
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 5/2018 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 

konaného d ňa 22. 6. 2018 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 19,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 16 poslancov 
Ospravedlnený: 1 poslanec 
Program: 
1/ Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2018. 
2/  Petícia ob čanov mesta proti výstavbe polyfunk čnému domu 
s technickou infraštruktúrou na parcele KN č. 966/1, 967, 1369/1, 
968/2 v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
3/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča. 
4/ Plnenie programového rozpo čtu k 31.03.2018. 
5/ Žiados ť Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensk u    
o poskytnutie dotácie. 
6/ Žiados ť OZ Filmový klub Byt ča o poskytnutie dotácie. 
7/ Žiados ť Základnej školy na Ul. Eliáša Lániho 261/7, Byt ča 
o poskytnutie finan čných prostriedkov. 
8/ Žiados ť Materskej školy Hrabové, Byt ča o opravu priestorov   
budovy MŠ Hrabové za ú čelom otvorenia ďalšej triedy v MŠ.  
9/ Ponuka p. Bohuslava Behríka - návrh a realizácia výtvarnej 
úpravy prie čelia Domu kultúry v Byt či. 
10 /  Žiados ť zariadenia Jesienka ZpS a DS o schválenie finan čných 
prostriedkov na zakúpenie dvoch kusov pra čiek. 
11 / Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2018 k 30. 6. 2018. 
12 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. /2018 
o podmienkach poskytovania príspevku na dopravu do Centra pre 
deti a rodiny. 
13 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č./2018 
zásady ude ľovania verejných uznaní mesta Byt ča.  
14 / Zámer vstupu Mesta Byt ča do ob čianskeho združenia „Správa 
lávky cez Váh Mikšová-Predmier, o.z.“ 
15 / Návrh Komunitného plánu na roky 2018 – 2025. 
16 / Žiados ť SeVaK a.s., o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecnéh o 
bremena stavby: SKV Byt ča-rekonštrukcia vodovodu ul. Thurzova, 
Janka Krá ľa a Fra ňa Krá ľa. 
17 / Zmluva č. 3/2018 o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Byt ča 
do správy Technických služieb Mesta Byt ča. 
18 / Zmluva č. 4/2018 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Byt ča 
do správy MŠ Hurbanova v Byt či. 
19 / Zmluva č. 5/2018 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Byt ča 
do správy ZŠ Mieru v Byt či č.s. 1235. 
20 / Zmluva č. 6/2018 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Byt ča  
do správy ZŠ E. Lániho č.s. 261/7 v Byt či. 
21 / Žiados ť vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového  
domu č.s. 965 na Thurzovej ul. v Byt či, v zastúpení SBD Byt ča,  
o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena. 



22 / Návrh na ur čenie po čtu poslancov, volebných obvodov, po čtu 
poslancov v jednotlivých obvodoch a ur čenie rozsahu výkonu 
funkcie primátora na nasledujúce volebné obdobie. 
23 / Schva ľovanie priameho predaja majetku Mesta Byt ča osobitným  
Zrete ľom. 
24 / Schva ľovanie priameho prenájmu majetku Mesta Byt ča. 
25 / Žiados ť a.s. Slovenská sporite ľňa, Bratislava o prenájom  
pozemku Mesta. 
26 / Žiados ť o odpredaj mestského pozemku v k.ú. Malá Byt ča.  
27 / Žiados ť SeVaK a.s., Žilina o uzatvorenie zmluvy o zriadení   
vecného bremena, v rámci stavby: SKV Byt ča – ul. Janka Krá ľa. 
28 / Žiados ť o odkúpenie nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Byt ča  
v k.ú. Pšurnovice. 
29 / Žiados ť HL mont s.r.o., Žilina o odkúpenie časti pozemku  
v k.ú. V. Byt ča. 
30 / Schva ľovanie priameho prenájmu majetku Mesta v správe  
Technických služieb Mesta Byt ča, skladové priestory. 
31 / Schva ľovanie priameho prenájmu majetku Mesta v správe  
Technických služieb Mesta Byt ča, kancelárske priestory. 
32 / Žiados ť PREMAT s.r.o., Byt ča o uzatvorenie zmluvy o zriadení  
vecného bremena v rámci stavby: Hala PREMAT. 
33 / Žiados ť nájomcu FOREST progress s.r.o., Byt ča o odpredaj  
pozemkov v k.ú. V. Byt ča. 
34 / Opätovné pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej, č.s.  
814/5 v Byt či. 
35 / Žiados ť o výmenu bytu v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka. 
36 / Pridelenie nájomných bytov  na Ul. Tresko ňovej, č.s. 814/5 v  
Byt či. 
37 / Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byty v by tovom dome 
pre do časné ubytovanie Jesienka. 
38 / Žiadosti o prenájom bytov v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka. 
39 / Na vedomie. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. 
Bc. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 15 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Ospravedlnený je 
poslanec p. Jozef Raždík. Poslanec p. Branislav Chú pek príde 
neskôr. 
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu programu. Poslanci program 
schválili. 
Poslanec p. Skotnický požiadal o doplnenie bodu pro gramu – 
žiados ť zariadenia Jesienka ZpS a DS o schválenie finan čných 
prostriedkov na zakúpenie dvoch kusov pra čiek v celkovej sume 
3.000,- €. Ide o havarijný stav, je efektívnejšie z akúpenie 
nových pra čiek ako ich oprava. Navrhol prerokovanie žiadosti p red 
bodom 9/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh poslanca p. Skotnického.  
Všetci poslanci hlasovali za tento návrh programu. 



 
Poslanec p. Filek požiadal o zaradenie do programu,  ako bod č. 2 
– výzva stavebného úradu, aby nariadil okamžité zas tavenie 
výstavby Jozefovi Ftá čkovi a jeho spolo čnostiam na objekte 
bývalej pošty a výzva stavebníkovi Jozefovi Ftá čkovi, aby  
zastavil výstavbu polyfunk čného objektu  a bytov na tomto 
objekte, až do vydania právoplatného stavebného pov olenia. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh poslanca p. Fileka. Za návrh 
takto doplneného programu hlasovalo 8 poslancov.  
Pán primátor konštatoval, že tento návrh programu n ebol 
schválený.  
Poslanec p. Filek požiadal, že nako ľko si ob čania dali tú snahu 
prišli a chcú, aby boli vypo čutí, dostali túto možnos ť. Poslanci 
uvedené vzali na vedomie.  
Poslanec p. Kozák požiadal o zaradenie ako bod 1/ r okovania – 
prerokovanie petície predloženej ob čanmi mesta k budúcej stavbe. 
Pán primátor oboznámil prítomných, že d ňa 20. 6. 2018 bola na 
úrad doru čená petícia ob čanov s požiadavkou o zaradenie do 
programu rokovania mestského zastupite ľstva. Ak by jej 
prerokovanie nenavrhol niekto z poslancov, predloži l by doplnenie 
programu on sám. Požiadal, aby bola petícia ob čanov prerokovaná 
ako bod 2/ programu, nako ľko je nutné bod 1/ Pridelenie 
finan čných prostriedkov žiadate ľom prerokova ť ako prvý. 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh poslanca p. Kozáka na 
doplnenie bodu 2/ programu.    
Poslanci návrh schválili – za hlasovalo 13 poslanco v.   

 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Andrea 
Gajdošíková a p. PhDr. Martin Gácik.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. JUDr. Ant on 
Školek ako predseda komisie, p. Ing. Juraj Babušík a p. Branislav 
Šušolík 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. 
 
Poslanci vzali na vedomie informáciu, že nako ľko sa plánované 
zasadnutie Mestskej rady v Byt či d ňa 21. 6. 2018 neuskuto čnilo 
z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti členov mestskej rady, 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/ Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 82/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 



Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2018. 
 
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 III. kole r. 2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 82/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2018. 
 
2/ Petícia ob čanov mesta proti výstavbe polyfunk čnému domu 
s technickou infraštruktúrou na parcele KN č. 966/1, 967, 1369/1, 
968/2 v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
 
Pán primátor konštatoval, že Mesto Byt ča má platný územný plán, 
Mesto realizovalo viaceré doplnky, aj v tomto voleb nom období. 
Nikto z týchto ob čanov nedal námietku, aby sa v tejto lokalite 
nestavalo. Oboznámil, že ke ď niekto kúpi pozemok a informuje sa 
na stavebnom úrade, dostane územnoplánovaciu inform áciu akú 
stavbu môže na pozemku realizova ť. Chápe, že ur čité obmedzenie 
výstavbou bytových domoch je, ale musia si všetci u vedomi ť, či tá 
pohoda bývania je až za nejakou hranicou. Či to je naozaj 
odôvodnený argument, aby nesúhlasili s výstavbou. P án primátor 
citoval z petície, ktorej predkladatelia uviedli, ž e petícia je 
proti výstavbe polyfunk čného domu s technickou infraštruktúrou na 
pozemku, na ktorom je okrasná záhrada, uli čná a sídlisková zele ň, 
park a iná funk čná zele ň a lesný pozemok na rekrea čné 
a po ľovnícke využívanie, situovaného v blízkosti renesan čnej 
stavby Byt čianskeho zámku. Toto považuje za ve ľmi nekorektné, 
lebo to nie je pravda. Vyzval predkladate ľov petície, aby 
pochopili, že ob čania si taktiež chcú rieši ť svoju bytovú 
situáciu. Treba h ľadať hranicu, čo je prijate ľné. 
  
Predkladate ľka petície p. Polá čková spresnila, že tento pozemok 
je na katastri nehnute ľnosti vedený ako park, pozemok na 
rekrea čné a po ľovnícke využívanie. Vyjadrila sa k predmetnej 
stavbe a petícii, ktorú podpísalo cca 600 ob čanov. Polyfunk čný 
dom má mať 21 bytových jednotiek a 4 poschodia. Nie sú proti 
rozvoju bývania v meste, ale je to tu nevhodné, sti esnené miesto, 
je tu pre ľudnenos ť a sú tu prevažne rodinné domy. Pod ľa jej 
názoru a ostatných, ktorú petíciu podpísali, by mes to malo 
zachova ť urbanizmus, teda časti kde sú len rodinné domy, časti 
kde sú bytové domy. V meste je vo výstavbe chaos. T áto predmetná 
stavba je pod ľa nich v rozpore s územným plánom, nako ľko nesp ĺňa 



regulatívy zastavania. Preto poukazujú na koeficien t 
zastavanosti. Nie je  v projekte, napr. dostato čný po čet 
parkovacích miest, prístupová cesta. Obrátili sa na  pána 
primátora a zastupite ľstvo, aby venovali pozornos ť tejto stavbe. 
 
Pán primátor oboznámil, že územný plán platí pre ka ždého a tieto 
pripomienky výstavbe bytového domu, mali predloži ť na územné 
konanie, nako ľko sú ú častníkmi konania. Ak ste ich dali, je to 
vecou stavebného úradu. Územné konanie je na to, ab y boli 
vznesené pripomienky a stavebný úrad, ak sú opodsta tnené, budú 
premietnuté do realiza čného projektu. 
  
Z diskusie poslancov vzišiel návrh uznesenia, ktorý  predniesol 
predseda návrhovej komisie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov mesta proti výstavbe polyfunk čnému domu 
s technickou infraštruktúrou na parcele KN č. 966/1, 967, 1369/1, 
968/2 v k.ú. Ve ľká Byt ča a zárove ň žiada primátora mesta a 
stavebný úrad o dodržanie súladu výstavby s územným  plánom.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov mesta proti výstavbe polyfunk čnému domu 
s technickou infraštruktúrou na parcele KN č. 966/1, 967, 1369/1, 
968/2 v k.ú. Ve ľká Byt ča a zárove ň žiada primátora mesta a 
stavebný úrad o dodržanie súladu výstavby s územným  plánom.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 83/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov mesta proti výstavbe polyfunk čnému domu 
s technickou infraštruktúrou na parcele KN č. 966/1, 967, 1369/1, 
968/2 v k.ú. Ve ľká Byt ča a zárove ň žiada primátora mesta a 
stavebný úrad o dodržanie súladu výstavby s územným  plánom.  
 
3/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča: 
-správa o plnení uznesení MZ zo d ňa 26. 4. 2018, 
-správa o výsledku kontroly č. 5/2018 – Kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných predpisov pri odme ňovaní zamestnancov 
v technických službách Mesta Byt ča za r. 2017, 
-správa o výsledku kontroly č. 6/2018 – Kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných predpisov pri odme ňovaní zamestnancov ZŠ Ul. 
E. Lániho v Byt či za r. 2017, 
-návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča 
na II. polrok 2018. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 84/2018 



Mestské zastupite ľstvo  
I.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na II. 
polrok 2018. 
 
II.Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 26. 4. 2018, 
-správu o výsledku kontroly č. 5/2018 – Kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných predpisov pri odme ňovaní zamestnancov 
v Technických službách Mesta Byt ča za r. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 6/2018 – Kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných predpisov pri odme ňovaní zamestnancov ZŠ Ul. 
E. Lániho v Byt či za r. 2017 predložené hlavným kontrolórom Mesta 
Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na II. 
polrok 2018. 
 
II.Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 26. 4. 2018, 
-správu o výsledku kontroly č. 5/2018 – Kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných predpisov pri odme ňovaní zamestnancov 
v Technických službách Mesta Byt ča za r. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 6/2018 – Kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných predpisov pri odme ňovaní zamestnancov ZŠ Ul. 
E. Lániho v Byt či za r. 2017 predložené hlavným kontrolórom Mesta 
Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 84/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na II. 
polrok 2018. 
 
II.Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 26. 4. 2018, 
-správu o výsledku kontroly č. 5/2018 – Kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných predpisov pri odme ňovaní zamestnancov 
v Technických službách Mesta Byt ča za r. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 6/2018 – Kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných predpisov pri odme ňovaní zamestnancov ZŠ Ul. 
E. Lániho v Byt či za r. 2017 predložené hlavným kontrolórom Mesta 
Byt ča. 
  
4/ Plnenie programového rozpo čtu k 31.03.2018. 
 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 85/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31.03.2018.      
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31.03.2018.      
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 85/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31.03.2018.      
 
5/ Žiados ť Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensk u    
o poskytnutie dotácie vo výške 700,- € na Krajskú p rehliadku 
speváckych a tane čných súborov. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 86/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 700,- € Okresnej organ izácii Jednoty 
dôchodcov na Slovensku na Krajskú prehliadku spevác kych a tane čných 
súborov v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2018 
k 30. 6. 2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 700,- € Okresnej organ izácii Jednoty 
dôchodcov na Slovensku na Krajskú prehliadku spevác kych a tane čných 
súborov v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2018 
k 30. 6. 2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 86/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 700,- € Okresnej organ izácii Jednoty 
dôchodcov na Slovensku na Krajskú prehliadku spevác kych a tane čných 
súborov v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2018 
k 30. 6. 2018. 
 
6/ Žiados ť OZ Filmový klub Byt ča o poskytnutie dotácie vo výške 
1.500,- € na kultúrno-spolo čenskú akciu Hviezdne noci. 



 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 87/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.500,- € OZ Filmový k lub Byt ča na 
pokrytie nákladov spojených s realizáciou filmovej,  divadelnej 
a hudobnej časti programu a náklady spojené s realizáciou tvori vých 
dielní a odborných prednášok -  akcia Hviezdne noci , v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.500,- € OZ Filmový k lub Byt ča na 
pokrytie nákladov spojených s realizáciou filmovej,  divadelnej 
a hudobnej časti programu a náklady spojené s realizáciou tvori vých 
dielní a odborných prednášok -  akcia Hviezdne noci , v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 87/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.500,- € OZ Filmový k lub Byt ča na 
pokrytie nákladov spojených s realizáciou filmovej,  divadelnej 
a hudobnej časti programu a náklady spojené s realizáciou tvori vých 
dielní a odborných prednášok -  akcia Hviezdne noci , v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 
     
7/ Žiados ť Základnej školy na Ul. Eliáša Lániho 261/7, Byt ča 
o poskytnutie finan čných prostriedkov vo výške 60.000,- € na 
ďalšiu opravu elektroinštalácie. 
 
POZNÁMKA: Dňa 8. 6. 2018 bola riadite ľkou ZŠ Lániho v Byt či 
doru čená písomná žiados ť na dokon čenie opravy elektroinštalácie 
v celej budove ZŠ vo výške 120.000,- € s tým, že ti eto finan čné 
prostriedky požaduje zaradi ť do návrhu rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 
2019. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 88/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Požiadavku vedenia ZŠ Lániho v Byt či na zaradenie výdavkov vo 
výške 120.000,- € potrebných na dokon čenie opravy 
elektroinštalácie v celej budove ZŠ, v návrhu rozpo čtu Mesta 
Byt ča na r. 2019.      
 
Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Požiadavku vedenia ZŠ Lániho v Byt či na zaradenie výdavkov vo 
výške 120.000,- € potrebných na dokon čenie opravy 
elektroinštalácie v celej budove ZŠ, v návrhu rozpo čtu Mesta 
Byt ča na r. 2019.      
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 88/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Požiadavku vedenia ZŠ Lániho v Byt či na zaradenie výdavkov vo 
výške 120.000,- € potrebných na dokon čenie opravy 
elektroinštalácie v celej budove ZŠ, v návrhu rozpo čtu Mesta 
Byt ča na r. 2019.      
 
8/ Žiados ť Materskej školy Hrabové, Byt ča o opravu priestorov   
budovy MŠ Hrabové za ú čelom otvorenia ďalšej triedy v MŠ.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 89/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opravu priestorov budovy MŠ Hrabové za ú čelom otvorenia ďalšej 
triedy v MŠ vo výške 7.500,- €. v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opravu priestorov budovy MŠ Hrabové za ú čelom otvorenia ďalšej 
triedy v MŠ vo výške 7.500,- €. v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 89/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opravu priestorov budovy MŠ Hrabové za ú čelom otvorenia ďalšej 
triedy v MŠ vo výške 7.500,- €. v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 
  
9/ Ponuka p. Bohuslava Behríka - návrh a realizácia výtvarnej 
úpravy prie čelia Domu kultúry v Byt či s predpokladanou cenou 
približne 4.000,- €. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 90/2018 
Mestské zastupite ľstvo  



Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky p. Bohuslava Behríka - návrh a re alizácia 
výtvarnej úpravy prie čelia Domu kultúry v Byt či. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky p. Bohuslava Behríka - návrh a re alizácia 
výtvarnej úpravy prie čelia Domu kultúry v Byt či. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 90/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky p. Bohuslava Behríka - návrh a re alizácia 
výtvarnej úpravy prie čelia Domu kultúry v Byt či. 
 
10 /  Žiados ť zariadenia Jesienka ZpS a DS o schválenie finan čných 
prostriedkov na zakúpenie dvoch kusov pra čiek. 
   
Riadite ľka zariadenia p. Tichá informovala, že havarijný st av 
pra čiek je efektívne rieši ť zakúpením nových 2 kusov 
veľkokapacitných profesionálnych prá čok v celkovej sume 3.000,- 
€. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje :  
Zakúpenie 2 kusov ve ľkokapacitných profesionálnych prá čok do 
prá čovne Jesienka ZPSaDS v celkovej sume 3.000,- € v zm ene rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 91/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje :  
Zakúpenie 2 kusov ve ľkokapacitných profesionálnych prá čok do 
prá čovne Jesienka ZPSaDS v celkovej sume 3.000,- € v zm ene rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 
 
11 / Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2018 k 30. 6. 2018. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu uznesenia so zapracovaním 
predchádzajúcich uznesení: 
Mestské zastupite ľstvo  



I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 4/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 od s. 2 písm. a) 
- d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 06. 2018 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovným doplnením a zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 8.1. Údržba miestnych komunikácií  

Rutinná a štandardná údržba MK – Hliník n/V (46)         +1.000,- €  

(petícia ob čanov lokality Záhumnie m. č. Hliník/Váhom) 
 
Podprogram 9.5. Detské ihriská  

Rutinná a štandardná údržba–detské ihrisko Úvažie (46)   +5.000,- €  

(iniciatívny návrh poslancov pp. Šušolíka, Chúpeka,  Fileka, 
Webera a Putirku) 
 
Podprogram 15.11. Jesienka, ZpS a DS  

Nákup strojov, prístrojov a zariadení (prá čky 2ks)    +3.000,- €  

 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov 
Obstarávanie kapitálových aktív – PZ Hliník n/V 46)     +8.370,- €  

 
Podprogram 7.5. Služby pre obyvate ľov  

TSMB–kapitálový transfer na rekonštrukciu plavárne (46)  +24.100,- €  

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (46)     -24.000,- €  

 
Podprogram 8.1. Údržba MK  

Nákup strojov, prístr., zariadení – mera če rýchlosti (46)     +50,- €  

 
Podprogram 8.2. Výstavba MK,...  

Svetelná križovatka (uz. MZ č. 174/2017) (46)                   +10,- €  

 
Podprogram 11.2. Základné školy  

ZŠ E. Lániho – projekt „U čme prakticky“ (11H)              -90.250,- €  

ZŠ E. Lániho – projekt „U čme prakticky“ (46)                -4.750,- €  

 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie  

ŠJ Ul. mieru–nákup doprav.prostr.( auto-rozvoz stravy)( 46)   -350,- €  

 
Bežný príjem 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve                 +3.000,- €  

 
Kapitálový príjem 
Kapitálový transfer-ZŠ E.Lániho – projekt “U čme..“ (11H)  -90.250,- €  

 



Finan čné operácie príjmové 
Použitie prostriedkov Rezervného fondu                 +9.430,- €  

 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  vo 
výške 53.180,- € na odstránenie havarijného stavu m ajetku mesta:  

-  Tribúna Hrabové – oprava havarijného stavu strechy     +4.070,- € 
-  TSMB – havarijná oprava MK Pšurnovice                  +3.000,- € 
-  Havarijná oprava MK                                   +19.860,- € 
-  Havarijná oprava MK                                    +7.870,- € 
-  Havarijná oprava MK (Lú čna)                 +7.380,- € 
-  Havarijná oprava MK–Hliník n/V          +1.000,- €  
-  MŠ Hliník n/V – havarijná oprava atiky                 +5.000,- € 
-  Havarijná oprava detského ihriska „Úvažie“      +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. 92/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 4/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 od s. 2 písm. a) 
- d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 06. 2018 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovným doplnením a zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 8.1. Údržba miestnych komunikácií  

Rutinná a štandardná údržba MK – Hliník n/V (46)         +1.000,- €  

(petícia ob čanov lokality Záhumnie m. č. Hliník/Váhom) 
 
Podprogram 9.5. Detské ihriská  

Rutinná a štandardná údržba–detské ihrisko Úvažie (46)   +5.000,- €  

(iniciatívny návrh poslancov pp. Šušolíka, Chúpeka,  Fileka, 
Webera a Putirku) 
 
Podprogram 15.11. Jesienka, ZpS a DS  

Nákup strojov, prístrojov a zariadení (prá čky 2ks)    +3.000,- €  

 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov 
Obstarávanie kapitálových aktív – PZ Hliník n/V 46)     +8.370,- €  

 
Podprogram 7.5. Služby pre obyvate ľov  

TSMB–kapitálový transfer na rekonštrukciu plavárne (46)  +24.100,- €  

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (46)     -24.000,- €  



 
Podprogram 8.1. Údržba MK  

Nákup strojov, prístr., zariadení – mera če rýchlosti (46)     +50,- €  

 
Podprogram 8.2. Výstavba MK,...  

Svetelná križovatka (uz. MZ č. 174/2017) (46)                   +10,- €  

 
Podprogram 11.2. Základné školy  

ZŠ E. Lániho – projekt „U čme prakticky“ (11H)              -90.250,- €  

ZŠ E. Lániho – projekt „U čme prakticky“ (46)                -4.750,- €  

 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie  

ŠJ Ul. mieru–nákup doprav.prostr.( auto-rozvoz stravy)( 46)   -350,- €  

 
Bežný príjem 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve                 +3.000,- €  

 
Kapitálový príjem 
Kapitálový transfer-ZŠ E.Lániho – projekt “U čme..“ (11H)  -90.250,- €  

 
Finan čné operácie príjmové 
Použitie prostriedkov Rezervného fondu                 +9.430,- €  

 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  vo 
výške 53.180,- € na odstránenie havarijného stavu m ajetku mesta:  

-  Tribúna Hrabové – oprava havarijného stavu strechy     +4.070,- € 
-  TSMB – havarijná oprava MK Pšurnovice                  +3.000,- € 
-  Havarijná oprava MK                                   +19.860,- € 
-  Havarijná oprava MK                                    +7.870,- € 
-  Havarijná oprava MK (Lú čna)                 +7.380,- € 
-  Havarijná oprava MK–Hliník n/V          +1.000,- €  
-  MŠ Hliník n/V – havarijná oprava atiky                 +5.000,- € 
-  Havarijná oprava detského ihriska „Úvažie“      +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.  

 
12 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 2/2018 
o podmienkach poskytovania príspevku na dopravu do Centra pre 
deti a rodiny. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 93/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2018 o podmienkach 
poskytovania príspevku na dopravu do Centra pre det i a rodiny .  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  



Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2018 o podmienkach 
poskytovania príspevku na dopravu do Centra pre det i a rodiny .  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 93/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2018 o podmienkach 
poskytovania príspevku na dopravu do Centra pre det i a rodiny .  
 
13 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 3/2018 
zásady ude ľovania verejných uznaní mesta Byt ča.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 94/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2018 zásady 
udeľovania verejných uznaní mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2018 zásady 
udeľovania verejných uznaní mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 94/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2018 zásady 
udeľovania verejných uznaní mesta Byt ča. 
  
14 / Zámer vstupu Mesta Byt ča do ob čianskeho združenia „Správa 
lávky cez Váh Mikšová-Predmier, o.z.“ 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 95/2018   
Mestské zastupite ľstvo  
I.Neschva ľuje: 
Zámer Mesta Byt ča sta ť sa členom ob čianskeho združenia „Správa 
lávky cez Váh Mikšová-Predmier, o.z.“. 
  
II.Odporú ča: 
1/ Iniciova ť založenie združenia obcí v zmysle zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení na ú čel správy lávky cez Váh Mikšová-
Predmier. 



2/ Neakceptova ť správu lávky cez Váh Mikšová-Predmier budúcim 
združením obcí formou nájomnej zmluvy, teda s povin nos ťou plati ť 
nájomné. 
Poslanci s primátorom podrobne prerokovali návrh na  iniciovanie 
založenia združenia obcí za ú čelom spravovania lávky.  
Poslanci konštatovali, že uvedená lávka je vlastníc tvom 
Vodohospodárskeho podniku, je v nevyhovujúcom techn ickom stave. 
Návrh Vodohospodárskeho podniku, aby obce a mesto 
spolufinancovali jej opravu a následne boli zaviaza né platením 
nájmu je neprijate ľná.  
Z diskusie vyplynul návrh uznesenia, ktorý návrhove j komisii 
predložil poslanec p. Šušolík: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Neschva ľuje: 
Zámer Mesta Byt ča sta ť sa členom ob čianskeho združenia „Správa 
lávky cez Váh Mikšová-Predmier, o.z.“. 
II.Odporú ča: 
Neakceptova ť správu lávky cez Váh Mikšová-Predmier budúcim 
združením obcí formou nájomnej zmluvy, teda s povin nos ťou plati ť 
nájomné. 
III.Poveruje: 
Primátora mesta rokovaním s vlastníkom lávky cez Vá h Mikšová-
Predmier o urýchlenom odstránení jej havarijného st avu. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Neschva ľuje: 
Zámer Mesta Byt ča sta ť sa členom ob čianskeho združenia „Správa 
lávky cez Váh Mikšová-Predmier, o.z.“. 
II.Odporú ča: 
Neakceptova ť správu lávky cez Váh Mikšová-Predmier budúcim 
združením obcí formou nájomnej zmluvy, teda s povin nos ťou plati ť 
nájomné. 
III.Poveruje: 
Primátora mesta rokovaním s vlastníkom lávky cez Vá h Mikšová-
Predmier o urýchlenom odstránení jej havarijného st avu. 
  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 95/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Neschva ľuje: 
Zámer Mesta Byt ča sta ť sa členom ob čianskeho združenia „Správa 
lávky cez Váh Mikšová-Predmier, o.z.“. 
II.Odporú ča: 
Neakceptova ť správu lávky cez Váh Mikšová-Predmier budúcim 
združením obcí formou nájomnej zmluvy, teda s povin nos ťou plati ť 
nájomné. 
III.Poveruje: 
Primátora mesta rokovaním s vlastníkom lávky cez Vá h Mikšová-
Predmier o urýchlenom odstránení jej havarijného st avu. 
  



15 / Návrh Komunitného plánu na roky 2018 – 2025. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 96/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Komunitný plán Mesta Byt ča na roky 2018 – 2025. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Komunitný plán Mesta Byt ča na roky 2018 – 2025. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 96/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Komunitný plán Mesta Byt ča na roky 2018 – 2025. 
 
16 / Žiados ť SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina 
o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 120/2018 
v rámci stavby: SKV Byt ča-rekonštrukcia vodovodu ul. Thurzova, 
Janka Krá ľa a Fra ňa Krá ľa. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 97/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 120/2018 v rámci 
stavby: SKV Byt ča-rekonštrukcia vodovodu ul. Thurzova, Janka 
Krá ľa a Fra ňa Krá ľa, medzi povinným z vecného bremena – Mesto 
Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a 
oprávneným z vecného bremena – SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 
010 57  Žilina, I ČO: 36 672 297, v súlade s jej návrhom zo d ňa 
22.06.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 120/2018 v rámci 
stavby: SKV Byt ča-rekonštrukcia vodovodu ul. Thurzova, Janka 
Krá ľa a Fra ňa Krá ľa, medzi povinným z vecného bremena – Mesto 
Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a 
oprávneným z vecného bremena – SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 
010 57  Žilina, I ČO: 36 672 297, v súlade s jej návrhom zo d ňa 
22.06.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 97/2018 



Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 120/2018 v rámci 
stavby: SKV Byt ča-rekonštrukcia vodovodu ul. Thurzova, Janka 
Krá ľa a Fra ňa Krá ľa, medzi povinným z vecného bremena – Mesto 
Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a 
oprávneným z vecného bremena – SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 
010 57  Žilina, I ČO: 36 672 297, v súlade s jej návrhom zo d ňa 
22.06.2018. 
 

17 / Zmluva č. 3/2018 o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Byt ča 
do správy Technických služieb Mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 98/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 3/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 
I ČO: 00 321 192, Byt ča (vlastník) a Technickými službami Mesta 
Byt ča, Hlinícka 403/16, I ČO: 00 185 655, Byt ča (správca), na 
správu budovy č.s. 403 a pri ľahlých pozemkov, v navrhovanom znení 
zmluvy zo d ňa 22.06.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 3/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 
I ČO: 00 321 192, Byt ča (vlastník) a Technickými službami Mesta 
Byt ča, Hlinícka 403/16, I ČO: 00 185 655, Byt ča (správca), na 
správu budovy č.s. 403 a pri ľahlých pozemkov, v navrhovanom znení 
zmluvy zo d ňa 22.06.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 98/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 3/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 
I ČO: 00 321 192, Byt ča (vlastník) a Technickými službami Mesta 
Byt ča, Hlinícka 403/16, I ČO: 00 185 655, Byt ča (správca), na 
správu budovy č.s. 403 a pri ľahlých pozemkov, v navrhovanom znení 
zmluvy zo d ňa 22.06.2018. 
 

18 / Zmluva č. 4/2018 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Byt ča 
do správy MŠ Hurbanova v Byt či. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 99/2018 



Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 4/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 
I ČO: 00 321 192, Byt ča (vlastník) a Materská škola Hurbanova č.s. 
247/5, 014 01  Byt ča, I ČO: 42 348 897, (správca), na správu 
objektov MŠ č.s. 247, 1229, 1230 a 1231 a pri ľahlých pozemkov, 
v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 22.06.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 4/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 
I ČO: 00 321 192, Byt ča (vlastník) a Materská škola Hurbanova č.s. 
247/5, 014 01  Byt ča, I ČO: 42 348 897, (správca), na správu 
objektov MŠ č.s. 247, 1229, 1230 a 1231 a pri ľahlých pozemkov, 
v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 22.06.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 99/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 4/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 
I ČO: 00 321 192, Byt ča (vlastník) a Materská škola Hurbanova č.s. 
247/5, 014 01  Byt ča, I ČO: 42 348 897, (správca), na správu 
objektov MŠ č.s. 247, 1229, 1230 a 1231 a pri ľahlých pozemkov, 
v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 22.06.2018. 
 

19 / Zmluva č. 5/2018 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Byt ča 
do správy ZŠ Mieru v Byt či č.s. 1235. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 100/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 5/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Nám. SR č. 1/1, I ČO: 
00 321 192, Byt ča (vlastník) a Základná škola na ul. Mieru č.s. 
1235, 014 01  Byt ča, I ČO: 37 798 383, (správca), na správu 
objektov ZŠ Mieru č.s. 993, 1233, 1234, 1235 a 1336 a pri ľahlých 
pozemkov, v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 22.06.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 5/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Nám. SR č. 1/1, I ČO: 



00 321 192, Byt ča (vlastník) a Základná škola na ul. Mieru č.s. 
1235, 014 01  Byt ča, I ČO: 37 798 383, (správca), na správu 
objektov ZŠ Mieru č.s. 993, 1233, 1234, 1235 a 1336 a pri ľahlých 
pozemkov, v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 22.06.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 100/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 5/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Nám. SR č. 1/1, I ČO: 
00 321 192, Byt ča (vlastník) a Základná škola na ul. Mieru č.s. 
1235, 014 01  Byt ča, I ČO: 37 798 383, (správca), na správu 
objektov ZŠ Mieru č.s. 993, 1233, 1234, 1235 a 1336 a pri ľahlých 
pozemkov, v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 22.06.2018. 
 

20 / Zmluva č. 6/2018 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Byt ča  
do správy ZŠ E. Lániho č.s. 261/7 v Byt či. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 101/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 6/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Nám. SR č. 1/1, I ČO: 
00 321 192, Byt ča (vlastník) a Základná škola na ul. Eliáša 
Lániho č.s. 261/7, 014 01  Byt ča, I ČO: 37 808 591, (správca), na 
správu objektu ZŠ E. Lániho č.s. 261 a pri ľahlých pozemkov, 
v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 22.06.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 6/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Nám. SR č. 1/1, I ČO: 
00 321 192, Byt ča (vlastník) a Základná škola na ul. Eliáša 
Lániho č.s. 261/7, 014 01  Byt ča, I ČO: 37 808 591, (správca), na 
správu objektu ZŠ E. Lániho č.s. 261 a pri ľahlých pozemkov, 
v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 22.06.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 101/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 6/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Nám. SR č. 1/1, I ČO: 
00 321 192, Byt ča (vlastník) a Základná škola na ul. Eliáša 
Lániho č.s. 261/7, 014 01  Byt ča, I ČO: 37 808 591, (správca), na 
správu objektu ZŠ E. Lániho č.s. 261 a pri ľahlých pozemkov, 
v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 22.06.2018. 



 
21 / Žiados ť vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového  
domu č.s. 965 na Thurzovej ul. v Byt či, v zastúpení SBD Byt ča,  
Námestie SR 24, Byt ča o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného  
bremena na novovytvorený pozemok parc. CKN č. 655/11, zastavané  
plochy o výmere 24 m 2, k.ú. V. Byt ča. 
Plnenie uznesenia MZ v Byt či č. 30/2018. 

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 102/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi  povinným 
z vecného bremena v rade I. – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 
014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 (povinný z vecného bremena v rade 
II. – Ing. Ľubica Kratochvílová, Thurzova 965/6, Byt ča) a 
oprávneným z vecného bremena  – Vlastníci bytov a n ebytových 
priestorov bytového domu č.s. 965, Thurzova 965, 014 01 Byt ča, 
 zastúpení správcom bytového domu Stavebné bytové d ružstvo, Nám. 
Slovenskej republiky 24, 014 01 Byt ča, právo prechodu cez 
novovytvorený pozemok parc. CKN č. 655/11, zast. plochy o výmere 
24 m 2, k.ú. V. Byt ča, v súlade s jej návrhom zo d ňa 22.06.2018.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi  povinným 
z vecného bremena v rade I. – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 
014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 (povinný z vecného bremena v rade 
II. – Ing. Ľubica Kratochvílová, Thurzova 965/6, Byt ča) a 
oprávneným z vecného bremena  – Vlastníci bytov a n ebytových 
priestorov bytového domu č.s. 965, Thurzova 965, 014 01 Byt ča, 
 zastúpení správcom bytového domu Stavebné bytové d ružstvo, Nám. 
Slovenskej republiky 24, 014 01 Byt ča, právo prechodu cez 
novovytvorený pozemok parc. CKN č. 655/11, zast. plochy o výmere 
24 m 2, k.ú. V. Byt ča, v súlade s jej návrhom zo d ňa 22.06.2018.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 102/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi  povinným 
z vecného bremena v rade I. – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 
014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 (povinný z vecného bremena v rade 
II. – Ing. Ľubica Kratochvílová, Thurzova 965/6, Byt ča) a 
oprávneným z vecného bremena  – Vlastníci bytov a n ebytových 
priestorov bytového domu č.s. 965, Thurzova 965, 014 01 Byt ča, 
 zastúpení správcom bytového domu Stavebné bytové d ružstvo, Nám. 
Slovenskej republiky 24, 014 01 Byt ča, právo prechodu cez 



novovytvorený pozemok parc. CKN č. 655/11, zast. plochy o výmere 
24 m 2, k.ú. V. Byt ča, v súlade s jej návrhom zo d ňa 22.06.2018.  
 

 

22 / Návrh na ur čenie po čtu poslancov, volebných obvodov, po čtu 
poslancov v jednotlivých obvodoch a ur čenie rozsahu výkonu 
funkcie primátora na nasledujúce volebné obdobie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 103/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Určuje: 
1/ Vo volebnom období rokov 2018-2022 bude mestské zastupite ľstvo 
v Byt či tvori ť 17 poslancov. 
 
2/ Volebné obvody pre vo ľby do orgánov samosprávy obcí v roku 
2018 a po čty poslancov v jednotlivých volebných obvodoch vo 
voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 takto: 
Volebný obvod č. 1 – m. č. Ve ľká Byt ča, po čet poslancov 12 
Volebný obvod č. 2 – m. č. Hliník nad Váhom, po čet poslancov 1 
Volebný obvod č. 3 – m. č. Hrabové, po čet poslancov 1 
Volebný obvod č. 4 – m. č. Purnovice, po čet poslancov 1 
Volebný obvod č. 5 – m. č. Malá Byt ča, po čet poslancov 1 
Volebný obvod č. 6 – m. č. Mikšová-Be ňov, po čet poslancov 1  
 
3/ Primátor mesta Byt ča bude vo volebnom období rokov 2018 až 
2022 vykonáva ť funkciu primátora v plnom rozsahu (na plný 
úväzok). 
 

Poslanci p. Skotnický a p. Filek predniesli návrh p odľa 
odporu čenia komisie na utvorenie viacerých volebných obvod ov 
v meste Byt ča s tým, že budú môc ť ob čania voli ť napr. 3 poslancov 
v tom konkrétnom volebnom obvode Ve ľkej Byt če. Pod ľa ich názoru 
nebola by práca poslanca anonymná, ale adresnejšia.  
 
Poslanci p. Školek a p. Šušolík vyjadrili nesúhlas,  už nieko ľko 
volebných období je Ve ľká Byt ča jeden volebný obvod, s čím sú 
občania spokojní, nako ľko si môžu vybera ť z vä čšieho po čtu 
kandidátov na poslancov. Je vecou poslanca, či svoju prácu smerom 
k voli čom vykonáva adresne. Pod ľa ich názoru sú časný volebný 
systém nie je zlý. 
 
Právnik mesta podrobne vysvetlil aké sú termíny a o statné zákonné 
náležitosti pri vo ľbách do orgánov samosprávy. 
 
Poslanec p. Weber vyjadril názor, že by v tomto mal a by ť 
u poslancov všeobecná zhoda. 
 
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že ak je  poslanec 
aktívny, poznajú ho ob čania. Príkladom je aj predložená petícia 



občanov, ktorí sa s požiadavkami obracali na konkrétny ch 
poslancov.  
  
Poslanci vyjadrili súhlas s hlasovaním o predloženo m uznesení. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Určuje: 
1/ Vo volebnom období rokov 2018-2022 bude mestské zastupite ľstvo 
v Byt či tvori ť 17 poslancov. 
 
2/ Volebné obvody pre vo ľby do orgánov samosprávy obcí v roku 
2018 a po čty poslancov v jednotlivých volebných obvodoch vo 
voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 takto: 
Volebný obvod č. 1 – m. č. Ve ľká Byt ča, po čet poslancov 12 
Volebný obvod č. 2 – m. č. Hliník nad Váhom, po čet poslancov 1 
Volebný obvod č. 3 – m. č. Hrabové, po čet poslancov 1 
Volebný obvod č. 4 – m. č. Purnovice, po čet poslancov 1 
Volebný obvod č. 5 – m. č. Malá Byt ča, po čet poslancov 1 
Volebný obvod č. 6 – m. č. Mikšová-Be ňov, po čet poslancov 1  
 
3/ Primátor mesta Byt ča bude vo volebnom období rokov 2018 až 
2022 vykonáva ť funkciu primátora v plnom rozsahu (na plný 
úväzok). 
 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 103/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Určuje: 
1/ Vo volebnom období rokov 2018-2022 bude mestské zastupite ľstvo 
v Byt či tvori ť 17 poslancov. 
 
2/ Volebné obvody pre vo ľby do orgánov samosprávy obcí v roku 
2018 a po čty poslancov v jednotlivých volebných obvodoch vo 
voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 takto: 
Volebný obvod č. 1 – m. č. Ve ľká Byt ča, po čet poslancov 12 
Volebný obvod č. 2 – m. č. Hliník nad Váhom, po čet poslancov 1 
Volebný obvod č. 3 – m. č. Hrabové, po čet poslancov 1 
Volebný obvod č. 4 – m. č. Purnovice, po čet poslancov 1 
Volebný obvod č. 5 – m. č. Malá Byt ča, po čet poslancov 1 
Volebný obvod č. 6 – m. č. Mikšová-Be ňov, po čet poslancov 1  
 
3/ Primátor mesta Byt ča bude vo volebnom období rokov 2018 až 
2022 vykonáva ť funkciu primátora v plnom rozsahu (na plný 
úväzok). 
 

23 / Schva ľovanie priameho predaja majetku Mesta Byt ča osobitným  
zrete ľom, časť pozemku parc. EKN č. 2137, o výmere 290 m 2, k.ú. V.  
Byt ča, (Vladislav Bachorík s manž.), po zverejnení toht o zámeru.  
K zverejnenému zámeru Mesta Byt ča neboli doru čené žiadne námietky  
od tretích osôb. 
 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 104/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj 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 a to kupujúcemu – 
Vladislav Bachorík s manž. Máriou, Červe ňanského 568/41, Byt ča, s 
nasledovnými podmienkami predaja:  

- kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne popl atky 
  spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy 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.  

 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj 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 a to kupujúcemu – 
Vladislav Bachorík s manž. Máriou, Červe ňanského 568/41, Byt ča, s 
nasledovnými podmienkami predaja:  

- kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne popl atky 
  spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy 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.  



 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 104/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj 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 a to kupujúcemu – 
Vladislav Bachorík s manž. Máriou, Červe ňanského 568/41, Byt ča, s 
nasledovnými podmienkami predaja:  

- kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne popl atky 
  spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy 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.  
 

24 / Schva ľovanie priameho prenájmu majetku Mesta Byt ča a to časti  
pozemku parc. CKN č. 3500/2, k.ú. V. Byt ča, o výmere 70 m 2, za  
účelom umiestnenia nádob na komunálny a triedený odpa d, po  
zverejnení tohto prenájmu.  
Zámer prenájmu pozemku bol zverejnený v lehote od 2 1.05.2018 do  
05.06.2018 (verejná tabu ľa, web stránka mesta a Žilinské noviny  
MY). V rámci zverejnenia bola doru čená jedna cenová ponuka od p.  
Miroslava Bachoríka – PRIM, Hlinkova 739/79, 014 01   Byt ča, I ČO  
36 959 359 a to vo výške nájomného 01,00 €/m 2/rok, t.j. 70,00  
€/rok. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 105/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na priamy prenájom maje tku Mesta 
Byt ča v súlade s § 9a, ods. 9, zák. č. 138/1991 o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia  
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to na 
časť pozemku z parc. CKN č. 3500/2, k.ú. Ve ľká Byt ča, o výmere 70 
m2, za ú čelom umiestnenia nádob na komunálny a triedený odpa d, s 
cenou nájmu vo výške 01,00 €/m 2/rok, nájomná zmluva na dobu 
neur čitú s 1-mesa čnou výpovednou lehotou a to s nájomcom Miroslav 
Bachorík – PRIM, Hlinkova 739/79, 014 01  Byt ča, I ČO: 36 959 359. 



 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na priamy prenájom majet ku Mesta Byt ča 
v súlade s § 9a, ods. 9, zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia  
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to na 
časť pozemku z parc. CKN č. 3500/2, k.ú. Ve ľká Byt ča, o výmere 70 
m2, za ú čelom umiestnenia nádob na komunálny a triedený odpa d, s 
cenou nájmu vo výške 01,00 €/m 2/rok, nájomná zmluva na dobu 
neur čitú s 1-mesa čnou výpovednou lehotou a to s nájomcom Miroslav 
Bachorík – PRIM, Hlinkova 739/79, 014 01  Byt ča, I ČO: 36 959 359. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 105/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na priamy prenájom maje tku Mesta 
Byt ča v súlade s § 9a, ods. 9, zák. č. 138/1991 o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia  
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to na 
časť pozemku z parc. CKN č. 3500/2, k.ú. Ve ľká Byt ča, o výmere 70 
m2, za ú čelom umiestnenia nádob na komunálny a triedený odpa d, s 
cenou nájmu vo výške 01,00 €/m 2/rok, nájomná zmluva na dobu 
neur čitú s 1-mesa čnou výpovednou lehotou a to s nájomcom Miroslav 
Bachorík – PRIM, Hlinkova 739/79, 014 01  Byt ča, I ČO: 36 959 359. 
 
25 / Žiados ť Slovenská sporite ľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37   
Bratislava o prenájom pozemku mesta o výmere 4 m 2 za ú čelom  
osadenia externého bankomatu, predkladá.  
Žiadate ľ predložil 3 alternatívy umiestnenia bankomatu na  
pozemkoch Mesta: 
- pred obchodom Elektro Raši, ul. Moyzesova 
- pri bývalom trhovisku, ul. S. Bíroša 
- pri objekte č.s. 18 na Nám. SR v Byt či (Mestská kaviare ň) 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 106/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje:  
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča, časť pozemku 
parc. CKN č. 1346/1, o výmere 4 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, pred 
prevádzkou ELEKTRO – UNI, p. Raši,  za prebyto čný majetok Mesta 
Byt ča. 
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku parc. CKN 
č. 1346/1, o výmere 4 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, pred prevádzkou 
ELEKTRO – UNI, p. Raši (web mesta, úradná tabu ľa mesta), formou 
priameho prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 



Zb. o majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodáre nia a 
nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, ako prípadu 
prenájmu hodného osobitného zrete ľa a to nájomcovi – Slovenská 
sporite ľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37  Bratislava, I ČO: 00 151 
653, s nasledovnými podmienkami nájmu: 

-  výška nájmu 30,0 €/m 2/rok/ 
-  nájomná zmluva na dobu neur čitú 
-  s ú čelom nájmu: osadenie externého bankomatu v tubuse 
 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu dotknutého pozemku  mesta ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa je nájom pozemku nájomcovi, 
ktorý na tomto pozemku osadí externý bankomat v tub use slúžiaci 
občanom mesta a širokej verejnosti. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že žiadate ľ predložil tri 
alternatívy umiestnenia bankomatu – pred obchodom E lektro-uni, na 
bývalom trhovisku na Ul. Bíroša (pri mäsiarni) a pr i mestskej 
kaviarni. Podnikate ľská komisia odporu čila pred obchodom Elektro-
uni. 
 
Poslanci v diskusii podrobne prerokovali, v ktorej časti nášho 
historického námestia by navrhovaný bankomat najmen ej „zavadzal“. 
Ani jeden návrh nebol pod ľa ich názoru vhodný. Odporu čili, aby 
zástupcovia Slovenskej sporite ľne oslovili so svojou požiadavkou 
aj podnikate ľské subjekty, prípadne vytypovali vhodnejšiu časť 
verejného priestranstva. 
 
Poslanci stiahli uvedený bod z prerokovania dnešnéh o 
zastupite ľstva. 
 
26 / Žiados ť p. Ingrid Personovej, Malá Byt ča 127, Byt ča 
o odpredaj mestského pozemku parc. CKN č. 56, v podiele ½ a parc. 
CKN č. 57, v podiele ½, k.ú. Malá Byt ča. Žiadate ľka je 
vlastní čkou RD č.s. 127, postaveného na pozemku parc. CKN č. 56, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 498 m 2 a podielovým 
spoluvlastníkom tohto pozemku v podiele ½, resp. i pozemku parc. 
CKN č. 57, záhrada o výmere 1547 m 2, k.ú. Malá Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 106/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie pozemkov parc. CKN č. 56, zast. plochy a nádvoria 
o výmere 498 m 2 a parc. CKN č. 57, záhrada o výmere 1547 m 2, k.ú. 
Malá Byt ča, oba v podiele ½, za prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
 
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016 odpredaj pozemkov parc. CKN č. 56, zast. plochy 
a nádvoria o výmere 498 m 2 a parc. CKN č. 57, záhrada o výmere 



1547 m 2, k.ú. Malá Byt ča, v podiele ½, kupujúcemu - Ingrid 
Personová, Malá Byt ča 127, Byt ča, a to za kúpnu cenu vo výške: 

-  parc. CKN č. 56 za kúpnu cenu 15,00 €/m 2 
-  parc. CKN č. 57 za kúpnu cenu 25,00 €/m 2 
 

Kupujúci zárove ň uhradí i náklady spojené s odvkladovaním 
predmetnej kúpnej zmluvy. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie pozemkov parc. CKN č. 56, zast. plochy a nádvoria 
o výmere 498 m 2 a parc. CKN č. 57, záhrada o výmere 1547 m 2, k.ú. 
Malá Byt ča, oba v podiele ½, za prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
 
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016 odpredaj pozemkov parc. CKN č. 56, zast. plochy 
a nádvoria o výmere 498 m 2 a parc. CKN č. 57, záhrada o výmere 
1547 m 2, k.ú. Malá Byt ča, v podiele ½, kupujúcemu - Ingrid 
Personová, Malá Byt ča 127, Byt ča, a to za kúpnu cenu vo výške: 

-  parc. CKN č. 56 za kúpnu cenu 15,00 €/m 2 
-  parc. CKN č. 57 za kúpnu cenu 25,00 €/m 2 
 

Kupujúci zárove ň uhradí i náklady spojené s odvkladovaním 
predmetnej kúpnej zmluvy. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 106/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie pozemkov parc. CKN č. 56, zast. plochy a nádvoria 
o výmere 498 m 2 a parc. CKN č. 57, záhrada o výmere 1547 m 2, k.ú. 
Malá Byt ča, oba v podiele ½, za prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
 
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016 odpredaj pozemkov parc. CKN č. 56, zast. plochy 
a nádvoria o výmere 498 m 2 a parc. CKN č. 57, záhrada o výmere 
1547 m 2, k.ú. Malá Byt ča, v podiele ½, kupujúcemu - Ingrid 
Personová, Malá Byt ča 127, Byt ča, a to za kúpnu cenu vo výške: 

-  parc. CKN č. 56 za kúpnu cenu 15,00 €/m 2 
-  parc. CKN č. 57 za kúpnu cenu 25,00 €/m 2 
 

Kupujúci zárove ň uhradí i náklady spojené s odvkladovaním 
predmetnej kúpnej zmluvy. 
 

27 / Žiados ť SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina  



o uzatvorenie Zmluvy č. 105/2018 – budúca zmluva o zriadení  
vecného bremena, v rámci stavby: SKV Byt ča – ul. Janka Krá ľa,  
rozšírenie a rekonštrukcia vodovodu. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 107/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 105/2018 o uzavretí budúcej zmluvy o 
zriadení vecného bremena v rámci stavby: SKV Byt ča – ul. Janka 
Krá ľa, rozšírenie a rekonštrukcia vodovodu, medzi budúc im 
povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 
01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremen a 
– SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, I ČO: 
36 672 297, v súlade s jej návrhom zo d ňa 21.06.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 105/2018 o uzavretí budúcej zmluvy o 
zriadení vecného bremena v rámci stavby: SKV Byt ča – ul. Janka 
Krá ľa, rozšírenie a rekonštrukcia vodovodu, medzi budúc im 
povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 
01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremen a 
– SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, I ČO: 
36 672 297, v súlade s jej návrhom zo d ňa 21.06.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 107/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 105/2018 o uzavretí budúcej zmluvy o 
zriadení vecného bremena v rámci stavby: SKV Byt ča – ul. Janka 
Krá ľa, rozšírenie a rekonštrukcia vodovodu, medzi budúc im 
povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 
01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremen a 
– SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, I ČO: 
36 672 297, v súlade s jej návrhom zo d ňa 21.06.2018. 
 

28 / Žiados ť p. Viktora Šichmana, Na Salaš 1136, Byt ča o odkúpenie  
nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Byt ča č.s. 1713, k.ú. V. Byt ča  
(garáž pri Futbalovom ihrisku Pšurnovice). 
Mesto Byt ča vypracovalo v roku 2015 znalecký posudok na stano -  
venie všeobecnej hodnoty garáže č.s. 1713 – 3.280,00 €. Kladne sa  
ku odpredaju predmetnej nehnute ľnosti vyjadril poslanec MZ  
v Byt či, za mestskú časť Pšurnovice, p. Július Lovás. 
 
POZNÁMKA: Stanovisko predsedu FO Pšurnovice k prípa dnému predaju  
objektu garáže je nesúhlasné. 

 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 108/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiados ť p. Viktora Šichmana, Na Salaš 1136, Byt ča o  
odkúpenie nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Byt ča č.s. 1713,  
k.ú. V. Byt ča (garáž pri Futbalovom ihrisku Pšurnovice). 
 
Na zasadnutí bol prítomný p. Marian Šichman, predse da FO  
Pšurnovice, ktorý aj osobne vyjadril nesúhlas s odp redaním  
objektu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiados ť p. Viktora Šichmana, Na Salaš 1136, Byt ča o  
odkúpenie nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Byt ča č.s. 1713,  
k.ú. V. Byt ča (garáž pri Futbalovom ihrisku Pšurnovice). 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 108/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiados ť p. Viktora Šichmana, Na Salaš 1136, Byt ča o  
odkúpenie nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Byt ča č.s. 1713,  
k.ú. V. Byt ča (garáž pri Futbalovom ihrisku Pšurnovice). 
 
29 / Žiados ť HL mont s.r.o., Ve ľká Okružná 43, 010 01  Žilina  
o odkúpenie časti pozemku z parc. CKN č. 1327/1 a parc. CKN č.  
1327/7, k.ú. V. Byt ča, o výmere 2000 m 2,za ú čelom vybudovania  
bytového domu, parkovacích miest, chodníkov a zelen e. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 109/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti žiadate ľa HL mont s.r.o., Ve ľká Okružná 43,  
Žilina o odkúpenie časti pozemku z parc. CKN č. 1327/1 a parc.  
CKN č. 1327/7, k.ú. V. Byt ča, o výmere 2000 m 2, za ú čelom  
vybudovania bytového domu, parkovacích miest, chodn íkov a zelene. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti žiadate ľa HL mont s.r.o., Ve ľká Okružná 43,  
Žilina o odkúpenie časti pozemku z parc. CKN č. 1327/1 a parc.  
CKN č. 1327/7, k.ú. V. Byt ča, o výmere 2000 m 2, za ú čelom  
vybudovania bytového domu, parkovacích miest, chodn íkov a zelene. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 109/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti žiadate ľa HL mont s.r.o., Ve ľká Okružná 43,  
Žilina o odkúpenie časti pozemku z parc. CKN č. 1327/1 a parc.  
CKN č. 1327/7, k.ú. V. Byt ča, o výmere 2000 m 2, za ú čelom  
vybudovania bytového domu, parkovacích miest, chodn íkov a zelene. 
 
30 / Schva ľovanie priameho prenájmu majetku mesta v správe  
Technických služieb Mesta Byt ča, skladové priestory o výmere 38  
m2, v objekte č.s. 403/16, na Hliníckej ceste v Byt či, po  
zverejnení tohto zámeru. 
K zverejnenému zámeru prenájmu bola na TSMB doru čená 1 cenová  
ponuka - Stanislav Starí ček – ROSTAR, Malá Byt ča 81, 014 01  
Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 110/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016, prenájom časti nebytových priestorov objektu č.s. 403 
na Hliníckej ul. v Byt či o výmere 38 m 2, nájomcovi – Stanislav 
Starí ček – ROSTAR, Malá Byt ča 81, 014 01 Byt ča, I ČO: 30 605 067 , 
prenajímate ľ – TSMB, Hlinícka  403/16, 014 01 Byt ča, I ČO: 
00 185 655, nájomnou zmluvou na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu – skladové priestory, s výškou 
nájomného: 11,00 €/m 2/rok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016, prenájom časti nebytových priestorov objektu č.s. 403 
na Hliníckej ul. v Byt či o výmere 38 m 2, nájomcovi – Stanislav 
Starí ček – ROSTAR, Malá Byt ča 81, 014 01 Byt ča, I ČO: 30 605 067 , 
prenajímate ľ – TSMB, Hlinícka  403/16, 014 01 Byt ča, I ČO: 
00 185 655, nájomnou zmluvou na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu – skladové priestory, s výškou 
nájomného: 11,00 €/m 2/rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 110/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016, prenájom časti nebytových priestorov objektu č.s. 403 



na Hliníckej ul. v Byt či o výmere 38 m 2, nájomcovi – Stanislav 
Starí ček – ROSTAR, Malá Byt ča 81, 014 01 Byt ča, I ČO: 30 605 067 , 
prenajímate ľ – TSMB, Hlinícka  403/16, 014 01 Byt ča, I ČO: 
00 185 655, nájomnou zmluvou na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu – skladové priestory, s výškou 
nájomného: 11,00 €/m 2/rok. 
 

31 / Schva ľovanie priameho prenájmu majetku Mesta v správe  
Technických služieb Mesta Byt ča, kancelárske priestory o výmere  
32 m 2, v objekte č.s. 403/16, na Hliníckej ceste v Byt či, po  
zverejnení tohto zámeru. 
K zverejnenému zámeru prenájmu bola na TSMB doru čená 1 cenová  
ponuka od STAVBARIS - PROJEKT, s.r.o., Nám. SR 27, 014 01 Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 111/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016, prenájom časti nebytových priestorov objektu č.s. 403 
na Hliníckej ul. v Byt či o výmere 32 m 2, nájomcovi: STAVBARIS - 
PROJEKT, s.r.o., Námestie SR 27, 014 01 Byt ča, I ČO: 51 245 027, 
prenajímate ľ – TSMB, Hlinícka  403/16, 014 01 Byt ča, I ČO: 
00 185 655, nájomnou zmluvou na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu – kancelárske priestory, s 
výškou nájomného: 13,00 €/m 2/rok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016, prenájom časti nebytových priestorov objektu č.s. 403 
na Hliníckej ul. v Byt či o výmere 32 m 2, nájomcovi: STAVBARIS - 
PROJEKT, s.r.o., Námestie SR 27, 014 01 Byt ča, I ČO: 51 245 027, 
prenajímate ľ – TSMB, Hlinícka  403/16, 014 01 Byt ča, I ČO: 
00 185 655, nájomnou zmluvou na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu – kancelárske priestory, s 
výškou nájomného: 13,00 €/m 2/rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 111/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016, prenájom časti nebytových priestorov objektu č.s. 403 
na Hliníckej ul. v Byt či o výmere 32 m 2, nájomcovi: STAVBARIS - 
PROJEKT, s.r.o., Námestie SR 27, 014 01 Byt ča, I ČO: 51 245 027, 



prenajímate ľ – TSMB, Hlinícka  403/16, 014 01 Byt ča, I ČO: 
00 185 655, nájomnou zmluvou na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu – kancelárske priestory, s 
výškou nájomného: 13,00 €/m 2/rok. 
 

32 / Žiados ť PREMAT s.r.o., Hollého 1356, Byt ča o uzatvorenie  
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v rámci  
stavby: Hala PREMAT, Hollého 1356, Byt ča, elektrické napojenie.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 112/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecné ho bremena 
v rámci stavby: Hala PREMAT, Hollého 1356, Byt ča, elektrické 
napojenie, medzi budúcim povinným z vecného bremena  – Mesto 
Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 
a budúcim oprávneným z vecného bremena - PREMAT s.r .o., Hollého 
1356, Byt ča, I ČO: 36 379 425,  v súlade s jej návrhom zo d ňa 
21.06.2018. 

 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecné ho bremena 
v rámci stavby: Hala PREMAT, Hollého 1356, Byt ča, elektrické 
napojenie, medzi budúcim povinným z vecného bremena  – Mesto 
Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 
a budúcim oprávneným z vecného bremena - PREMAT s.r .o., Hollého 
1356, Byt ča, I ČO: 36 379 425,  v súlade s jej návrhom zo d ňa 
21.06.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 112/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecné ho bremena 
v rámci stavby: Hala PREMAT, Hollého 1356, Byt ča, elektrické 
napojenie, medzi budúcim povinným z vecného bremena  – Mesto 
Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 
a budúcim oprávneným z vecného bremena - PREMAT s.r .o., Hollého 
1356, Byt ča, I ČO: 36 379 425,  v súlade s jej návrhom zo d ňa 
21.06.2018. 
 

33 / Žiados ť nájomcu FOREST progress s.r.o., Štefánikova 217,  
Byt ča, I ČO: 36 437 778 o odpredaj pozemkov v k.ú. V. Byt ča  
(doposia ľ prenajaté na po ľnohospodárske ú čely) pod stavbami 
žiadate ľa resp. prístupové cesty ku stavbám, o výmere 1475 m2.  
Ide o pozemky parc. CKN č. 2166/9, zast. plocha o výmere 97 m 2;  
parc. CKN č. 2166/11, zast. plocha o výmere 45 m 2; parc. CKN č.  



2163/1, ostatná plocha o výmere 996 m 2; parc. CKN č. 2163/3,  
ostatná plocha o výmere 121 m 2 a novovytvorené pozemky (GP č.  
2/2016 zo d ňa 21.09.2016), parc. CKN č. 2166/13, ostatná plocha  
o výmere 61 m 2;  parc. CKN č. 2166/14, ostatná plocha o výmere 28  
m2; parc. CKN č. 2166/15, lesný pozemok o výmere 7 m 2;  parc. CKN  
č. 2166/16, ostatná plocha o výmere 47 m 2 a parc. CKN č. 2166/17,  
ostatná plocha o výmere 73 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 113/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie pozemkov parc. CKN č. 2166/9, zast. plocha o výmere 
97 m 2; parc. CKN č. 2166/11, zast. plocha o výmere 45 m 2; parc. 
CKN č. 2163/1, ostatná plocha o výmere 996 m 2; parc. CKN č. 
2163/3, ostatná plocha o výmere 121 m 2 a novovytvorené pozemky (GP 
č. 2/2016 zo d ňa 21.09.2016), parc. CKN č. 2166/13, ostatná 
plocha o výmere 61 m 2;  parc. CKN č. 2166/14, ostatná plocha 
o výmere 28 m 2; parc. CKN č. 2166/15, lesný pozemok o výmere 7 m 2;  
parc. CKN č. 2166/16, ostatná plocha o výmere 47 m 2 a parc. CKN č. 
2166/17, ostatná plocha o výmere 73 m 2,  k.ú. Veľká Byt ča a to 
spolu o výmere 1475 m 2 za prebyto čný majetok mesta Byt ča.  

2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov par c. CKN č. 
2166/9, zast. plocha o výmere 97 m 2; parc. CKN č. 2166/11, zast. 
plocha o výmere 45 m 2; parc. CKN č. 2163/1, ostatná plocha 
o výmere 996 m 2; parc. CKN č. 2163/3, ostatná plocha o výmere 121 
m2 a novovytvorených pozemkov (GP č. 2/2016 zo d ňa 21.09.2016), 
parc. CKN č. 2166/13, ostatná plocha o výmere 61 m 2;  parc. CKN č. 
2166/14, ostatná plocha o výmere 28 m 2; parc. CKN č. 2166/15, 
lesný pozemok o výmere 7 m 2;  parc. CKN č. 2166/16, ostatná plocha 
o výmere 47 m 2 a parc. CKN č. 2166/17, ostatná plocha o výmere 73 
m2,  k.ú. Veľká Byt ča a to spolu o výmere 1475 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 Zás adami 
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 kupujúcemu – FOREST progress, s.r.o., Štefánik ova 217, 0140 
01 Byt ča, I ČO: 36 437 778, s nasledovnými podmienkami predaja:  

 
- kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne popl atky 
  spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy  

 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je odpredaj predmetných mestských 
pozemkov kupujúcemu, ktorý je vlastníkom dvoch stav ebných 
objektov umiestnených na týchto odpredávaných pozem koch, (výrobná 
hala a prevádzková budova) a zárove ň má odpredávané pozemky 
dlhodobo prenajaté od mesta Byt ča na po ľnohospodárske ú čely. 



 
Pán primátor konštatoval, že členovia podnikate ľskej komisie 
nezaujali jednozna čné stanovisko (3 členovia za, 3 členovia 
proti). 
Poslanec p. Chúpek konštatoval, že odpredaj pozemko v by, pod ľa 
jeho názoru, mohol by ť považovaný za neefektívne nakladanie 
s majetkom Mesta, nako ľko za prenájom pozemkov Mesto ro čne 
dostane cca 8.000,- € (za 10 rokov 80.000,- €). Ur čite 
z ekonomického h ľadiska to pre Mesto nemá význam a žiadate ľ hne ď 
na za čiatku pri prenájme vedel do čoho ide. 
 
Poslanci po krátkej diskusii stiahli uvedený bod z prerokovania 
dnešného zastupite ľstva. 
  
34 / Opätovné pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej, č.s.  
814/5 v Byt či: 
1/ p. Jana Hubocká  - byt č. 8 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
2/ p. Jana Játyová – byt č. 16 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
3/ p. Jozef Lulák – byt č. 3 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 6. 
2019. 
4/ p. Marek Gál a p. Kristína Pazúriková – byt č. 13 na dobu 
ur čitú od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. 
5/ p. Mária Balážová – byt č. 12 na dobu ur čitú od 1. 7. 2018 do 
30. 6. 2019 za podmienky, že uhradí zostatok nedopl atku do d ňa 
konania MZ. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 113/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej, 814/5 v Byt či: 
1/ p. Jana Hubocká  - byt č. 8 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
2/ p. Jana Játyová – byt č. 16 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
3/ p. Jozef Lulák – byt č. 3 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 6. 
2019. 
4/ p. Marek Gál a p. Kristína Pazúriková – byt č. 13 na dobu 
ur čitú od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. 
5/ p. Mária Balážová – byt č. 12 na dobu ur čitú od 1. 7. 2018 do 
30. 6. 2019. 
 
Pán  primátor oboznámil, že p. Balážová má uhradené  poh ľadávky 
voči Mestu. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej, 814/5 v Byt či: 



1/ p. Jana Hubocká  - byt č. 8 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
2/ p. Jana Játyová – byt č. 16 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
3/ p. Jozef Lulák – byt č. 3 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 6. 
2019. 
4/ p. Marek Gál a p. Kristína Pazúriková – byt č. 13 na dobu 
ur čitú od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. 
5/ p. Mária Balážová – byt č. 12 na dobu ur čitú od 1. 7. 2018 do 
30. 6. 2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 113/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej, 814/5 v Byt či: 
1/ p. Jana Hubocká  - byt č. 8 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
2/ p. Jana Játyová – byt č. 16 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
3/ p. Jozef Lulák – byt č. 3 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 6. 
2019. 
4/ p. Marek Gál a p. Kristína Pazúriková – byt č. 13 na dobu 
ur čitú od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. 
5/ p. Mária Balážová – byt č. 12 na dobu ur čitú od 1. 7. 2018 do 
30. 6. 2019. 
 
35 / Žiados ť p. Mariana Ková čika o výmenu bytu v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka. 
Žiadate ľ sa chce zo sú časného bytu č. 26 pres ťahova ť do bytu po 
jeho nebohej matke – byt č. 30. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 114/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomného bytu č. 30 v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4, Byt ča p. Marianovi 
Kováčikovi na dobu ur čitú od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomného bytu č. 30 v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4, Byt ča p. Marianovi 
Kováčikovi na dobu ur čitú od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 114/2018 
Mestské zastupite ľstvo  



Schva ľuje: 
Pridelenie nájomného bytu č. 30 v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4, Byt ča p. Marianovi 
Kováčikovi na dobu ur čitú od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. 
  
36 / Pridelenie nájomných bytov  na Ul. Tresko ňovej, č.s. 814/5 v  
Byt či: 
1/ p. Ľubomíra Chylová  - byt č. 22 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 
30. 6. 2019. 
2/ p. Zuzana Ostružiarová  - byt č. 19 na dobu ur čitú od 1.7.2018 
do 30. 6. 2019. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 115/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomných bytov  na Ul. Tresko ňovej, č.s. 814/5 v  
Byt či: 
1/ p. Ľubomíra Chylová  - byt č. 22 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 
30. 6. 2019. 
2/ p. Zuzana Ostružiarová  - byt č. 19 na dobu ur čitú od 1.7.2018 
do 30. 6. 2019. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomných bytov  na Ul. Tresko ňovej, č.s. 814/5 v  
Byt či: 
1/ p. Ľubomíra Chylová  - byt č. 22 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 
30. 6. 2019. 
2/ p. Zuzana Ostružiarová  - byt č. 19 na dobu ur čitú od 1.7.2018 
do 30. 6. 2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 115/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomných bytov  na Ul. Tresko ňovej, č.s. 814/5 v  
Byt či: 
1/ p. Ľubomíra Chylová  - byt č. 22 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 
30. 6. 2019. 
2/ p. Zuzana Ostružiarová  - byt č. 19 na dobu ur čitú od 1.7.2018 
do 30. 6. 2019. 
 
37 / Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byty v by tovom dome 
pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4 v Byt či: 
1/ p. Anna Gažová – byt č. 33 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
2/ p. Alena Mrenová – byt č. 70 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 



3/ p. Marta Turková a p. Rudolf Bušfy – byt č. 58 na dobu ur čitú 
od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 116/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byty v byto vom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4 v Byt či: 
1/ p. Anna Gažová – byt č. 33 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
2/ p. Alena Mrenová – byt č. 70 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
3/ p. Marta Turková a p. Rudolf Bušfy – byt č. 58 na dobu ur čitú 
od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byty v byto vom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4 v Byt či: 
1/ p. Anna Gažová – byt č. 33 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
2/ p. Alena Mrenová – byt č. 70 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
3/ p. Marta Turková a p. Rudolf Bušfy – byt č. 58 na dobu ur čitú 
od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 116/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byty v byto vom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4 v Byt či: 
1/ p. Anna Gažová – byt č. 33 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
2/ p. Alena Mrenová – byt č. 70 na dobu ur čitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
3/ p. Marta Turková a p. Rudolf Bušfy – byt č. 58 na dobu ur čitú 
od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019. 
 
38 / Žiadosti o prenájom bytov v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4 v Byt či: 
1/ p. Stanislav Kumi čík 
2/ p. Peter Pivoda 
3/ p. Karolína Lacková 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 117/2018  
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
1/ Zaradenie žiadosti p. Stanislava Kumi číka do nezáväzného 
zoznamu žiadate ľov o byt v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka. 
2/ Pridelenie bytu č. 26 v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka p. Petrovi Pivodovi na dobu ur čitú od 1. 7. 2018 do 30. 
6. 2019. 
3/ Pridelenie bytu č. 40 v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka p. Karolíne Lackovej na dobu ur čitú od 1. 7. 2018 do 30. 
6. 2019. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zaradenie žiadosti p. Stanislava Kumi číka do nezáväzného 
zoznamu žiadate ľov o byt v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka. 
2/ Pridelenie bytu č. 26 v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka p. Petrovi Pivodovi na dobu ur čitú od 1. 7. 2018 do 30. 
6. 2019. 
3/ Pridelenie bytu č. 40 v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka p. Karolíne Lackovej na dobu ur čitú od 1. 7. 2018 do 30. 
6. 2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 117/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zaradenie žiadosti p. Stanislava Kumi číka do nezáväzného 
zoznamu žiadate ľov o byt v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka. 
2/ Pridelenie bytu č. 26 v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka p. Petrovi Pivodovi na dobu ur čitú od 1. 7. 2018 do 30. 
6. 2019. 
3/ Pridelenie bytu č. 40 v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka p. Karolíne Lackovej na dobu ur čitú od 1. 7. 2018 do 30. 
6. 2019. 
 
39 / Na vedomie: 
 
1/ Oznámenie p. Stanislava Struhala o jeho vzdaní s a funkcie 
druhého štatutára v MFK Byt ča a tiež členstva v správnej rade MFK 
Byt ča. 
 
2/ Iniciatívny poslanecký návrh p. Ing. Juraja Babu šíka, v ktorom 
žiada rozšírenie mestského cintorína v Byt či smerom ku kruhovej 
križovatke. 
 
V minulosti už malo mestské zastupite ľstvo snahu rieši ť aj týmto 
spôsobom rozšírenie cintorína. Od zámeru upustilo, nako ľko 



v danej lokalite sú uložené inžinierske siete a dot knuté pozemky 
nie sú vo vlastníctve Mesta Byt ča. 
 
3/ FK žiada predloženie podrobnej správy s kompletn ou 
dokumentáciou k projektu „Zníženie energetickej nár očnosti MŠ 
Hurbanova č. 247/5, Byt ča“ spolufinancovaného z OP Kvalita 
životného prostredia – termíny a popísanie celého p rocesu, v akom 
je realizácia projektu, nako ľko mala za čať v termíne od 1. 5. 
2018 a v sú časnosti ešte nie je ukon čený proces verejného 
obstarávania na práce a služby. 
 
Pán primátor informoval, že proces VO je už ukon čený. 
  
4/ FK žiada predloženie informácii k investi čnej akcii „Športová 
hala Byt ča.“ 
 
Pán primátor informoval, že jeden z ú častníkov sa odvolal, že mal 
byť do sú ťaže zaradený. 
 
Poslanky ňa p. Gajdošíková požiadala o údržbu popri vodných t okoch 
v m. č. Hliník nad Váhom. 
  
V bode na vedomie požiadal poslanec p. Kozák o vypo čutie p. 
Honzovej. 
Pán primátor dal slovo p. Honzovej, ktorá namietala  vo či 
prestavbe objektu (bývalé telekominkácie) p. Ftá čkom. 
Konštatovala, že sú ú častní čkami stavebného konania, už 
komunikujú so stavebným úradom. Požiadala, či by Mesto Byt ča 
nemohlo takéto ve ľké investi čné akcie zverej ňova ť vopred. 
 
Pán primátor konštatoval, že preverí túto možnos ť, ale nevie si 
predstavi ť, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, akoby 
mohlo Mesto toto zverej ňova ť.      
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 5/2018 
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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