon čení procesu verejného obstarávania 
predložený na rokovanie a schválenie do orgánov Mes ta. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 10/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vykonanie procesu verejného obstarávania na výber d odávate ľa 
diela: Havarijná oprava a rekonštrukcia miestnych k omunikácii 
v meste Byt ča – chodníky, dlažba (návrh zo d ňa 21. 2. 2018, 
odhadovaná cena diela vo výške 494.000,- €) s tým, že spôsob 
financovania bude po ukon čení procesu verejného obstarávania 
predložený na rokovanie a schválenie do orgánov Mes ta. 
 
Pán primátor informoval, že tak ako na minulom zasa dnutí poslanci 
schválili opravu chodníkov asfaltom, tento návrh je  predložený na 
opravu chodníkov dlažbou. Po prijatí uznesenia bude  možné vykona ť 
verejné obstarávanie na výber dodávate ľa, následne potom budú 
poslanci rokova ť o spôsobe financovania. Pán primátor informoval, 
že v predchádzajúcom návrhu chýbali chodníky na Ul.  Sakalovej 
a pri zmrzlinárovi, tie sú doplnené v tomto návrhu.  
 
Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p. 
Chúpek. 



 
Poslanec p. Školek vyjadril podporu predloženému ná vrhu opráv 
komunikácii s tým, že poukázal na nepriaznivý stav v parkovaní na 
uliciach Švecovej a Červe ňanského, kde autá parkujú po oboch 
stranách na chodníkoch, rovno pri plotoch rodinných  domov. Mesto 
tu  chce opravova ť chodníky, ktoré budú za krátky čas od oleja áut 
a v podstate neslúžia ú čelu. To isté aj na ďalších uliciach, preto 
navrhuje, či v rámci tejto investície by sa neuvažovalo aj 
s riešením dopravnej situácie tak, aby chodníky moh li by ť 
dostato čne využívané. Bu ď jednosmernou premávkou, ale treba toto 
zásadne rieši ť. Parkovanie by malo by ť len na jednej strane cesty, 
nie na chodníkoch. Upozornil tiež, že na Ul. Škorvá nkovej chodia 
chodci po komunikácii, na jednej strane je chodník 60 cm 
a trávnatá plocha. Tu tiež treba zváži ť, ako to technicky rieši ť. 
Navrhol, možno doplnenie uznesenia, aby bola vyprac ovaná dopravná 
štúdia.        
 
Pán primátor konštatoval, že súhlasí, je problém s parkovaním áut 
na chodníkoch a uliciach, hlavne po čas zimnej údržby, čo bude 
zrejme musie ť by ť riešené dopravným zna čením - zákazom státia od 
17,00 do 19,00 hodiny. Budú dohodnuté prísne pravid lá parkovania. 
 
Poslanec p. Chúpek konštatoval, že áut bude viac a viac, chodníky 
môžu by ť len opravené, ale neopravené a polícia má sankcion ova ť 
toho, kto parkuje, kde nemá. 
  
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vykonanie procesu verejného obstarávania na výber d odávate ľa 
diela: Havarijná oprava a rekonštrukcia miestnych k omunikácii 
v meste Byt ča – chodníky, dlažba (návrh zo d ňa 21. 2. 2018, 
odhadovaná cena diela vo výške 494.000,- €) s tým, že spôsob 
financovania bude po ukon čení procesu verejného obstarávania 
predložený na rokovanie a schválenie do orgánov Mes ta. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 10/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vykonanie procesu verejného obstarávania na výber d odávate ľa 
diela: Havarijná oprava a rekonštrukcia miestnych k omunikácii 
v meste Byt ča – chodníky, dlažba (návrh zo d ňa 21. 2. 2018, 
odhadovaná cena diela vo výške 494.000,- €) s tým, že spôsob 
financovania bude po ukon čení procesu verejného obstarávania 
predložený na rokovanie a schválenie do orgánov Mes ta. 
   
5/ Žiados ť Ob čianskeho združenia Galza, Byt ča o poskytnutie 
dotácie vo výške 7.470,- € na reštaurovanie a rekon štrukciu 



kamenného st ĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého na nádvorí Zámockéh o 
areálu v Byt či. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 11/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 7.470,- € OZ Galza, By t ča na  
reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného st ĺpa a sochy sv. Jána  
Nepomuckého na nádvorí Zámockého areálu v Zmene roz počtu Mesta  
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2018 k 28. 2. 2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 7.470,- € OZ Galza, By t ča na  
reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného st ĺpa a sochy sv. Jána  
Nepomuckého na nádvorí Zámockého areálu v Zmene roz počtu Mesta  
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2018 k 28. 2. 2018. 
 
Poslanec p. Školek sa vyjadril svoj názor, spôsob a ko to robí p. 
Gácik nie je koncep čný. Mal by by ť vopred predložený zámer – 
návrh, aby sa mohli k tomu zámeru vyjadri ť aj poslanci. Najprv 
bola vyhotovená kovová plastika, potom drak, teraz je predložený 
návrh kovaného súsošia. Ide o nemalé finan čné prostriedky 
požadované od Mesta a v zmysle zákona by malo OZ do dávate ľské 
práce rieši ť verejným obstarávaním. V závere diskusného príspev ku 
vyjadril ocenenie práce OZ Galza, ale ide o názor ú zkej skupiny 
ľudí. 
 
Poslanec p. Gácik objasnil, že ide o rekonštrukciu podstavca sochy 
sv. Jána Nepomuckého a ak má niekto iný návrh, nech  ho predloží. 
 
Poslanec p. Šušolík vyjadril súhlas s poslancom p. Školkom. 
Poukázal na to, že ak nie je zachovaná pôvodná soch a sv. Jána 
Nepomuckého, ak tam OZ Galza plánuje osadi ť sadrovú sochu, zdá sa 
mu to úplne zbyto čné. Tento názor vyjadrili viacerí páni poslanci. 
 
Poslanec p. Gácik pris ľúbil, že ak poslanci schvália finan čné 
prostriedky, OZ použije len ich časť na rekonštrukciu podstavca 
sochy sv. Jána Nepomuckého. 
 
Vedúca FO p. Kramarová odpovedala na otázku poslanc ov, že OZ ak 
získa dotácie je tiež povinné postupova ť v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní. 
 
Po skon čení diskusie pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 7.470,- € OZ Galza, By t ča na  



reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného st ĺpa a sochy sv. Jána  
Nepomuckého na nádvorí Zámockého areálu v Zmene roz počtu Mesta  
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2018 k 28. 2. 2018. 
  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 11/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 7.470,- € OZ Galza, By t ča na  
reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného st ĺpa a sochy sv. Jána  
Nepomuckého na nádvorí Zámockého areálu v Zmene roz počtu Mesta  
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2018 k 28. 2. 2018. 
 
6/ Žiados ť Ob čianskeho združenia Galza, Byt ča o poskytnutie 
dotácie vo výške 2.000,- € na zhotovenie „Kovaného súsošia“ na 
nádvorí Zámockého areálu v Byt či. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 12/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- € OZ Galza, By t ča na  
zhotovenie „Kovaného súsošia“ na nádvorí Zámockého areálu v Zmene  
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2018 k 28. 2.  
2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- € OZ Galza, By t ča na  
zhotovenie „Kovaného súsošia“ na nádvorí Zámockého areálu v Zmene  
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2018 k 28. 2.  
2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 12/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- € OZ Galza, By t ča na  
zhotovenie „Kovaného súsošia“ na nádvorí Zámockého areálu v Zmene  
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2018 k 28. 2.  
2018. 
 
7/ Žiados ť Ob čianskeho združenia Galza, Byt ča o poskytnutie 
dotácie vo výške 750,- € na nafotenie objektov a vý robu poh ľadníc. 
 
Návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 750,- € OZ Galza, Byt ča na nafotenie  



objektov a výrobu poh ľadníc v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča  
rozpo čtovým opatrením č. 2/2018 k 28. 2. 2018. 
 
Poslanci v diskusii poukázali na fakt, že s poslanc ami z mestských 
častí, v ktorých sa budú poh ľadnice vyhotovova ť, nikto 
neprerokoval, ktoré objekty budú nafotené. Poslanci  poukázali aj 
na to, že OZ nepredložilo informácie v akej kvalite  budú 
pohľadnice a v akých po čtoch. 
 
Poslanec p. Gácik oboznámil prítomných, že bude vyh otovených po 
500 kusov poh ľadníc z každej mestskej časti, teda celkovo 2.500 
kusov.   
 
Poslanec p. Lovás navrhol, aby tento bod bol stiahn utý z rokovania 
a dohodli sa, či je tento po čet poh ľadníc dostato čný, či budú dané 
do domácnosti a aké objekty budú nafotené. 
 
Poslanec p. Gácik stiahol uvedený bod z rokovania z astupite ľstva. 
Pán primátor konštatoval, že bod je stiahnutý z rok ovania. 
 
8/ Ponuka Ob čianskeho združenia Galza, Byt ča na bezodplatný 
prevod, prípadne kúpu: 
- kovová plastika anjela umiestnená v zámockom park u v Byt či, v 
hodnote 895,00 €, 
- schodiskové stupne a spodný podstavec kamenného s t ĺpa pod 
sochou sv. Jana  Nepomuckého v zámockom parku v Byt či, v hodnote 
3920,00 €, 
- osadenú hlavu draka do studne zámockého parku, v hodnote 
4430,00 €, 
- osadený stojan pre pamätnú tabu ľu profesora MUDr. Františka 
Šveca, Námestie SR v Byt či, v hodnote 418,00 €. 
V prípade kúpy kovanej plastiky anjela, schodiskový ch stup ňov a 
spodného podstavca, osadenej hlavy draka, osadeného  stojana pre 
pamätnú tabu ľu, Mestom Byt ča, OZ GALZA  navrhuje kúpnu cenu spolu 
za všetko vo výške 1,00 €.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 13/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky OZ Galza, Byt ča na bezodplatný prevod Mestu 
Byt ča: 
- kovová plastika anjela, 
- schodiskové stupne a spodný podstavec kamenného s t ĺpa, 
- osadenú hlavu draka do studne zámockého parku, 
- osadený stojan pre pamätnú tabu ľu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Neprijatie ponuky OZ Galza, Byt ča na bezodplatný prevod Mestu 
Byt ča: 
- kovová plastika anjela, 
- schodiskové stupne a spodný podstavec kamenného s t ĺpa, 
- osadenú hlavu draka do studne zámockého parku, 
- osadený stojan pre pamätnú tabu ľu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 13/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky OZ Galza, Byt ča na bezodplatný prevod Mestu 
Byt ča: 
- kovová plastika anjela, 
- schodiskové stupne a spodný podstavec kamenného s t ĺpa, 
- osadenú hlavu draka do studne zámockého parku, 
- osadený stojan pre pamätnú tabu ľu. 
 
9/ Iniciatívny návrh poslanca p. Branislava Šušolíka  na vy členenie 
finan čných prostriedkov vo výške 600,- € z rozpo čtu mesta na nákup 
a ukotvenie 2 ks oddychových lavi čiek prostredníctvom Technických 
služieb Mesta Byt ča, ktoré budú umiestnené na školskom dvore ZŠ 
Ul. mieru. 
 
POZVÁNKA: Vedenie ZŠ na Ul.mieru v Byt či podalo žiados ť o grant z 
Nadácie Ekopolis a spolo čnosti Slovnaft v grantovom programe 
Zelené oázy 2018, v ktorom sú zahrnuté aj dva kusy lavi čiek. 
V prípade, ak ide o tieto lavi čky je návrh uznesenia na 
nevyhovenie žiadosti poslanca p. Branislava Šušolík a.   
 
Návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti  poslanca p. Branislava Šušolíka  na vy členenie 
finan čných prostriedkov vo výške 600,- € z rozpo čtu mesta na nákup 
a ukotvenie 2 ks oddychových lavi čiek prostredníctvom Technických 
služieb Mesta Byt ča, ktoré budú umiestnené na školskom dvore ZŠ 
Ul. mieru. 
 
Poslanec p. Šušolík informoval, že hovoril s pani r iadite ľkou, 
vie o projekte, ide o ďalšie dve lavi čky, ktoré by potrebovali. 
 
Pán primátor konštatoval, že v technických službách  sú zakúpené 
lavi čky, z ktorých dve môžu by ť umiestnené do areálu ZŠ mieru. 
 
Poslanec p. Šušolík odpovedal, že ak je to tak a bu dú lavi čky 
dodané do areálu ZŠ, nemá problém uvedený bod stiah núť 
z rokovania. 
 
Pán primátor konštatoval, že bod je stiahnutý z rok ovania. 
 



10 / Zmena rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2018 
k 28. 2. 2018. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2018 k 28. 2. 2018. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 14/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2018 k 28. 02. 
2018 
II.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 2/2018, 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 28. 02. 2018 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 

Bežné výdavky 
Podprogram 8.3. Správa a údržba verejnej zelene  

Materiál – lavi čky (ZŠ Ul. mieru)                        -600,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 
Projekty v r. 2018 (bližšie nešpecifikované)      - 9.470,-€ 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 

OZ Galza, Byt ča – KT - reštaurovanie st ĺpa...       +7.470,- €  

OZ Galza, Byt ča – KT - zhotovenie „Kovaného súsošia“  +2.000,- €  

 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve       -600,-  € 

2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 55.350,- € na odstránenie havarijného stavu m ajetku mesta: 
-  oprava MK v meste Byt ča a mestských častiach     +47.350,- € 
-  havarijná oprava KD M. Byt ča     +3.000,- € 
-  havarijná oprava Soc. Bytov     +5.000,- € 
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. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
III.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2018 k 28. 02. 
2018 
IV.  Schva ľuje: 



1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 2/2018, 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 28. 02. 2018 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 

Bežné výdavky 
Podprogram 8.3. Správa a údržba verejnej zelene  

Materiál – lavi čky (ZŠ Ul. mieru)                        -600,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 
Projekty v r. 2018 (bližšie nešpecifikované)      - 9.470,-€ 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 

OZ Galza, Byt ča – KT - reštaurovanie st ĺpa...       +7.470,- €  

OZ Galza, Byt ča – KT - zhotovenie „Kovaného súsošia“  +2.000,- €  

 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve       -600,-  € 

2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 55.350,- € na odstránenie havarijného stavu m ajetku mesta: 
-  oprava MK v meste Byt ča a mestských častiach     +47.350,- € 
-  havarijná oprava KD M. Byt ča     +3.000,- € 
-  havarijná oprava Soc. Bytov     +5.000,- € 
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. 
 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 14/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
V.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2018 k 28. 02. 
2018 
VI.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 2/2018, 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 28. 02. 2018 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 

Bežné výdavky 
Podprogram 8.3. Správa a údržba verejnej zelene  

Materiál – lavi čky (ZŠ Ul. mieru)                        -600,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 
Projekty v r. 2018 (bližšie nešpecifikované)      - 9.470,-€ 



Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 

OZ Galza, Byt ča – KT - reštaurovanie st ĺpa...       +7.470,- €  

OZ Galza, Byt ča – KT - zhotovenie „Kovaného súsošia“  +2.000,- €  

 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve       -600,-  € 

2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 55.350,- € na odstránenie havarijného stavu m ajetku mesta: 
-  oprava MK v meste Byt ča a mestských častiach     +47.350,- € 
-  havarijná oprava KD M. Byt ča     +3.000,- € 
-  havarijná oprava Soc. Bytov     +5.000,- € 
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. 
 
11 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. /2018, 
ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o ur čení miesta a času zápisu žiakov 
do základnej školy. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 15/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2018, ktorým sa mení 
VZN č. 5/2015 o ur čení miesta a času zápisu žiakov do základnej 
školy. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2018, ktorým sa mení 
VZN č. 5/2015 o ur čení miesta a času zápisu žiakov do základnej 
školy. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 15/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2018, ktorým sa mení 
VZN č. 5/2015 o ur čení miesta a času zápisu žiakov do základnej 
školy. 
 
12 / Žiados ť OZ MFK o rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej 
dotácie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 16/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie pre OZ Mestský 
futbalový klub Byt ča na: 
-vklady do sú ťaží SFZ Bratislava (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, latex). 
-náklady na zabezpe čenie zdravotnej starostlivosti na futbalových 
stretnutiach.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie pre OZ Mestský 
futbalový klub Byt ča na: 
-vklady do sú ťaží SFZ Bratislava (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, latex). 
-náklady na zabezpe čenie zdravotnej starostlivosti na futbalových 
stretnutiach.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 16/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie pre OZ Mestský 
futbalový klub Byt ča na: 
-vklady do sú ťaží SFZ Bratislava (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, latex). 
-náklady na zabezpe čenie zdravotnej starostlivosti na futbalových 
stretnutiach.  
 
13 / Žiados ť OZ Futbalový klub Hliník nad Váhom o rozšírenie ú čelu 
použitia poskytnutej dotácie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 17/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ Futbalový klub 
Hliník nad Váhom na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, valcovanie). 
 
Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ Futbalový klub 
Hliník nad Váhom na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, valcovanie). 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 17/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ Futbalový klub 
Hliník nad Váhom na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, valcovanie). 
 
14 / Žiados ť Stolnotenisového oddielu TZO Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia poskytnutej dotácie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 18/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie Stolnotenisovému 
oddielu TZO Byt ča na: 
-vklady do sú ťaží, poplatky za turnaje, 
-registra čné a členské poplatky pre SSTZ, 
-poplatky za licencie rozhodcov a trénerov. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie Stolnotenisovému 
oddielu TZO Byt ča na: 
-vklady do sú ťaží, poplatky za turnaje, 
-registra čné a členské poplatky pre SSTZ, 
-poplatky za licencie rozhodcov a trénerov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 18/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie Stolnotenisovému 
oddielu TZO Byt ča na: 
-vklady do sú ťaží, poplatky za turnaje, 
-registra čné a členské poplatky pre SSTZ, 
-poplatky za licencie rozhodcov a trénerov. 
 



15 / Žiados ť Šachového oddielu TZO Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia poskytnutej dotácie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 19/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie Šachového oddielu 
TZO Byt ča na: 
-vklady do pravidelných sú ťaží a šachových turnajov, 
-licen čné a registra čné poplatky pre šachový oddiel na r. 2018, 
-poštové poplatky. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie Šachového oddielu 
TZO Byt ča na: 
-vklady do pravidelných sú ťaží a šachových turnajov, 
-licen čné a registra čné poplatky pre šachový oddiel na r. 2018, 
-poštové poplatky. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 19/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie Šachového oddielu 
TZO Byt ča na: 
-vklady do pravidelných sú ťaží a šachových turnajov, 
-licen čné a registra čné poplatky pre šachový oddiel na r. 2018, 
-poštové poplatky. 
 
16 / Žiados ť OZ BENET Lawn-Tennis Club Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia poskytnutej dotácie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 20/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ BENET Lawn-
Tennis Club Byt ča  na: 
-prenájom telocvi ční, 
-vklady a poplatky na Slovenský a Stredoslovenský t enisový zväz. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ BENET Lawn-
Tennis Club Byt ča  na: 



-prenájom telocvi ční, 
-vklady a poplatky na Slovenský a Stredoslovenský t enisový zväz. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 20/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ BENET Lawn-
Tennis Club Byt ča  na: 
-prenájom telocvi ční, 
-vklady a poplatky na Slovenský a Stredoslovenský t enisový zväz. 
 
17 / Žiados ť TJ Pšurnovice o rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej 
dotácie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 21/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie TJ Pšurnovice na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 
- členský poplatok SFZ, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-poštové poplatky. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie TJ Pšurnovice na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 
- členský poplatok SFZ, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-poštové poplatky. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 21/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie TJ Pšurnovice na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 
- členský poplatok SFZ, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-poštové poplatky. 
 
18 / Žiados ť Slovenskej asociácie Kung-fu, Byt ča o rozšírenie 
účelu použitia poskytnutej dotácie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 22/2018 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie  Slovenskej 
asociácii Kung-fu, Byt ča na: 
-výdavky na nájom. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie  Slovenskej 
asociácii Kung-fu, Byt ča na: 
-výdavky na nájom. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 22/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie  Slovenskej 
asociácii Kung-fu, Byt ča na: 
-výdavky na nájom. 
 
19 / Žiados ť Speváckeho zboru Glória Deo Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia poskytnutej dotácie. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 23/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie Speváckemu zboru 
Glória Deo Byt ča na: 
-výdavky na stravovanie v zmysle zákona o cestovnýc h náhradách, 
-výdavky na ubytovanie pri externom vystúpení. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie Speváckemu zboru 
Glória Deo Byt ča na: 
-výdavky na stravovanie v zmysle zákona o cestovnýc h náhradách, 
-výdavky na ubytovanie pri externom vystúpení. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 23/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie Speváckemu zboru 
Glória Deo Byt ča na: 
-výdavky na stravovanie v zmysle zákona o cestovnýc h náhradách, 
-výdavky na ubytovanie pri externom vystúpení. 
 



20 / Žiados ť ob čianskeho združenia 3angel, Námestie Gen. 
M.R.Štefánika č. 896/1, Žilina o vydanie stanoviska mesta 
k zriadeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základ nej umeleckej 
školy so sídlom v Skalitom-Kudlov, v meste Byt ča.     
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 24/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta Byt ča – súhlasu, Ob čianskému 
združeniu 3angel, Námestie Gen. M.R.Štefánika č. 896/1, Žilina 
k zriadeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základ nej umeleckej 
školy so sídlom v Skalitom-Kudlov, v meste Byt ča na Ul. 
Štefánikovej č. 1297. 
 
Poslanci vzali na vedomie informáciu, že Mestu Byt ča z uvedeného 
nevyplývajú žiadne finan čné výdavky, je vecou rodi čov, ktoré zo 
zariadení budú ich deti navštevova ť. Táto súkromná umelecká škola 
vyu čuje iný druh tanca, na aký je zameraná mestská ZUŠ a CVČ. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta Byt ča – súhlasu, Ob čianskému 
združeniu 3angel, Námestie Gen. M.R.Štefánika č. 896/1, Žilina 
k zriadeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základ nej umeleckej 
školy so sídlom v Skalitom-Kudlov, v meste Byt ča na Ul. 
Štefánikovej č. 1297. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 24/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta Byt ča – súhlasu, Ob čianskému 
združeniu 3angel, Námestie Gen. M.R.Štefánika č. 896/1, Žilina 
k zriadeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základ nej umeleckej 
školy so sídlom v Skalitom-Kudlov, v meste Byt ča na Ul. 
Štefánikovej č. 1297. 
 
21 / Žiados ť HL mont, s.r.o., Žilina o opätovné prerokovanie 
investi čného zámeru. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 25/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Žiados ť HL mont, s.r.o.,  Ve ľká Okružná 43, Žilina o opätovné 
prerokovanie investi čného zámeru. 
II.Poveruje: 



Primátora mesta rokovaním so spolo čnos ťou HL mont s.r.o., Ve ľká 
Okružná 43, Žilina o výstavbe bytových jednotiek na  sídlisku 
Úvažie. 
 
Pán primátor v úvode rokovania o tomto bode oboznám il prítomných 
s novým návrhom umiestnenia bloku bytov v tejto lok alite. 
Informoval, že ide o ideový návrh, chce, aby o tomt o rokovali 
všetci poslanci, aby sa dohodli na najrentabilnejšo m využití tohto 
mestského pozemku. Bude musie ť by ť riešená aj dopravná situácia 
(po Ul. S. Sakalovej). Pre neho je najdôležitejšie,  že je záujem 
občanov o byty a nedá sa uprednost ňova ť parkovanie pred možnos ťou 
výstavby bytov na mestských pozemkoch. Ďalej informoval, že 
s návrhom bol oboznámený aj žiadate ľ p. Hluchá ň, je uzrozumený 
s tým, že primátor chce rokova ť s poslancami o výstavbe bytových 
jednotiek na sídlisku Úvažie. 
 
Poslanci p. Školek a p. Šušolík konštatovali, že by  mali s pánom 
primátorom a kolegami poslancami rokova ť o konkrétnych možnostiach 
a podmienkach výstavby bytov. Z diskusie vyplynul n ávrh bodu II. 
uznesenia:   
Mestské zastupite ľstvo 
II.Poveruje: 
Primátora mesta a poslancov rokovaním o výstavbe by tových 
jednotiek na sídlisku Úvažie. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil znenie uznesen ia, o ktorom 
dal pán primátor hlasova ť: 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Žiados ť HL mont, s.r.o., Ve ľká Okružná 43, Žilina o opätovné 
prerokovanie investi čného zámeru. 
II.Poveruje: 
Primátora mesta a poslancov rokovaním o výstavbe by tových 
jednotiek na sídlisku Úvažie. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 25/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Žiados ť HL mont, s.r.o., Ve ľká Okružná 43, Žilina o opätovné 
prerokovanie investi čného zámeru. 
II.Poveruje: 
Primátora mesta a poslancov rokovaním o výstavbe by tových 
jednotiek na sídlisku Úvažie. 
 
22 / Návrh na dobudovanie ob čianskej vybavenosti a revitalizácie 
vnútrobloku sídliska Úvažie. 
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 26/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie návrhu na dobudovanie ob čianskej vybavenosti 
a revitalizácie vnútrobloku sídliska Úvažie. 
 
Pán primátor informoval, že návrh je v rozpore s vy pracovaným 
projektom zelene v meste Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie návrhu na dobudovanie ob čianskej vybavenosti 
a revitalizácie vnútrobloku sídliska Úvažie. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 26/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie návrhu na dobudovanie ob čianskej vybavenosti 
a revitalizácie vnútrobloku sídliska Úvažie. 
 
Pán primátor konštatoval, že zo zasadnutia odišli p oslanci p.  
Filek a p. Hrabovský.   
 
23 / Verejná ponuka Mesta Byt ča na prenájom nebytových priestorov  
v objekte Tribúny mesta na ul. S. Sakalovej v Byt či č.s. 182,  
vyhodnotenie sú ťaže.  
Ide o plnenie uznesenia MZ v Byt či č. 170/2017 zo d ňa 08.11.2017  
(sú ťaž na prenájom nebytových priestorov s minimálnou c enou  
prenájmu vo výške 20,00 €/m 2/rok).  
Predmetná ponuka bola zverejnená v čase od 04.12.2017 do 
16.01.2018 (verejná tabu ľa, mestská web stránka a Žilinské noviny  
MY). V rámci tejto verejnej ponuky bola na MsÚ v By t či, do lehoty  
jej uzávierky, t.j. do 15.01.2018, doru čená jedná cenová ponuka –  
Martin Ozánik, Hlinícka cesta 406/17, Byt ča. Komisia po otvorení  
cenovej ponuky skonštatovala, že záujemca predložil  návrh  
nájomného za predmetné nebytové priestory vo výške 1.700,00 €/rok  
(20,00 €/m 2/rok). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 27/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nebytových priestorov v objekte Tribú ny mesta na 
ul. S. Sakalovej v Byt či č.s. 182, o výmere 85 m 2 (býv. neb. 
priestory po p. Fuljerovi),  za prebyto čný majetok mesta Byt ča  
2/ V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 uzatvorenie 



nájomnej zmluvy po vykonaní sú ťaže mesta Byt ča vyhlásenej d ňa 
04.12.2017, medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Nám. SR č.1, 014 
01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom - Martin Ozánik, Hlinícka 
cesta 406/17, Byt ča, ASSASSIN GYM, na prenájom nebytových 
priestorov v objekte Tribúny mesta na ul. S. Sakalo vej v Byt či 
č.s. 182, o výmere 85 m 2, na ú čel športová činnos ť klubu mesta 
Byt ča ASSASSIN GYM (thajský box, kickbox). Nájomná zmlu va sa 
uzatvorí na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou lehotou 
a s výškou nájomného 1.700,00 €/rok (20,00 €/m 2/rok) a taktiež 
s úhradami nákladov za spotrebované energie. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nebytových priestorov v objekte Tribú ny mesta na 
ul. S. Sakalovej v Byt či č.s. 182, o výmere 85 m 2 (býv. neb. 
priestory po p. Fuljerovi),  za prebyto čný majetok mesta Byt ča  
2/ V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 uzatvorenie 
nájomnej zmluvy po vykonaní sú ťaže mesta Byt ča vyhlásenej d ňa 
04.12.2017, medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Nám. SR č.1, 014 
01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom - Martin Ozánik, Hlinícka 
cesta 406/17, Byt ča, ASSASSIN GYM, na prenájom nebytových 
priestorov v objekte Tribúny mesta na ul. S. Sakalo vej v Byt či 
č.s. 182, o výmere 85 m 2, na ú čel športová činnos ť klubu mesta 
Byt ča ASSASSIN GYM (thajský box, kickbox). Nájomná zmlu va sa 
uzatvorí na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou lehotou 
a s výškou nájomného 1.700,00 €/rok (20,00 €/m 2/rok) a taktiež 
s úhradami nákladov za spotrebované energie. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 27/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nebytových priestorov v objekte Tribú ny mesta na 
ul. S. Sakalovej v Byt či č.s. 182, o výmere 85 m 2 (býv. neb. 
priestory po p. Fuljerovi),  za prebyto čný majetok mesta Byt ča  
2/ V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 uzatvorenie 
nájomnej zmluvy po vykonaní sú ťaže mesta Byt ča vyhlásenej d ňa 
04.12.2017, medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Nám. SR č.1, 014 
01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom - Martin Ozánik, Hlinícka 
cesta 406/17, Byt ča, ASSASSIN GYM, na prenájom nebytových 
priestorov v objekte Tribúny mesta na ul. S. Sakalo vej v Byt či 
č.s. 182, o výmere 85 m 2, na ú čel športová činnos ť klubu mesta 
Byt ča ASSASSIN GYM (thajský box, kickbox). Nájomná zmlu va sa 
uzatvorí na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou lehotou 



a s výškou nájomného 1.700,00 €/rok (20,00 €/m 2/rok) a taktiež 
s úhradami nákladov za spotrebované energie. 
 
24 / Žiados ť p. Štefana Šušolu, Malá Byt ča 10, Byt ča o dlhodobý 
prenájom časti pozemku parc. EKN č. 1008/1 (CKN č.331), k.ú. Malá 
Byt ča za ú čelom umiestnenia prenosnej garáže. 
Žiadate ľ chce oproti svojmu rodinnému domu umiestni ť prenosnú 
garáž a to na časti mestského pozemku z parc. EKN č. 1008/1 
a časti pozemku z parc. EKN č. 1009 (vlastník SPF Bratislava). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 28/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Štefana Šušolu, Malá Byt ča 10, Byt ča 
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parc. EKN č. 
1008/1, k.ú. Malá Byt ča za ú čelom umiestnenia prenosnej garáže  
a ani neprenajatie časti pozemku parc. EKN č. 1008/1, k.ú. Malá 
Byt ča žiadnym tretím osobám. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Štefana Šušolu, Malá Byt ča 10, Byt ča 
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parc. EKN č. 
1008/1, k.ú. Malá Byt ča za ú čelom umiestnenia prenosnej garáže  
a ani neprenajatie časti pozemku parc. EKN č. 1008/1, k.ú. Malá 
Byt ča žiadnym tretím osobám. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 28/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Štefana Šušolu, Malá Byt ča 10, Byt ča 
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parc. EKN č. 
1008/1, k.ú. Malá Byt ča za ú čelom umiestnenia prenosnej garáže  
a ani neprenajatie časti pozemku parc. EKN č. 1008/1, k.ú. Malá 
Byt ča žiadnym tretím osobám. 
 
Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p. 
Kozák. 
 
25 / Žiados ť spolo čnosti Š – Vending, s.r.o., Matice Slovenskej 
971/2, Kysucké Nové Mesto o uzatvorenie nájomnej zm luvy na časť 
pozemku parc. CKN č. 1107/1, k.ú. V. Byt ča (pozemok pod 
Synagógou) za ú čelom umiestnenia predajného stánku, 
automatizovaný stánok. Žiadate ľ požaduje do prenájmu časť 
dotknutého pozemku o výmere 9 m 2. 
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 29/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti spolo čnosti Š – Vending, s.r.o., Matice 
Slovenskej 971/2, Kysucké Nové Mesto o uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na časť pozemku parc. CKN č. 1107/1, o výmere 9 m 2, k.ú. V. 
Byt ča (pozemok pod Synagógou) za ú čelom umiestnenia predajného 
stánku a ani neprenajatie časti pozemku parc. CKN č. 1107/1 
žiadnym tretím osobám. 
 
alebo 
                       uznesenie č. 29/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča  
v súlade s § 9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, a to  
časti pozemku z parc. CKN č. 1107/1, o výmere 9 m 2, k.ú. V. Byt ča,  
s min. cenou prenájmu vo výške 20,00 €/m 2/rok, s nájomnou zmluvou 
uzatvorenou na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou 
a s ú čelom nájmu  - umiestnenia predajného stánku. Zámer priameho 
prenájmu predmetného pozemku sa zverejní 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. 
 
Pán primátor konštatoval, že sú predložené dva návr hy uznesení,  
dal na zváženie vyhovenie žiadosti. 
 
Poslanec p. Šušolík vyjadril svoj názor a tak aj v komisii   
odporu čili, nevyhovie ť žiadosti, lebo umiestnenie stánku tu je  
nevhodné, môže by ť umiestnený v časti pri poliklinike. 
 
Pani prednostka využila svoj poradný hlas a prihovo rila sa za vy- 
hovenie žiadosti, nako ľko ob čanom táto služba chýba a chceli by 
tu novinový stánok, tento pozemok je vo vlastníctve  Mesta. 
 
Poslanci v diskusii podporili návrh uznesenia – dru hú alternatívu 
s tým, že predajný sortiment budú aj noviny, tla čoviny a tabakové 
výrobky.  
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesen ia, o ktorom  
dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča  
v súlade s § 9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, a to  
časti pozemku z parc. CKN č. 1107/1, o výmere 9 m 2, k.ú. V. Byt ča,  



s min. cenou prenájmu vo výške 20,00 €/m 2/rok, s nájomnou zmluvou 
uzatvorenou na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou 
a s ú čelom nájmu  - umiestnenia predajného stánku s preda jom 
novín, tla čovín a tabakových výrobkov. Zámer priameho prenájmu  
predmetného pozemku sa zverejní na úradnej tabuli m esta, 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. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 29/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča  
v súlade s § 9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, a to  
časti pozemku z parc. CKN č. 1107/1, o výmere 9 m 2, k.ú. V. Byt ča,  
s min. cenou prenájmu vo výške 20,00 €/m 2/rok, s nájomnou zmluvou 
uzatvorenou na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou 
a s ú čelom nájmu  - umiestnenia predajného stánku s preda jom 
novín, tla čovín a tabakových výrobkov. Zámer priameho prenájmu  
predmetného pozemku sa zverejní na úradnej tabuli m esta, 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. 
 
26 / Žiados ť SBD, Námestie SR 24, Byt ča o zriadenie vecného 
bremena v prospech vlastníkov bytov bytového domu č.s. 965 na 
Thurzovej ul. V Byt či, rampa pre imobilných ob čanov na časti 
pozemku parc. CKN č. 655/1, k.ú. V. Byt ča. 
Mesto Byt ča v minulosti schválilo povolenie na umiestnenie te jto 
drobnej stavby (rok 1995) pre p. Karola Kratochvíla . 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 30/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu vyhotovenia zmluvy o zriadení bezodplatnéh o vecného 
bremena v prospech vlastníkov bytov bytového domu č.s. 965 na 
Thurzovej ul. V Byt či, rampa pre imobilných ob čanov na časti 
pozemku parc. CKN č. 655/1, k.ú. V. Byt ča, vyhotovenie 
príslušného GP a následné predloženie tejto zmluvy na rokovanie 
MZ ku jej schváleniu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 30/2018 
 



27 / Návrh Zmluvy o prevode vlastníctva bytu č. 2 na ul. Mieru  
v Byt či č. 976 (§ 5, zák. č. 182/1993 Z.z., nájomca bytu p. Lenka  
Dolinajcová).  
Ide o pokra čovanie procesu odpredaja týchto nájomných bytov  
pôvodným nájomcom s nájomnou zmluvou na dobu neur čitú (4 byty). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 31/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu č. 2 na ul. Mieru 
976 v Byt či, vyhotovenej pod ľa § 5 zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení  neskorších 
predpisov, medzi predávajúcim – Mesto Byt ča, Námestie SR č.1, 
Byt ča, I ČO: 00 321 192 a kupujúcim (doterajší nájomca bytu) – 
Lenka Dolinajcová, rod. Dolinajcová, nar. 30.10.199 0, bytom ul. 
Mieru 976, Byt ča, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 
21.02.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu č. 2 na ul. Mieru 
976 v Byt či, vyhotovenej pod ľa § 5 zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení  neskorších 
predpisov, medzi predávajúcim – Mesto Byt ča, Námestie SR č.1, 
Byt ča, I ČO: 00 321 192 a kupujúcim (doterajší nájomca bytu) – 
Lenka Dolinajcová, rod. Dolinajcová, nar. 30.10.199 0, bytom ul. 
Mieru 976, Byt ča, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 
21.02.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 31/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu č. 2 na ul. Mieru 
976 v Byt či, vyhotovenej pod ľa § 5 zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení  neskorších 
predpisov, medzi predávajúcim – Mesto Byt ča, Námestie SR č.1, 
Byt ča, I ČO: 00 321 192 a kupujúcim (doterajší nájomca bytu) – 
Lenka Dolinajcová, rod. Dolinajcová, nar. 30.10.199 0, bytom ul. 
Mieru 976, Byt ča, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 
21.02.2018. 
 
28 / Žiados ť p. Vladislava Bachoríka s manž. Máriou, Červe ňanského  
568/41, Byt ča o odpredaj, resp. o dlhodobý prenájom časti pozemku  
z parc. EKN č. 2137, o výmere 290 m 2, k.ú. V. Byt ča. Žiadate ľ chce  
na uvedenej časti mestského pozemku vybudova ť vstup, resp. vjazd  
na svoj pozemok parc. CKN č. 2136/1, k.ú. V. Byt ča. Dotknutý  
mestský pozemok parc. EKN č. 2137, orná pôda spolu o výmere 2934  



m2, užíva na základe Zmluvy o nájme pozemku na po ľnohospodárske  
účely, zo d ňa 31.12.2013 nájomca – FOREST progress, s.r.o.,  
Štefánikova 217, Byt ča, ktorý sa vyjadril, že nemá námietky vo či  
príp. odpredaju požadovanej časti tohto pozemku a teda ku  
zníženiu výmery prenajatej plochy. 

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 32/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
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 
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nak ladania s 
majetkom mesta zo d ňa 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 33,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne popl atky 
  spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy ako 
  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. 

 
Poslanec p. Kozák poukázal, že ide o cestu, je tu v ysoké napätie, 
podľa jeho názoru by mohla by ť cena nižšia. Konštatoval, že p. 
Gero zabral Mestu pozemky a pod ľa tohto jeden bude plati ť a druhý 
si zaberie pozemok bez tohto, že by ho kúpil. Požia dal 
o vysvetlenie. 
 



Poslanec p. Šušolík vysvetlil, že v podnikate ľskej komisii žiados ť 
prerokovali, postupovali ako pri každej žiadosti. Z istili, že je 
možné pozemok odpreda ť osobitným zrete ľom a ako správny gazda 
postupovali, že sa snažili preda ť tak, ako by sa malo. Ako sa 
postupovalo v prípade p. Gera nevie poveda ť (v tom čase nebol 
poslanec). 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
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 
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nak ladania s 
majetkom mesta zo d ňa 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 33,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne popl atky 
  spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy ako 
  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. 

 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 32/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
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 
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nak ladania s 
majetkom mesta zo d ňa 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 33,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne popl atky 
  spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy ako 
  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. 

 
29 / Žiados ť p. Mariána Chvalníka s manž., Hliník nad Váhom 439 , 
Byt ča o odpredaj časti mestského pozemku z parc. CKN č. 782/1 
o výmere 150 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom. Žiadate ľ žiada o odkúpenie 
časti školskej záhrady pri bývalej ZŠ v Hliníku nad Váhom a to 
susediacej s jeho rodinným domom. Požadovanú časť mestského 
pozemku na odkúpenie v sú časnosti využíva na základe Nájomnej 
zmluvy na dobu neur čitú, zo d ňa 25.01.2005, na po ľnohospodárske 
účely nájomca p. Viktor Chalúpka, Hliník nad Váhom 39 9, Byt ča, 
ktorý doru čil písomné prehlásenie, že nemá námietky vo či príp. 
odpredaju dotknutej časti pozemku žiadate ľovi. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 33/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



1/ Nevyhovenie žiadosti p. Mariána Chvalníka s manž . Alžbetou, 
Hliník nad Váhom 439, Byt ča o odpredaj časti mestského pozemku 
z parc. CKN č. 782/1 (ovocné sady o celkovej výmere 3602 m 2) 
o výmere 150 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom.  
2/ Ponechanie mestského pozemku z parc. CKN č. 782/1 (ovocné sady 
o celkovej výmere 3602 m 2) v celosti pre potreby Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti p. Mariána Chvalníka s manž . Alžbetou, 
Hliník nad Váhom 439, Byt ča o odpredaj časti mestského pozemku 
z parc. CKN č. 782/1 (ovocné sady o celkovej výmere 3602 m 2) 
o výmere 150 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom.  
2/ Ponechanie mestského pozemku z parc. CKN č. 782/1 (ovocné sady 
o celkovej výmere 3602 m 2) v celosti pre potreby Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 33/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti p. Mariána Chvalníka s manž . Alžbetou, 
Hliník nad Váhom 439, Byt ča o odpredaj časti mestského pozemku 
z parc. CKN č. 782/1 (ovocné sady o celkovej výmere 3602 m 2) 
o výmere 150 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom.  
2/ Ponechanie mestského pozemku z parc. CKN č. 782/1 (ovocné sady 
o celkovej výmere 3602 m 2) v celosti pre potreby Mesta Byt ča. 
 
30 / Žiados ť spolo čnosti PeHaeS, s.r.o.,  Štrkova 4, Žilina  
o zriadenie vecného bremena, právo prechodu a preja zdu a uloženia  
inžinierskych sietí na časti pozemku parc. EKN č. 1369/1 a na  
pozemku parc. CKN č. 967, k.ú. V. Byt ča. Žiadate ľ chce na pozemku  
parc. CKN č. 966/1 (oprávnená nehnute ľnos ť) postavi ť bytový dom  
s 21 b.j. (za dvoma bytovými domami na ul. S. Sakal ovej v Byt či).  
Žiadatelia sa osobne zú častnili na zasadnutí PK, kde spresnili  
svoju žiados ť, pri čom zriadenie vecného bremena požadujú iba na  
pozemok parc. CKN č. 967, zastavané plochy a nádvorie o výmere  
142 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča. Zárove ň svoju žiados ť doplnili o Zmluvu  
o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na pozemok parc. C KN č. 966/1,  
ostatné plochy o výmere 1673 m 2, uzatvorenú d ňa 07.02.2018  
s doterajšími vlastníkmi tohto pozemku – p. Ivan Hv ore čný a manž.  
Iveta, S. Sakalovej 1351/22, Byt ča.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 34/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena, na 
dobu neur čitú, na za ťaženom pozemku parc. CKN č. 967, zastavané 
plochy a nádvorie o výmere 142 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, vlastník 



Mesto Byt ča, Nám. SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, v prospech 
oprávneného z vecného bremena - PeHaeS, s.r.o.,  Št rkova 4, 
Žilina, I ČO: 31 627 943 a každého ďalšieho vlastníka 
nehnute ľnosti: 
pozemok parc. CKN č. 966/1, ostatné plochy o výmere 1673 m 2, k.ú. 
Veľká Byt ča, zapísaný na LV č. 4178, k.ú. V. Byt ča (aktuálnym 
vlastníkom je Ivan Hvore čný a manž. Iveta, S. Sakalovej 1351/22, 
Byt ča). 
Vecné bremeno spo číva v povinnosti každodobého vlastníka pozemku 
parc. CKN č. 967, k.ú. V. Byt ča, ako povinného z vecného bremena, 
strpie ť na za ťaženom pozemku v prospech oprávneného z vecného 
bremena – právo vstupova ť na tento pozemok pešo, autom, 
technickými zariadeniami a právo uloženia, údržby a  rekonštrukcií 
inžinierskych sietí na pozemku parc. CKN č. 967, zastavané plochy 
a nádvorie o výmere 142 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča s tým, že oprávnený 
z vecného bremena vybuduje na za ťaženom pozemku parc. CKN č. 967, 
k.ú. Ve ľká Byt ča na vlastné náklady verejnú miestnu komunikáciu. 
  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena, na 
dobu neur čitú, na za ťaženom pozemku parc. CKN č. 967, zastavané 
plochy a nádvorie o výmere 142 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, vlastník 
Mesto Byt ča, Nám. SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, v prospech 
oprávneného z vecného bremena - PeHaeS, s.r.o.,  Št rkova 4, 
Žilina, I ČO: 31 627 943 a každého ďalšieho vlastníka 
nehnute ľnosti: 
pozemok parc. CKN č. 966/1, ostatné plochy o výmere 1673 m 2, k.ú. 
Veľká Byt ča, zapísaný na LV č. 4178, k.ú. V. Byt ča (aktuálnym 
vlastníkom je Ivan Hvore čný a manž. Iveta, S. Sakalovej 1351/22, 
Byt ča). 
Vecné bremeno spo číva v povinnosti každodobého vlastníka pozemku 
parc. CKN č. 967, k.ú. V. Byt ča, ako povinného z vecného bremena, 
strpie ť na za ťaženom pozemku v prospech oprávneného z vecného 
bremena – právo vstupova ť na tento pozemok pešo, autom, 
technickými zariadeniami a právo uloženia, údržby a  rekonštrukcií 
inžinierskych sietí na pozemku parc. CKN č. 967, zastavané plochy 
a nádvorie o výmere 142 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča s tým, že oprávnený 
z vecného bremena vybuduje na za ťaženom pozemku parc. CKN č. 967, 
k.ú. Ve ľká Byt ča na vlastné náklady verejnú miestnu komunikáciu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 34/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena, na 
dobu neur čitú, na za ťaženom pozemku parc. CKN č. 967, zastavané 
plochy a nádvorie o výmere 142 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, vlastník 



Mesto Byt ča, Nám. SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, v prospech 
oprávneného z vecného bremena - PeHaeS, s.r.o.,  Št rkova 4, 
Žilina, I ČO: 31 627 943 a každého ďalšieho vlastníka 
nehnute ľnosti: 
pozemok parc. CKN č. 966/1, ostatné plochy o výmere 1673 m 2, k.ú. 
Veľká Byt ča, zapísaný na LV č. 4178, k.ú. V. Byt ča (aktuálnym 
vlastníkom je Ivan Hvore čný a manž. Iveta, S. Sakalovej 1351/22, 
Byt ča). 
Vecné bremeno spo číva v povinnosti každodobého vlastníka pozemku 
parc. CKN č. 967, k.ú. V. Byt ča, ako povinného z vecného bremena, 
strpie ť na za ťaženom pozemku v prospech oprávneného z vecného 
bremena – právo vstupova ť na tento pozemok pešo, autom, 
technickými zariadeniami a právo uloženia, údržby a  rekonštrukcií 
inžinierskych sietí na pozemku parc. CKN č. 967, zastavané plochy 
a nádvorie o výmere 142 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča s tým, že oprávnený 
z vecného bremena vybuduje na za ťaženom pozemku parc. CKN č. 967, 
k.ú. Ve ľká Byt ča na vlastné náklady verejnú miestnu komunikáciu. 
 
31 / Návrh Zmluvy o prevzatí majetku Mesta Byt ča do správy   
Technických služieb Mesta Byt ča - verejné osvetlenie v rámci  
projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Byt ča“. 
Ide o majetok Mesta, ktorý bol nadobudnutý vyššie u vedeným  
europrojektom, pri čom verejné osvetlenie na území mesta Byt ča  
spravujú TSMB, preto bolo potrebné tento majetok, r esp. jeho  
správu previes ť uvedenou zmluvou na mestskú príspevkovú  
organizáciu. Riadiaci orgán – Ministerstvo hospodár stva SR  
súhlasilo s uzatvorením predmetnej zmluvy.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 35/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o prevzatí majetku mesta do sprá vy medzi: 
Mestom Byt ča, Nám. 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 „Obnova verejného 
osvetlenia v meste Byt ča, kód projektu: 25120220412“, 
v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 21.02.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o prevzatí majetku mesta do sprá vy medzi: 
Mestom Byt ča, Nám. 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 „Obnova verejného 
osvetlenia v meste Byt ča, kód projektu: 25120220412“, 
v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 21.02.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 35/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o prevzatí majetku mesta do sprá vy medzi: 
Mestom Byt ča, Nám. 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 „Obnova verejného 
osvetlenia v meste Byt ča, kód projektu: 25120220412“, 
v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 21.02.2018. 
 
32 /  Žiados ť ELEKTRO – UNI, s.r.o., Hlinkova 686/26, Byt ča  
o pred ĺženie platnosti nájomnej zmluvy zo d ňa 30.06.2003 na  
pozemky Mesta Byt ča – časť pozemkov parc. CKN č. 977, 3519/5  
a EKN č. 1369, spolu o výmere 2320 m 2, tenisový areál Byt ča, na  
ul. S. Sakalovej v Byt či. 
Pôvodná nájomná zmluva je uzatvorená na dobu ur čitú do  
30.06.2018, pri čom žiadate ľ požaduje jej pred ĺženie o ďalších 15  
rokov a taktiež o zmenu osoby nájomcu z Ing. Ľubomír Raši,  
Námestie 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.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 36/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru uzatvorenia Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy zo 
dňa 30.06.2003 (web mesta, úradná tabu ľa mesta), 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 
nájomcovi - Ing. Ľubomír Raši, Námestie SR 24, I ČO: 10 954 970, 
Byt ča, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
-ú čel 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 1,00 €/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 ho dného 
osobitného zrete ľa, je podpora mesta Byt ča svojim ob čanom 
v oblasti športových aktivít ako i podpora doterajš iemu 
nájomcovi, ktorý na predmetnom mestskom majetku vyb udoval a 
prevádzkoval po čas doterajšej doby nájmu na vlastné náklady 
športový tenisový areál slúžiaci širokej verejnosti . 
 
alebo  



 
uznesenie č. 36/2018 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru uzatvorenia Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy zo 
dňa 30.06.2003 (web mesta, úradná tabu ľa mesta), 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 
nájomcovi - Ing. Ľubomír Raši, Námestie SR 24, I ČO: 10 954 970, 
Byt ča, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
-ú čel 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 ho dného 
osobitného zrete ľa, je podpora mesta Byt ča svojim ob čanom 
v oblasti športových aktivít ako i podpora doterajš iemu 
nájomcovi, ktorý na predmetnom mestskom majetku vyb udoval a 
prevádzkoval po čas doterajšej doby nájmu na vlastné náklady 
športový tenisový areál slúžiaci širokej verejnosti . 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že sú predložené  dva návrhy  
uznesení, dovolí si predloži ť doplnenie stanoviska žiadate ľa  
p. Rášiho: 
-tenisové kurty boli zrealizované pred 15 rokmi na mulde z vývozu  
pri stavbe tribúny, kde musela by ť navezená zemina ako podklad  
pre tenisové kurty a navezený makadam, škvára a ant uka, 
-tieto práce v četne oplotenia a doplnkov ako tenisové čiary,  
osvetlenie,, zavlažovanie stálo 1 mil. Sk.  
Touto činnos ťou vytvorili  dôstojný objekt pre tenisové vyžitie 
záujemcov z mesta a okolia, ale aj ako prezentáciu mesta Byt ča,  
nako ľko tu každý rok organizujú tenisové turnaje so širo kou  
účasťou športovcov a verejnosti. 
Každoro čné náklady na prevádzku sú – výmena antuky vo výške  800,-  
€, výmena sady čiar a sita vo výške 400,- €, energie,  
zavlažovanie, osvetlenie 350,- €, chemické postreky  150,- €,  
ochranné siete 70,- € a prevádzkové náklady vo výšk e 500,- €. 
Tenisové kurty sa dajú využíva ť 5 mesiacov z roka ak je priaznivé 
počasie. Ak by zastupite ľstvo trvalo na výške prenájmu 1,- 
€/m 2/rok, žiadajú odstúpenie pre Mesto za 16.000,- €. 
Pán primátor si dovolil v mene žiadate ľa, aby poslanci vypo čuli  
tieto ich argumenty a ak by prenájom stanovili na 0 ,10 €/m 2/rok je  
to 230,- € na celú výmeru. 
 



Poslanec p. Šušolík konštatoval, že v podnikate ľskej komisii sa  
k žiadosti postavili ako dobrí gazdovia, ale rozumi e tomu čo p.  
Ráši napísal. Je to na zastupite ľstve ako rozhodne, je to  
kolektívne rozhodnutie. Nerozumie, pre čo by žiadate ľom malo Mesto  
vráti ť 16.000,- €, oni mali dlhodobý nájom vo výške 1,- S k, ich  
náklady boli teda zoh ľadnene v symbolickom nájme. 
 
Poslanci v diskusii podporili návrh na cenu nájmu d ohodou 0,10  
€/m 2/rok. 
 
Predseda návrhovej komisie p. Babušík predniesol ná vrh uznesenia,  
o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru uzatvorenia Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy zo 
dňa 30.06.2003 (web mesta, úradná tabu ľa mesta), 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 
nájomcovi - Ing. Ľubomír Raši, Námestie SR 24, I ČO: 10 954 970, 
Byt ča, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
-ú čel 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 ho dného 
osobitného zrete ľa, je podpora mesta Byt ča svojim ob čanom 
v oblasti športových aktivít ako i podpora doterajš iemu 
nájomcovi, ktorý na predmetnom mestskom majetku vyb udoval a 
prevádzkoval po čas doterajšej doby nájmu na vlastné náklady 
športový tenisový areál slúžiaci širokej verejnosti . 
   
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 36/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru uzatvorenia Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy zo 
dňa 30.06.2003 (web mesta, úradná tabu ľa mesta), 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 
nájomcovi - Ing. Ľubomír Raši, Námestie SR 24, I ČO: 10 954 970, 
Byt ča, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
-ú čel 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 ho dného 
osobitného zrete ľa, je podpora mesta Byt ča svojim ob čanom 
v oblasti športových aktivít ako i podpora doterajš iemu 
nájomcovi, ktorý na predmetnom mestskom majetku vyb udoval a 
prevádzkoval po čas doterajšej doby nájmu na vlastné náklady 
športový tenisový areál slúžiaci širokej verejnosti . 
 
33 / Opätovná žiados ť HANT BY, s.r.o., Stará Ivánska cesta 1/386,   
Bratislava o uzatvorenie kúpnej zmluvy k cestnej sv etelnej  
signalizácii inžinierskej stavby (Svetelne riadená križovatka na  
ceste I/10 a Štefánikovej ul. V Byt či). 
Mesto Byt ča uznesením MZ v Byt či č. 174/2017 schválilo ukon čenie  
Zmluvy o budúcej darovacej zmluvy zo d ňa 03.02.2017 a uzatvorenie  
Kúpnej zmluvy na časť tejto inžinierskej stavby – vetva B a C  
(bez svetelnej signalizácie a vetvy A). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 37/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu uznesenia MZ v Byt či č. 174/2017 zo d ňa 8. 11. 2017, v bode 
2/, ktorý znie:  
Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Mestom Byt ča, I ČO: 00 321 192 – 
kupujúci a spolo čnos ťou HANT BY, s.r.o., Ivánska cesta 1/386, 821 
04  Bratislava, I ČO: 47 800 577 – predávajúci, na prevod 
inžinierskej stavby “Svetelne riadená križovatka na  ceste I/10 a 
Ul. Štefánikovej v Byt či“ – objekt SO 102 Úprava križovatky na 
vetve B a C a cestná svetelná signalizácia, a to za  kúpnu cenu vo 
výške 1,00 € bez DPH. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu uznesenia MZ v Byt či č. 174/2017 zo d ňa 8. 11. 2017, v bode 
2/, ktorý znie:  
Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Mestom Byt ča, I ČO: 00 321 192 – 
kupujúci a spolo čnos ťou HANT BY, s.r.o., Ivánska cesta 1/386, 821 
04  Bratislava, I ČO: 47 800 577 – predávajúci, na prevod 
inžinierskej stavby “Svetelne riadená križovatka na  ceste I/10 a 
Ul. Štefánikovej v Byt či“ – objekt SO 102 Úprava križovatky na 
vetve B a C a cestná svetelná signalizácia, a to za  kúpnu cenu vo 
výške 1,00 € bez DPH. 



 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 37/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu uznesenia MZ v Byt či č. 174/2017 zo d ňa 8. 11. 2017, v bode 
2/, ktorý znie:  
Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Mestom Byt ča, I ČO: 00 321 192 – 
kupujúci a spolo čnos ťou HANT BY, s.r.o., Ivánska cesta 1/386, 821 
04  Bratislava, I ČO: 47 800 577 – predávajúci, na prevod 
inžinierskej stavby “Svetelne riadená križovatka na  ceste I/10 a 
Ul. Štefánikovej v Byt či“ – objekt SO 102 Úprava križovatky na 
vetve B a C a cestná svetelná signalizácia, a to za  kúpnu cenu vo 
výške 1,00 € bez DPH. 
 
34 / Žiados ť p. Stanislava Starí čka, ROSTAR, Malá Byt ča 81, Byt ča  
o zmenu nájomnej zmluvy na nebytové priestory výrob nej haly na  
Ul. 1. mája v Byt či.  
Žiadate ľ má od Mesta Byt ča doposia ľ prenajaté nebytové priestory  
haly spolu o výmere 293 m 2, ktoré nevyužíva v celom rozsahu  
a preto žiada o zmenu nájomnej zmluvy len na 31 m 2 – skladová  
miestnos ť so samostatným vchodom. Zostávajúce priestory haly  (so  
samostatným vchodom) by zostali uvo ľnené pre potreby mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 38/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti žiadate ľa Stanislav Starí ček, ROSTAR, Malá 
Byt ča 81, Byt ča, o zmenu nájomnej zmluvy na nebytové priestory 
výrobnej haly na ul. 1. mája v Byt či, zo d ňa 30.10.1992 (zníženie 
výmery prenajatých nebytových priestorov výrobnej h aly z 293 m 2 na 
31 m 2).  
II.Odporú ča: 
Ponúknu ť žiadate ľovi pre požadovaný ú čel skladu (cca 31 m 2) vo ľné 
nebytové priestory v areáli TSMB – bývalé priestory  hasi čského 
zboru. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti žiadate ľa Stanislav Starí ček, ROSTAR, Malá 
Byt ča 81, Byt ča, o zmenu nájomnej zmluvy na nebytové priestory 
výrobnej haly na ul. 1. mája v Byt či, zo d ňa 30.10.1992 (zníženie 
výmery prenajatých nebytových priestorov výrobnej h aly z 293 m 2 na 
31 m 2).  
II.Odporú ča: 
Ponúknu ť žiadate ľovi pre požadovaný ú čel skladu (cca 31 m 2) vo ľné 
nebytové priestory v areáli TSMB – bývalé priestory  hasi čského 
zboru. 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 38/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti žiadate ľa Stanislav Starí ček, ROSTAR, Malá 
Byt ča 81, Byt ča, o zmenu nájomnej zmluvy na nebytové priestory 
výrobnej haly na ul. 1. mája v Byt či, zo d ňa 30.10.1992 (zníženie 
výmery prenajatých nebytových priestorov výrobnej h aly z 293 m 2 na 
31 m 2).  
II.Odporú ča: 
Ponúknu ť žiadate ľovi pre požadovaný ú čel skladu (cca 31 m 2) vo ľné 
nebytové priestory v areáli TSMB – bývalé priestory  hasi čského 
zboru. 
 
35 / Žiadosti p. Milana Ga ňu, Hliník n/Váhom 500, Byt ča  
a AxaltaPaint Service, s.r.o., Hlinkova 681/21, Byt ča o odkúpenie  
pozemku parc. EKN č. 3523/1, ostatné plochy o výmere 535 m 2, k.ú.  
Veľká Byt ča (do podielového spoluvlastníctva žiadate ľov, každý  
v podiele ½), za ú čelom zriadenia vstupu na pozemky žiadate ľov. 
Žiadatelia sú spoluvlastníci susedného pozemku parc . CKN č.  
3074/38, ktorý chcú rozšíri ť a na tomto pozemku a na odkupovanom  
od Mesta Byt ča chcú vybudova ť bezpe čný vjazd do predmetnej  
lokality. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 39/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti p. Milana Ga ňu, Hliník n/Váhom 500, Byt ča   
a AxaltaPaint Service, s.r.o., Hlinkova 681/21, Byt ča o odkúpenie  
pozemku parc. EKN č. 3523/1, ostatné plochy o výmere 535 m 2, k.ú.  
Veľká Byt ča. 
2/ Ponechanie mestského pozemku parc. EKN č. 3523/1, ostatné 
plochy v celosti pre potreby Mesta Byt ča. 
 
alebo  

uznesenie č. 39/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie pozemku parc. EKN č. 3523/1, ostatná plocha o 
výmere 535 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča za prebyto čný majetok mesta 
Byt ča. 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc . EKN č.  
3523/1, ostatná plocha o výmere 535 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča, formou  
priameho predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súl ade so  
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  zo d ňa  
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 kupujúcim – Milan Ga ňa, Hliník n/Váhom  
500, Byt ča, v podiele  1/2 a AxaltaPaint Service, s.r.o.,  



Hlinkova 681/21, Byt ča, I ČO: 47 170 026, v podiele 1/2, s  
nasledovnými podmienkami predaja: 
- kúpna cena vo výške 33,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne pop latky spojené 
s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy.  

 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je odpredaj predmetného mestského 
pozemku kupujúcim, každému v podieli ½, ktorí sú po dielovými 
spoluvlastníkmi pri ľahlého pozemku parc. CKN č. 3074/38. Predajom 
dotknutého mestského pozemku kupujúcim sa vytvorí j eden ucelený 
pozemok, ktorý bude slúži ť na ú čel zriadenia vjazdu ku ostatným 
pozemkom kupujúcich slúžiacim na podnikate ľské ú čely. 
 
Pán primátor informoval, že hovoril s p. Ga ňom, pýtal sa aká je 
pointa tejto žiadosti. Žiadatelia si chcú rieši ť vstupy do 
prevádzok. Pozemok je vlastne komunikáciou, je prot i tomu, aby 
Mesto tento pozemok odpredávalo. S pánom Ga ňom si vysvetlili, že   
oni nepotrebujú vykupova ť pozemok, ak chcú ma ť istotu, nie je 
problém, aby požiadali o schválenie vecného bremena .  
  
Žiadate ľ p. Ga ňa ozrejmil, že chcú, aby cesta bola sprístupnená, 
chceli by tu vybudova ť park – oddychovú zónu, súhlasia s tým, že 
pozemok nebude v ich vlastníctve a budú sa spolupod ie ľať na 
skrášlení tejto časti. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti p. Milana Ga ňu, Hliník n/Váhom 500, Byt ča   
a AxaltaPaint Service, s.r.o., Hlinkova 681/21, Byt ča o odkúpenie  
pozemku parc. EKN č. 3523/1, ostatné plochy o výmere 535 m 2, k.ú.  
Veľká Byt ča. 
2/ Ponechanie mestského pozemku parc. EKN č. 3523/1, ostatné 
plochy v celosti pre potreby Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 39/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti p. Milana Ga ňu, Hliník n/Váhom 500, Byt ča   
a AxaltaPaint Service, s.r.o., Hlinkova 681/21, Byt ča o odkúpenie  
pozemku parc. EKN č. 3523/1, ostatné plochy o výmere 535 m 2, k.ú.  
Veľká Byt ča. 
2/ Ponechanie mestského pozemku parc. EKN č. 3523/1, ostatné 
plochy v celosti pre potreby Mesta Byt ča. 
 
36 / Žiados ť Rímskokatolíckej cirkvi, farnos ť Petrovice  
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na objekt: Rímskokato lícky  
kostol Pšurnovice. 
Žiadate ľ požaduje nájomnú zmluvu na dlhšie obdobie, pri čom ponúka  



možnosť spolufinancovania spotreby energií a drobných oprá v v  
objekte. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 40/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu vyhotovenia nájomnej zmluvy na prenájom ob jektu – 
Rímskokatolícky kostol Pšurnovice č.s. 156, pre nájomcu - 
Rímskokatolícka cirkev, farnos ť Petrovice a jej následné 
predloženie ku schváleniu na rokovanie MZ v Byt či. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu vyhotovenia nájomnej zmluvy na prenájom ob jektu – 
Rímskokatolícky kostol Pšurnovice č.s. 156, pre nájomcu - 
Rímskokatolícka cirkev, farnos ť Petrovice a jej následné 
predloženie ku schváleniu na rokovanie MZ v Byt či. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 40/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu vyhotovenia nájomnej zmluvy na prenájom ob jektu – 
Rímskokatolícky kostol Pšurnovice č.s. 156, pre nájomcu - 
Rímskokatolícka cirkev, farnos ť Petrovice a jej následné 
predloženie ku schváleniu na rokovanie MZ v Byt či. 
 
37 / Žiadosti p. MUDr. Ivana Mudráka, Tom čianska cesta 10028/26,  
Martin a p. Mgr. Stanislavy Mrenovej, Hliník nad Vá hom 256, Byt ča  
o zriadenie vecného bremena - rozšírenie vodovodu n a časti  
pozemku z parc. CKN č. 829/37, ostatné plochy o výmere 1000  
m2, k.ú. Hliník nad Váhom. 
Žiadatelia sú spoluvlastníci (každý v podiele ½) su sedného  
pozemku parc. CKN č. 829/38, na ktorom chcú ako i na časti  
mestského pozemku parc. CKN č. 829/37 (vi ď. geometrický plán č.  
47353210-12/2018 vypracovaný p. Stanislavom Klobuck ým zo d ňa  
29.01.2018) vybudova ť, resp. rozšíri ť verejný vodovod k ved ľajším  
pozemkom ur čeným na výstavbu rodinných domov.   
Žiadatelia k svojej žiadosti prikladajú návrh Zmluv y o zriadení  
požadovaného vecného bremena. 

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 41/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, práv o uloženia, 
údržby, opráv a rekonštrukcií inžinierskych sietí ( rozšírenie 
verejného vodovodu a ostatné siete) na časti pozemku z parc. CKN 
č. 829/37, ostatné plochy o výmere 1000 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom, 



v rozsahu vyzna čenom GP č. 47353210-12/2018,  medzi povinným 
z vecného bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 
00 321 192 a oprávneným z vecného bremena v rade I.  – MUDr. Ivan 
Mudrák, Tom čianska cesta 10028/26, Martin a v rade II. -  Mgr. 
Stanislava Mrenová, Hliník nad Váhom 256, Byt ča, v súlade s jej 
návrhom zo d ňa 21.02.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, práv o uloženia, 
údržby, opráv a rekonštrukcií inžinierskych sietí ( rozšírenie 
verejného vodovodu a ostatné siete) na časti pozemku z parc. CKN 
č. 829/37, ostatné plochy o výmere 1000 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom, 
v rozsahu vyzna čenom GP č. 47353210-12/2018,  medzi povinným 
z vecného bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 
00 321 192 a oprávneným z vecného bremena v rade I.  – MUDr. Ivan 
Mudrák, Tom čianska cesta 10028/26, Martin a v rade II. -  Mgr. 
Stanislava Mrenová, Hliník nad Váhom 256, Byt ča, v súlade s jej 
návrhom zo d ňa 21.02.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 41/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, práv o uloženia, 
údržby, opráv a rekonštrukcií inžinierskych sietí ( rozšírenie 
verejného vodovodu a ostatné siete) na časti pozemku z parc. CKN 
č. 829/37, ostatné plochy o výmere 1000 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom, 
v rozsahu vyzna čenom GP č. 47353210-12/2018,  medzi povinným 
z vecného bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 
00 321 192 a oprávneným z vecného bremena v rade I.  – MUDr. Ivan 
Mudrák, Tom čianska cesta 10028/26, Martin a v rade II. -  Mgr. 
Stanislava Mrenová, Hliník nad Váhom 256, Byt ča, v súlade s jej 
návrhom zo d ňa 21.02.2018. 
 
38 / Návrh na zrušenie Okresného stavebného podniku pr e  
poľnohospodársku a miestnu výstavbu a opravy v Byt či, bez  
právneho nástupcu. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 42/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zrušenie Okresného stavebného podniku pre po ľnohospodársku 
a miestnu výstavbu a opravy v Byt či, zapísaného v Obchodnom 
registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Pšn, vložk a č. 10175/L, 
bez právneho nástupcu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zrušenie Okresného stavebného podniku pre po ľnohospodársku 
a miestnu výstavbu a opravy v Byt či, zapísaného v Obchodnom 
registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Pšn, vložk a č. 10175/L, 
bez právneho nástupcu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 42/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zrušenie Okresného stavebného podniku pre po ľnohospodársku 
a miestnu výstavbu a opravy v Byt či, zapísaného v Obchodnom 
registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Pšn, vložk a č. 10175/L, 
bez právneho nástupcu. 
 
39 / Žiados ť PPT+ s.r.o., Popoliška 842/22, Byt ča, v zastúpení 
Ing. Bernard Gajdoš, konate ľom spolo čnosti o kúpu pozemkov parc. 
CKN č. 981/34, ostatná plocha o výmere 7539 m 2 a 982/13, ostatná 
plocha o výmere 11981 m 2, k.ú. V. Byt ča (lokalita Siho ť) a návrh 
spolupráce pri realizácii projektu aplikovaného výs kumu 
a vytvorenia laboratórneho pracoviska (nízkoteplotn á ORC 
technológia). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 43/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Podanie žiadosti PPT+ s.r.o., Popoliška 842/22, Byt ča o kúpu 
pozemkov parc. CKN č. 981/34 a 982/13 s tým, že žiados ť bude 
prerokovaná vo všetkých komisiách mestského zastupi te ľstva 
a predložená do orgánov Mesta.    
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Podanie žiadosti PPT+ s.r.o., Popoliška 842/22, Byt ča o kúpu 
pozemkov parc. CKN č. 981/34 a 982/13 s tým, že žiados ť bude 
prerokovaná vo všetkých komisiách mestského zastupi te ľstva 
a predložená do orgánov Mesta.    
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 43/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Podanie žiadosti PPT+ s.r.o., Popoliška 842/22, Byt ča o kúpu 
pozemkov parc. CKN č. 981/34 a 982/13 s tým, že žiados ť bude 
prerokovaná vo všetkých komisiách mestského zastupi te ľstva 
a predložená do orgánov Mesta.    



40 / Žiados ť p. Lenky Kypúsovej a p. Dušana Kypúsa o opätovné 
pridelenie 2- izbového bytu č.24 na Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 44/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Lenkou Kypúsovou a  p. Dušanom 
Kypúsom na prenájom 2-izbového bytu č. 24 na Ul. Tresko ňovej 
814/5, Byt ča na dobu ur čitú od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Lenkou Kypúsovou a  p. Dušanom 
Kypúsom na prenájom 2-izbového bytu č. 24 na Ul. Tresko ňovej 
814/5, Byt ča na dobu ur čitú od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 44/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Lenkou Kypúsovou a  p. Dušanom 
Kypúsom na prenájom 2-izbového bytu č. 24 na Ul. Tresko ňovej 
814/5, Byt ča na dobu ur čitú od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019. 
 
41 / Žiados ť p. Hedvigy Slivo ňovej o opätovné pridelenie bytu č. 36 
v bytovom dome  pre do časné ubytovanie Jesienka. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 45/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Hedvigou Slivo ňovou na prenájom  
bytu č. 36 na Ul. Tresko ňovej 813/4, Byt ča na dobu ur čitú 1 rok, 
do  30.04.2019. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Hedvigou Slivo ňovou na prenájom  
bytu č. 36 na Ul. Tresko ňovej 813/4, Byt ča na dobu ur čitú 1 rok, 
do  30.04.2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 45/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Hedvigou Slivo ňovou na prenájom  
bytu č. 36 na Ul. Tresko ňovej 813/4, Byt ča na dobu ur čitú 1 rok, 
do  30.04.2019. 
 
42 / Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupite ľstva v Byt či. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 46/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupite ľstva 
v Byt či pod ľa predloženého návrhu, ktorý je prílohou tohto 
uznesenia. 
 
Pán primátor informoval, že v návrhu je len technic ky spresnené 
elektronické hlasovanie karti čkou, je presne stanovené, ke ď 
poslanec vytiahne karti čku a nehlasuje. 
 
Poslanec p. Školek mal pripomienku, aby to nebolo m ožné zamie ňať 
s ni čím iným do bodu 10/... ktorí sa prezentovali a nehl asovali 
a ktorí sa neprezentovali. Teda dopísa ť v bode 10/ na konci vety 
„a ktorí sa neprezentovali“. 
 
Poslanci návrh – pripomienku schválili. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupite ľstva 
v Byt či pod ľa predloženého návrhu, ktorý je prílohou tohto 
uznesenia, v znení pozme ňovacieho návrhu predloženého na rokovaní 
mestského zastupite ľstva poslancom p. JUDr. Antonom Školkom. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 46/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupite ľstva 
v Byt či pod ľa predloženého návrhu, ktorý je prílohou tohto 
uznesenia, v znení pozme ňovacieho návrhu predloženého na rokovaní 
mestského zastupite ľstva poslancom p. JUDr. Antonom Školkom. 
 
43 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovou komisiou v I. kole r . 2018. 
 
Predsední čka grantovej komisie p. Gajdošíková predniesla návr h na 
zvýšenie rozpo čtovej položky grantového systému o 1.000,- €. 
Vedúca FO p. Kramarová prijala jej písomnú požiadav ku s tým, že 
zvýšenie bude zaradené v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2018. 
Ďalej p. Gajdošíková oboznámila, že v grantovej komi sii uvažovali 



nad tým, že by mohli by ť akcie z grantu zverej ňované na stránke 
mesta, aby boli odprezentované. 
 
Pán primátor konštatoval, že sa nebráni tomuto, pre  Mesto je však 
dôležité, že akcie podporené Mestom sú ozna čené logom grantového 
systému.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 47/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2018. 
 
R ô z n e : 
  
1/ Pán primátor oboznámil prítomných, že Mestu boli  schválené 
dotácie - finan čné prostriedky po 30.000,- € na rekonštrukciu 
požiarnych zbrojníc v Hrabovom a Hliníku nad Váhom.  Mesto 
požiadalo o ďalšie dotácie, na multifunk čné ihrisko a detské 
ihrisko a na MŠ na Ul. Dostojevského. Mesto má záuj em, 
v spolupráci s obcami Petrovice a Kolárovice o vybu dovanie 
cyklotrasy – úsek starej cesty do Petrovíc rieši ť ako 
cyklochodník. 
 
2/ Poslanec p. Melocík požiadal o osadenie lavi čiek v časti, kde 
sa stretajú Ul. Okružná s Ul. Popoliškou. Sú tam ho jda čky 
a zni čené betónové lavi čky, preto žiada o osadenie týchto 
lavi čiek.    
 
3/ Zástupca pána primátora p. Babušík požiadal o vy čistenie svahu 
pri ceste (starý most). 
 
4/ Poslanec p. Hrobárik upozornil, že je zlá situác ia  
s parkovaním na Ul. Gaštanovej, mali by rozmýš ľať nad možnos ťou 
ubratia zo zelene a vytvorenie parkovacích miest. N ako ľko je 
správcom cintorínov, oznamuje, že Mesto nemá v Byt či žiadne 
miesto na pochovávanie zosnulých. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 3/2018 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 



Ing. Alžbeta Kramarová              Bc. Miroslav Mi nár čik 
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p. JUDr. Anton Školek               p. Branislav Šu šolík  
I.overovate ľ                        II.overovate ľ 
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