
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 4/2018 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 26. 4. 2018 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 17,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 14 poslancov 
Ospravedlnený: 3 poslanci 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom mesta By t ča. 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za r. 2017. 
3/ Žiados ť Športového klubu telesne postihnutých športovcov K inex 
Byt ča o poskytnutie dotácie. 
4/ Žiados ť ZŠ Ul. Mieru, Byt ča o poskytnutie finan čných prostriedkov  
na opravu a modernizáciu elektroinštalácie v školsk ej dielni.  
5/ Žiados ť o uzatvorenie zmluvy na vznik a réžiu divadelného 
predstavenia Klubu Byt čianske ochotnícke divadlo. 
6/ Havarijná oprava a rekonštrukcia miestnych komuni kácii  
v meste Byt ča – chodníky, dlažba. 
7/ Žiados ť OZ Za slušnejšiu Byt ču pre všetkých o poskytnutie dotácie. 
8/ žiados ť OZ Galza, Byt ča o poskytnutie dotácie. 
9/ Návrh MR do zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
3/2018 k 30. 4. 2018 – plávajúca fontána. 
10 / Návrh MR do zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
3/2018 k 30. 4. 2018 – parkovisko pred mostom na ka plnku. 
11 / Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 
k 30. 4. 2018. 
12 / Žiados ť TJ Tatran Hrabové o rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej 
dotácie.  
13 / Žiados ť OZ Mestský hádzanársky klub, Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia poskytnutej dotácie. 
14 / Žiados ť a návrh spolupráce spolo čnosti PPT+, s.r.o., Popoliška 
842/22, Byt ča. 
15 /  Žiados ť o prenájom nebytových priestorov v areáli Technick ých  
služieb Mesta Byt ča - skladové priestory. 
16 / Žiados ť o prenájom nebytových priestorov v areáli Technick ých  
služieb Mesta Byt ča – kancelárske priestory. 
17 / Žiados ť Stredoslovenská distribu čná, a.s., Žilina o uzatvorenie 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.  
18 / Žiados ť p. Martina Boka o vyasfaltovanie prístupovej cesty  v 
k.ú. Hliník nad Váhom. 
19 / Žiados ť p. Vladislava Bachoríka o prehodnotenie výšky kúpn ej  
ceny. 
20 / Žiados ť p. Miroslava Bachoríka o prenájom časti pozemku 
za ú čelom umiestnenia nádob na komunálny a triedený odpa d. 
21 / Žiados ť p. Ing. Milana Kalaša o doplnenie uznesenia MZ  
v Byt či. 
22 / Žiados ť spolo čnosti Stredoslovenská distribu čná, a.s., Žilina 
o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení ve cného bremena. 
23 / Návrh Zmluvy č. 2/2018 o odovzdaní a prevzatí majetku mesta 
Byt ča do správy Technických služieb mesta Byt ča – Plaváre ň. 
24 / Žiados ť o kompenzáciu za zastavanie súkromného pozemku  



mestskou komunikáciou. 
25 / Žiados ť spolo čnosti Stredoslovenská distribu čná, a.s., Žilina 
o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení ve cného bremena. 
26 / Žiados ť p. Juraja Pucho ňa o odkúpenie časti pozemku v k.ú.  
Hliník nad Váhom. 
27 / Schva ľovanie prenájmu majetku Mesta Byt ča -tenisový areál  
Byt ča. 
28 / Žiados ť BPP Development s.r.o., Byt ča o povolenie na zriadenie 
vjazdu z miestnej komunikácie. 
29 / Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov na  Ul.  
Tresko ňovej, č.s. 814/5, Byt ča. 
30 / Pridelenie vo ľného nájomného bytu č. 17 na Ul. Tresko ňovej  
č.s. 814/5, Byt ča. 
31 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom  
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4, Byt ča. 
32 / Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či 
č. 29/2018 zo d ňa 21. 2. 2018. 
33 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2018. 
34 / Na vedomie. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. 
Bc. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 11 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Ospravedlnení sú 
poslanci p. Ing. Juraj Babušík, p. JUDr. Anton Škol ek a p. 
Branislav Šušolík. Poslanci p. Pavol Hrabovský, p. Ing. Juraj 
Putirka a p. Branislav Chúpek prídu neskôr.       
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Ing. Peter Weber 
a p. Michal Filek.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ľubomír 
Hrobárik ako predseda komisie, p. Július Kozák a p.  Július Lovás 
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. 
 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča: 
-správa o stave plnenia uznesení MZ prijatých na za sadnutiach v d ňoch 
8. 1. 2018, 30. 1. 2018 a 21. 2. 2018, 
-správa o výsledku kontroly č. 2/2018 – kontrola vybavovania 
sťažností a petícii za r. 2017 v podmienkach samosprá vy Mesta Byt ča, 
-správy o výsledkoch kontrol č. 3/2018 a č. 4/2018 – kontrola 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 2017.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 48/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o stave plnenia uznesení MZ prijatých na za sadnutiach v d ňoch 
8. 1. 2018, 30. 1. 2018 a 21. 2. 2018, 



-správu o výsledku kontroly č. 2/2018 – kontrola vybavovania 
sťažností a petícii za r. 2017 v podmienkach samosprá vy Mesta Byt ča, 
-správy o výsledkoch kontrol č. 3/2018 a č. 4/2018 – kontrola 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 2017  
predložených hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o stave plnenia uznesení MZ prijatých na za sadnutiach v d ňoch 
8. 1. 2018, 30. 1. 2018 a 21. 2. 2018, 
-správu o výsledku kontroly č. 2/2018 – kontrola vybavovania 
sťažností a petícii za r. 2017 v podmienkach samosprá vy Mesta Byt ča, 
-správy o výsledkoch kontrol č. 3/2018 a č. 4/2018 – kontrola 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 2017  
predložených hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 48/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o stave plnenia uznesení MZ prijatých na za sadnutiach v d ňoch 
8. 1. 2018, 30. 1. 2018 a 21. 2. 2018, 
-správu o výsledku kontroly č. 2/2018 – kontrola vybavovania 
sťažností a petícii za r. 2017 v podmienkach samosprá vy Mesta Byt ča, 
-správy o výsledkoch kontrol č. 3/2018 a č. 4/2018 – kontrola 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 2017  
predložených hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za r. 2017. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k Závere čnému ú čtu 
Mesta Byt ča za r. 2017. 
Správa nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2017. 
  
MR odporú ča MZ schváli ť celoro čné hospodárenie bez výhrad. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 49/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
I.  Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča 
za rok 2017. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2017. 
 
II.  Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 

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



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

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

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

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

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

 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
III.  Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča 
za rok 2017. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2017. 
 
IV.  Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 

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

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



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

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

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

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

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 49/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
V.  Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča 
za rok 2017. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2017. 
 
VI.  Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 

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

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

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

- ZŠ Ul. mieru – prepravné        3,60 € 



- ZŠ E. Lániho – prepravné       241,20 € 
Uvedené finan čné prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Prebytok rozpo čtu zistený pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)  
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. znížený o sumu nevy čerpaných  
prostriedkov ú čelovo ur čených na bežné výdavky poskytnuté  
v predchádzajúcom rozpo čtovom roku je vo výške 90.407,30 € a  
použije sa na tvorbu rezervného fondu za rok 2017. 
Zostatok finan čných operácií vo výške +487.804,66 €, ktorý je  
v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z., zdrojom rezervného  
fondu.  
Na základe uvedených skuto čností skuto čná tvorba rezervného fondu 
za rok 2017 je vo výške 578.211,96 €. 

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

 
3/ Žiados ť Športového klubu telesne postihnutých športovcov K inex 
Byt ča o poskytnutie dotácie vo výške 20.000,- € na podp oru športových 
aktivít a sú ťaže organizovaných pri príležitosti 25.výro čia založenia 
klubu. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- € na 
podporu športových aktivít a sú ťaže organizovaných pri príležitosti 
25.výro čia založenia Športového klubu telesne postihnutých športovcov 
Kinex Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 50/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- € Športového k lubu telesne 
postihnutých športovcov Kinex Byt ča na podporu športových aktivít 
a sú ťaže organizovaných pri príležitosti 25.výro čia založenia 
klubu v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 
k 30. 4. 2018.  

 
Pán primátor konštatoval, že nebol na zasadnutí MR,  tá odporu čila 
poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- €. On si dovo ľuje poslancom 
navrhnú ť, aby hlasovali o poskytnutí dotácie vo výške 3.000 ,- €. Ide 
o klub, ktorý pôsobí už 25 rokov, športovci majú vy nikajúce medailové  
výsledky.  



Predseda návrhovej komisie p. Hrobárik predniesol n ávrh uznesenia, 
o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 3.000,- € Športového k lubu telesne 
postihnutých športovcov Kinex Byt ča na podporu športových aktivít 
a sú ťaže organizovaných pri príležitosti 25.výro čia založenia 
klubu v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 
k 30. 4. 2018.  

Poslanci návrh schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 50/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 3.000,- € Športového k lubu telesne 
postihnutých športovcov Kinex Byt ča na podporu športových aktivít 
a sú ťaže organizovaných pri príležitosti 25.výro čia založenia 
klubu v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 
k 30. 4. 2018.  

 
Predseda klubu p. Mihok v mene členov klubu po ďakoval prítomným za 
ich podporu. 
Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p. Pavol 
Hrabovský. 
 
4/ Žiados ť ZŠ Ul. Mieru, Byt ča o poskytnutie finan čných prostriedkov  
vo výške 7.004,04 € na opravu a modernizáciu elektr oinštalácie 
v školskej dielni. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie finan čných prostriedkov vo výške 
7.010,- € s DPH na opravu a modernizáciu elektroinš talácie v školskej 
dielni (miestnos ť č. 2). 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 51/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov vo výške 7.010,- € s DPH ZŠ 
Ul. Mieru, Byt ča na opravu a modernizáciu elektroinštalácie 
v školskej dielni (miestnos ť č. 2) v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 2018.  

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

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 51/2018 



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

 
5/ Žiados ť p. Mgr.art. Radovana Kianicu, Petrovice o uzatvore nie 
zmluvy na vznik a réžiu divadelného predstavenia Kl ubu Byt čianske 
ochotnícke divadlo s názvom „Kubo“ vo výške 1.200,-  €.    
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie zmluvy na vznik a réžiu 
divadelného predstavenia Klubu Byt čianske ochotnícke divadlo s názvom 
„Kubo“ vo výške 1.200,- € s p. Mgr.art. Radovanom K ianicom.    
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 52/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Byt ča a p. Mgr.art. Radovanom 
Kianicom na vznik a réžiu divadelného predstavenia Klubu 
Byt čianske ochotnícke divadlo s názvom „Kubo“ vo výške 1.200,- € 
v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 
4. 2018.  

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

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 52/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Byt ča a p. Mgr.art. Radovanom 
Kianicom na vznik a réžiu divadelného predstavenia Klubu 
Byt čianske ochotnícke divadlo s názvom „Kubo“ vo výške 1.200,- € 
v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 
4. 2018.  

    
6/ Havarijná oprava a rekonštrukcia miestnych komuni kácii  
v meste Byt ča – chodníky, dlažba. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť: 
1/ Realizáciu diela „Havarijná oprava a rekonštrukc ia miestnych 
komunikácií v meste Byt ča – chodníky, dlažba“, v zmysle 



schváleného uznesenia MZ č. 10/2018 zo d ňa 21. 02. 2018, vo výške 
468.010,- €.    
2/ Finan čné prostriedky rezervného fondu na bežné a kapitálo vé 
výdavky vo výške 468.010,- € na „havarijné opravy a  rekonštrukcie 
miestnych komunikácií v meste Byt ča – chodníky, dlažba v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 
2018.  

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 53/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Realizáciu diela „Havarijná oprava a rekonštrukc ia miestnych 
komunikácií v meste Byt ča – chodníky, dlažba“, v zmysle 
schváleného uznesenia MZ č. 10/2018 zo d ňa 21. 02. 2018, vo výške 
468.010,- €.    
 
2/ Finan čné prostriedky rezervného fondu na bežné a kapitálo vé 
výdavky vo výške 468.010,- € na „havarijné opravy a  rekonštrukcie 
miestnych komunikácií v meste Byt ča – chodníky, dlažba v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 
2018.  

 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Realizáciu diela „Havarijná oprava a rekonštrukc ia miestnych 
komunikácií v meste Byt ča – chodníky, dlažba“, v zmysle 
schváleného uznesenia MZ č. 10/2018 zo d ňa 21. 02. 2018, vo výške 
468.010,- €.    
 
2/ Finan čné prostriedky rezervného fondu na bežné a kapitálo vé 
výdavky vo výške 468.010,- € na „havarijné opravy a  rekonštrukcie 
miestnych komunikácií v meste Byt ča – chodníky, dlažba v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 
2018.  

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 53/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Realizáciu diela „Havarijná oprava a rekonštrukc ia miestnych 
komunikácií v meste Byt ča – chodníky, dlažba“, v zmysle 
schváleného uznesenia MZ č. 10/2018 zo d ňa 21. 02. 2018, vo výške 
468.010,- €.    
 
2/ Finan čné prostriedky rezervného fondu na bežné a kapitálo vé 
výdavky vo výške 468.010,- € na „havarijné opravy a  rekonštrukcie 
miestnych komunikácií v meste Byt ča – chodníky, dlažba v zmene 



rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 
2018.  

 
7/ Žiados ť OZ Za slušnejšiu Byt ču pre všetkých o poskytnutie dotácie 
na zabezpe čenie kultúrneho predstavenia na Byt čianskom zámockom dni. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že OZ Za slušnejšiu B yt ču pre 
všetkých na tento ú čel už bol Mestom Byt ča poskytnutý grant (zmluva 
o poskytnutí dotácie z grantového systému zo d ňa 23. 2. 2018 vo výške 
830,- €, zverejnená 27. 2. 2018). Pod ľa § 4, ods. 6 Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 14/2016 o poskytovaní dotácií je 
možné poskytnutie dotácie na rovnaký ú čel v kalendárnom roku iba raz,  
preto MR odporú ča túto zmluvu finan čne nenaplni ť. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie dotácie vo výške 7.000,- € OZ Za 
slušnejšiu Byt ču. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 54/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 7.000,- € OZ Za slušne jšiu Byt ču na 
zabezpe čenie kultúrneho predstavenia na Byt čianskom zámockom dni 
v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 
2018. 
 
Pán primátor konštatoval, že s vedúcou finan čného oddelenia hovorili 
o finan čných prostriedkoch v súvislosti s tým, že zástupcov ia OZ Kino 
klub Byt ča by ešte chceli navýši ť dotáciu o 1.500,- € na akciu 
Hviezdne noci, čo predložia na ďalšie zasadnutie. Preto navrhuje, aby 
poslanci vzali aj uvedené do úvahy a odporu čil, aby rokovali o výške  
dotácie 4.000,- € na Zámocký de ň. Poukázal aj na to, že komisia 
sociálna odporu čila dotáciu vo výške 3.800,- €, z ktorou poslanec p . 
Filek, ako člen komisie súhlasil. Pán primátor konštatoval, že ide 
o dve takáto ve ľké akcia, ktoré organizujú OZ mesta, tak nech sú 
finan čne zrovnoprávnené. Spýtal sa, či p. Filek požiadal o podporu aj 
VÚC. 
 
Predseda návrhovej komisie p. Hrobárik predniesol n ávrh uznesenia:  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 4.000,- € OZ Za slušne jšiu Byt ču na 
zabezpe čenie kultúrneho podujatia na Byt čianskom zámockom dni v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 2018. 
 
Poslanec p. Filek konštatoval, že necíti sa komfort ne, ke ď má 
obhajova ť akciu, ktorú organizuje, ale myslí si, že Hviezdne  noci 
a Zámocký de ň sú odlišné akcie. Požiadal o podporu aj VÚC. Snaži a sa, 
aby nebolo na Zámocký de ň vysoké vstupné, preto samozrejme h ľadajú aj 
iné zdroje, nie len rozpo čet Mesta. Ďalej povedal, že akcia nebude 
akoby sú časťou jeho volebnej kampane, nako ľko s najvä čšou 



pravdepodobnos ťou nebude kandidova ť do mestského zastupite ľstva. 
V závere diskusie potvrdil, že poskytnutý grant z g rantového systému 
zo d ňa 23. 2. 2018 vo výške 830,- € nebudú čerpa ť. 
 
Ďalej v diskusii poslanci vyjadrili názor, že Zámock ý de ň patrí 
k ob ľúbeným akciám, na ktorých sa ob čania mesta radi zú častnia. 
Konštatovali tiež, že komisia odporu čila 3.800,- €. 
 
Po skon čení diskusie pán primátor dal hlasova ť za uznesenie 
prednesené predsedom návrhovej komisie:  
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 4.000,- € OZ Za slušne jšiu Byt ču na 
zabezpe čenie kultúrneho podujatia na Byt čianskom zámockom dni v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 54/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 4.000,- € OZ Za slušne jšiu Byt ču na 
zabezpe čenie kultúrneho podujatia na Byt čianskom zámockom dni v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 2018. 
 
8/ žiados ť OZ Galza, Byt ča o poskytnutie dotácie na fotenie objektov 
a výrobu poh ľadnice. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť neposkytnutie dotácie na fotenie objektov 
a výrobu poh ľadnice OZ Galza, Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 55/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Neposkytnutie dotácie vo výške 750,- € OZ Galza, By t ča na fotenie 
objektov a výrobu poh ľadnice.  
 
Pán primátor konštatoval, že p. Gácik pod ľa odporu čenia poslancov 
predložil návrh na vyhotovenie poh ľadníc z mestských častí. 
 
Predseda návrhovej komisie p. Hrobárik predniesol n ávrh uznesenia:   
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 750,- € OZ Galza, Byt ča na fotenie 
objektov a výrobu poh ľadnice.  
 
Poslanci mestských častí konštatovali, že návrh poh ľadníc nesp ĺňa ich 
predstavy o profesionálnej poh ľadnici, dostato čne nevystihuje to, čo 
jednotlivé mestské časti ponúkajú. 
 



Poslanec p. Gácik informoval, že  návrhy poh ľadníc vyhotovil 
profesionálny fotograf p. Rábara. 
  
Poslanec p. Kozák konštatoval, že nerozumie, pre čo si Mesto v rámci 
propaga čných predmetov nedá samo vyhotovi ť aj poh ľadnicu mesta. 
 
Po diskusii dal pán primátor hlasova ť o návrhu prednesenom predsedom 
návrhovej komisie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 750,- € OZ Galza, Byt ča na fotenie 
objektov a výrobu poh ľadnice.  
 
Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania uznesenie 
nebolo prijaté.    
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 55/2018 
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia odporu čený MR: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Neposkytnutie dotácie vo výške 750,- € OZ Galza, By t ča na fotenie 
objektov a výrobu poh ľadnice.  
 
Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania uznesenie 
nebolo prijaté.    
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 56/2018 
 
Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p. 
Chúpek. 
  
9/ MR v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 
k 30. 4. 2018 neodporú ča schváli ť výdavky vo výške 7.170,- € na 
zakúpenie plávajúcej fontány. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 57/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nezaradenie výdavkov vo výške 7.170,- € na zakúpeni e plávajúcej 
fontány v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 
k 30. 4. 2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nezaradenie výdavkov vo výške 7.170,- € na zakúpeni e plávajúcej 
fontány v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 
k 30. 4. 2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 57/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nezaradenie výdavkov vo výške 7.170,- € na zakúpeni e plávajúcej 
fontány v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 
k 30. 4. 2018. 
 
10 / MR v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 
k 30. 4. 2018 neodporú ča schváli ť výdavky vo výške 10.800,- € na 
realizáciu odstavnej plochy pred mostom na Kaplnku.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 58/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nezaradenie výdavkov vo výške 10.800,- € na realizá ciu odstavnej 
plochy pred mostom na Kaplnku v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 2018. 
 

Pán primátor  konštatoval, že je opodstatnené reali zova ť odstavnú 
plochu, nie len pre akcie, ktoré na kaplnke realizu je Mesto, ale 
pre ob čanov, ktorí denne tento areál využívajú.  
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznes enie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Ponechanie výdavkov na havarijnú opravu spevnenej p lochy pred 
mostom na Kaplnku vo výške 10.800,- € v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 2018. 
 
Poslanci v diskusii vyjadrili svoje názory k uveden ému bodu 
rokovania. 
Po skon čení diskusie dal pán primátor hlasova ť za návrh prednesený 
predsedom návrhovej komisie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Ponechanie výdavkov na havarijnú opravu spevnenej p lochy pred 
mostom na Kaplnku vo výške 10.800,- € v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 2018. 
 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 58/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Ponechanie výdavkov na havarijnú opravu spevnenej p lochy pred 
mostom na Kaplnku vo výške 10.800,- € v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 2018. 
 
11 / Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 
k 30. 4. 2018. 



Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k Zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 4. 2018. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia upravený pod ľa 
predchádzajúcich prijatých uznesení: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 04. 
2018 
II.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 3/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 od s. 2 písm. a) 
- d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 04. 2018 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov  

Materiál – chata MsÚ                                      -300,- €  

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

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

 
Podprogram 11.2. Základné školy  

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

 
Podprogram 12.1. Dotácie na šport  

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

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

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

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

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

-  Ihrisko Hliník n/V – oprava havar.stavu NN prípojky    +4.980,- €  



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

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 59/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
III.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30. 04. 
2018 
IV.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 3/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 od s. 2 písm. a) 
- d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 04. 2018 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov  

Materiál – chata MsÚ                                      -300,- €  

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

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

 
Podprogram 11.2. Základné školy  

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

 
Podprogram 12.1. Dotácie na šport  

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

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

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

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

 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve        +15.2 10,- € 



Finan čné operácie príjmové 
Použitie prostriedkov Rezervného fondu               +460.840,- €  
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  vo 
výške 518.940,- € na odstránenie havarijného stavu majetku mesta:  

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

 
12 / Žiados ť TJ Tatran Hrabové o rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej 
dotácie.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie 
TJ Tatran Hrabové na: 
-vklady do sú ťaží OBFZ Žilina (registra čné preukazy, členské 
poplatky, vklady do sú ťaže), 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby). 
  
Návrh uznesenia: 

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



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 60/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie TJ Tatran Hrabové na: 
-vklady do sú ťaží OBFZ Žilina (registra čné preukazy, členské 
poplatky, vklady do sú ťaže), 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby). 
 
13 / Žiados ť OZ Mestský hádzanársky klub, Byt ča o rozšírenie ú čelu 
použitia poskytnutej dotácie. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie 
OZ Mestský hádzanársky klub, Byt ča na: 
-prenájom športovej haly, 
-vklady do sú ťaží, turnajov a ubytovanie hrá čok a trénerov, 
-poplatky za rozhodcov hradené SHZ. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 61/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ Mestský hádzaná rsky 
klub, Byt ča na: 
-prenájom športovej haly, 
-vklady do sú ťaží, turnajov a ubytovanie hrá čok a trénerov, 
-poplatky za rozhodcov hradené SHZ. 
 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ Mestský hádzaná rsky 
klub, Byt ča na: 
-prenájom športovej haly, 
-vklady do sú ťaží, turnajov a ubytovanie hrá čok a trénerov, 
-poplatky za rozhodcov hradené SHZ. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 61/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ Mestský hádzaná rsky 
klub, Byt ča na: 
-prenájom športovej haly, 
-vklady do sú ťaží, turnajov a ubytovanie hrá čok a trénerov, 
-poplatky za rozhodcov hradené SHZ. 
 



14 / Žiados ť a návrh spolupráce spolo čnosti PPT+, s.r.o., Popoliška 
842/22, Byt ča pri realizácii projektu: „Program aplikovaného vý skumu 
a vývoja nízkoteplotnej ORC technológie uzavretého cyklu → výparník – 
turbína - /regenerátor/ kondenzátor – čerpadlo → v spojení s 
generátorom pre výrobu elektrickej energie“ a s rea lizáciou projektu 
súvisiace odkúpenie mestských pozemkov parc. č. 981/34 a 982/13 v 
k.ú. Ve ľká Byt ča pre výstavbu areálu vývojového pracoviska, hál – 
funk čného laboratórneho komplexu a pripojenie teplovodom  na 
spotrebovávané miesta. 
 
MR konštatovala, že na predmetných pozemkoch, ktoré ch ce žiadate ľ 
odkúpi ť, má Mesto Byt ča, v zmysle platného PH SR, svoj zámer. MR 
tiež konštatovala, že žiadate ľ má aj iné možnosti zakúpenia 
vhodných pozemkov na svoje podnikate ľské aktivity.   
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti spolo čnosti PPT+, 
s.r.o., Popoliška 842/22, Byt ča o odpredaj pozemkov vo vlastníctve 
Mesta. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 62/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti spolo čnosti PPT+, s.r.o., Popoliška 842/22, 
Byt ča o odpredaj pozemkov vo vlastníctve Mesta. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti spolo čnosti PPT+, s.r.o., Popoliška 842/22, 
Byt ča o odpredaj pozemkov vo vlastníctve Mesta. 
 
Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania uznesenie 
nebolo prijaté.  
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 62/2018 
 
15 /  Žiados ť p. Stanislava Starí čka, ROSTAR, Malá Byt ča 81, Byt ča  
o prenájom nebytových priestorov v areáli TSMB, skl adové  
priestory o výmere 38 m 2.   
 
MR odporú ča MZ schváli ť vydanie súhlasu Technickým službám Mesta  
Byt ča, Hlinícka 403/16, Byt ča na zverejnenie zámeru priameho  
prenájmu nebytových priestorov (skladové priestory)  o výmere 38 m 2,  
v súlade s §9a, ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  
obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom m esta Byt ča zo  
dňa 23.11.2016 (tabu ľa mesta, web, regionálna tla č), nájomnou 
zmluvou na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou, s  
účelom nájmu – skladové priestory, s min. výškou nájo mného: 10,-  
€/m 2/rok a s 20-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov.  
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 63/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu Technickým službám Mesta Byt ča, Hlinícka 403/16,  
Byt ča na zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytovýc h  
priestorov (skladové priestory) o výmere 38 m 2, v súlade s §9a,  
ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad  
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2018 
(tabu ľa mesta, web, regionálna tla č), nájomnou zmluvou na dobu  
neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu –  
skladové priestory, s min. výškou nájomného: 10,- € /m2/rok a s 20- 
dňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu Technickým službám Mesta Byt ča, Hlinícka 403/16,  
Byt ča na zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytovýc h  
priestorov (skladové priestory) o výmere 38 m 2, v súlade s §9a,  
ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad  
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2018 
(tabu ľa mesta, web, regionálna tla č), nájomnou zmluvou na dobu  
neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu –  
skladové priestory, s min. výškou nájomného: 10,- € /m2/rok a s 20- 
dňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 63/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu Technickým službám Mesta Byt ča, Hlinícka 403/16,  
Byt ča na zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytovýc h  
priestorov (skladové priestory) o výmere 38 m 2, v súlade s §9a,  
ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad  
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2018 
(tabu ľa mesta, web, regionálna tla č), nájomnou zmluvou na dobu  
neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu –  
skladové priestory, s min. výškou nájomného: 10,- € /m2/rok a s 20- 
dňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov.  
 
16 / Žiados ť Stavbaris – projekt s.r.o., Námestie SR 27, Byt ča  
o prenájom nebytových priestorov v areáli TSMB, kan celárske  
priestory o výmere 32 m 2, v objekte č.s. 403/16. 
Ide o vo ľné nebytové priestory po HaZZ. 

 
MR odporú ča MZ schváli ť vydanie súhlasu Technickým službám Mesta 
Byt ča, Hlinícka 403/16, Byt ča na zverejnenie zámeru priameho 
prenájmu nebytových priestorov (kancelárske priesto ry) o výmere 32 
m2, v súlade s §9a, ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom m esta Byt ča zo 



dňa 23.11.2016 (tabu ľa mesta, web, regionálna tla č), nájomnou 
zmluvou na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou, s 
účelom nájmu –kancelárske priestory, s min. výškou ná jomného: 
13,00 €/m 2/rok a s 20 - d ňovou lehotou na doru čenie ponúk 
záujemcov.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 64/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu Technickým službám Mesta Byt ča, Hlinícka 403/16, 
Byt ča na zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytovýc h 
priestorov (kancelárske priestory) o výmere 32 m 2, v súlade s §9a, 
ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 
(tabu ľa mesta, web, regionálna tla č), nájomnou zmluvou na dobu 
neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu –
kancelárske priestory, s min. výškou nájomného: 13, - €/m 2/rok a 
s 20 - d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu Technickým službám Mesta Byt ča, Hlinícka 403/16, 
Byt ča na zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytovýc h 
priestorov (kancelárske priestory) o výmere 32 m 2, v súlade s §9a, 
ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 
(tabu ľa mesta, web, regionálna tla č), nájomnou zmluvou na dobu 
neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu –
kancelárske priestory, s min. výškou nájomného: 13, - €/m 2/rok a 
s 20 - d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 64/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu Technickým službám Mesta Byt ča, Hlinícka 403/16, 
Byt ča na zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytovýc h 
priestorov (kancelárske priestory) o výmere 32 m 2, v súlade s §9a, 
ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 
(tabu ľa mesta, web, regionálna tla č), nájomnou zmluvou na dobu 
neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou, s ú čelom nájmu –
kancelárske priestory, s min. výškou nájomného: 13, - €/m 2/rok a 
s 20 - d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov.  
 
17 / Žiados ť Stredoslovenská distribu čná, a.s., Pri Raj čianke 2927/8, 
Žilina, v zastúpení MIRACI elektro plus, s.r.o., Po dzávoz 3008, Čadca 
o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení ve cného bremena 



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

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



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

18 / Žiados ť p. Martina Boka, Hliník nad Váhom 133, Byt ča 
o vyasfaltovanie prístupovej cesty, parc. CKN č. 626, k.ú. Hliník 
nad Váhom. 
 



MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Martina Boka, 
Hliník nad Váhom 133, Byt ča o vyasfaltovanie prístupovej cesty, 
parc. CKN č. 626, k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 66/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Martina Boka, Hliník nad Vá hom 133, Byt ča 
o vyasfaltovanie prístupovej cesty, parc. CKN č. 626, k.ú. Hliník 
nad Váhom. 
 
Poslanky ňa p. Gajdošíková spresnila, že táto uli čka je prístupová 
cesta pre rodinný dom p. Boka a on na vlastné nákla dy urobil všetky 
prípojky - vodovodnú, plynovú, kanaliza čnú a je to mestský pozemok. 
Malo ich urobi ť Mesto na vlastné náklady, preto by možno z morálne ho 
hľadiska malo Mesto cestu opravi ť. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Martina Boka, Hliník nad Vá hom 133, Byt ča 
o vyasfaltovanie prístupovej cesty, parc. CKN č. 626, k.ú. Hliník 
nad Váhom. 
 

Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania uznesenie 
nebolo prijaté.  
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 66/2018 
 

19 / Žiados ť p. Vladislava Bachoríka a manž. Márie, Červe ňanského 
568/41, Byt ča o prehodnotenie výšky kúpnej ceny za odpredaj časti  
pozemku z parc. EKN č. 2137, k.ú. Ve ľká Byt ča, uznesenie MZ  
v Byt či č. 32/2018. 

 
MR odporú ča MZ schváli ť:  

1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. EKN č. 2137, orná pôda o 
výmere 2934 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča a to o výmere 290 m 2 za 
prebyto čný majetok mesta Byt ča 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja časti pozemku z parc. EKN 
č. 2137, orná pôda o výmere 2934 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča a to 
o výmere 290 m 2, formou priameho predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov a 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s ma jetkom mesta zo 
dňa 23.11.2016, ako prípadu predaja majetku mesta Byt ča z dôvodu 
hodného osobitného zrete ľa, na web stránke mesta Byt ča a úradnej 
tabuli mesta Byt ča a to kupujúcemu – Vladislav Bachorík s manž. 
Máriou, Červe ňanského 568/41, Byt ča, s nasledovnými podmienkami 
predaja: 
- kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne popl atky 



spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy ak o i poplatky 
za vyhotovenie príslušného GP.  

 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je odpredaj predmetného mestského 
pozemku kupujúcemu, ktorý je vlastníkom pri ľahlého pozemku parc. 
CKN č. 2136/1, k.ú. Ve ľká Byt ča. Predajom dotknutého mestského 
pozemku kupujúcemu sa vytvorí možnos ť vybudovania dopravného 
vjazdu na tomto pozemku a následne sa umožní využit ie pozemku 
kupujúceho -  parc. 2136/1, TTP o výmere 1932 m 2, k.ú. V. Byt ča.  
 
3/ Uzatvorenie Dodatku č.1 Zmluvy o nájme pozemku na  
poľnohospodárske ú čely zo d ňa 31.12.2013, s nájomcom -  FOREST  
progress, s.r.o., Štefánikova 217, Byt ča, I ČO: 36 437 778,  
s nasledovnými podstatnými náležitos ťami: 
-zmena predmetu nájmu v časti parc. EKN č. 2137, k.ú. V. Byt ča 
a to zmenšenie výmery z 2934 m 2 na 2644 m 2 
-zmena ceny nájmu v časti parc. EKN č. 2137, k.ú. V. Byt ča a to 
zníženie ceny nájmu z 10,269 €/rok na 9,254 €/rok. 
4/ Zrušenie uznesenia MZ v Byt či č. 32/2018, zo d ňa 21.02.2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 67/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 32/2018 zo d ňa  
21. 2. 2018. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. EKN č. 2137, orná pôda o 
výmere 2934 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča a to o výmere 290 m 2 za 
prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja časti pozemku z parc. EKN 
č. 2137, orná pôda o výmere 2934 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča a to 
o výmere 290 m 2, formou priameho predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov a 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s ma jetkom mesta zo 
dňa 23.11.2016, ako prípadu predaja majetku mesta Byt ča z dôvodu 
hodného osobitného zrete ľa, na web stránke mesta Byt ča a úradnej 
tabuli mesta Byt ča a to kupujúcemu – Vladislav Bachorík s manž. 
Máriou, Červe ňanského 568/41, Byt ča, s nasledovnými podmienkami 
predaja: 
- kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne popl atky 
spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy ak o i poplatky 
za vyhotovenie príslušného GP.  

 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je odpredaj predmetného mestského 
pozemku kupujúcemu, ktorý je vlastníkom pri ľahlého pozemku parc. 



CKN č. 2136/1, k.ú. Ve ľká Byt ča. Predajom dotknutého mestského 
pozemku kupujúcemu sa vytvorí možnos ť vybudovania dopravného 
vjazdu na tomto pozemku a následne sa umožní využit ie pozemku 
kupujúceho -  parc. 2136/1, TTP o výmere 1932 m 2, k.ú. V. Byt ča.  
 

3/ Uzatvorenie Dodatku č.1 Zmluvy o nájme pozemku na  
poľnohospodárske ú čely zo d ňa 31.12.2013, s nájomcom -  FOREST  
progress, s.r.o., Štefánikova 217, Byt ča, I ČO: 36 437 778,  
s nasledovnými podstatnými náležitos ťami: 
-zmena predmetu nájmu v časti parc. EKN č. 2137, k.ú. V. Byt ča 
a to zmenšenie výmery z 2934 m 2 na 2644 m 2 
-zmena ceny nájmu v časti parc. EKN č. 2137, k.ú. V. Byt ča a to 
zníženie ceny nájmu z 10,269 €/rok na 9,254 €/rok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 32/2018 zo d ňa  
21. 2. 2018. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. EKN č. 2137, orná pôda o 
výmere 2934 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča a to o výmere 290 m 2 za 
prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja časti pozemku z parc. EKN 
č. 2137, orná pôda o výmere 2934 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča a to 
o výmere 290 m 2, formou priameho predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov a 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s ma jetkom mesta zo 
dňa 23.11.2016, ako prípadu predaja majetku mesta Byt ča z dôvodu 
hodného osobitného zrete ľa, na web stránke mesta Byt ča a úradnej 
tabuli mesta Byt ča a to kupujúcemu – Vladislav Bachorík s manž. 
Máriou, Červe ňanského 568/41, Byt ča, s nasledovnými podmienkami 
predaja: 
- kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne popl atky 
spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy ak o i poplatky 
za vyhotovenie príslušného GP.  

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

3/ Uzatvorenie Dodatku č.1 Zmluvy o nájme pozemku na  
poľnohospodárske ú čely zo d ňa 31.12.2013, s nájomcom -  FOREST  



progress, s.r.o., Štefánikova 217, Byt ča, I ČO: 36 437 778,  
s nasledovnými podstatnými náležitos ťami: 
-zmena predmetu nájmu v časti parc. EKN č. 2137, k.ú. V. Byt ča 
a to zmenšenie výmery z 2934 m 2 na 2644 m 2 
-zmena ceny nájmu v časti parc. EKN č. 2137, k.ú. V. Byt ča a to 
zníženie ceny nájmu z 10,269 €/rok na 9,254 €/rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 67/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 32/2018 zo d ňa  
21. 2. 2018. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. EKN č. 2137, orná pôda o 
výmere 2934 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča a to o výmere 290 m 2 za 
prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja časti pozemku z parc. EKN 
č. 2137, orná pôda o výmere 2934 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča a to 
o výmere 290 m 2, formou priameho predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov a 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s ma jetkom mesta zo 
dňa 23.11.2016, ako prípadu predaja majetku mesta Byt ča z dôvodu 
hodného osobitného zrete ľa, na web stránke mesta Byt ča a úradnej 
tabuli mesta Byt ča a to kupujúcemu – Vladislav Bachorík s manž. 
Máriou, Červe ňanského 568/41, Byt ča, s nasledovnými podmienkami 
predaja: 
- kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne popl atky 
spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy ak o i poplatky 
za vyhotovenie príslušného GP.  

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

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



20 / Žiados ť p. Miroslava Bachoríka, PRIM, Hlinkova 739/79, Byt ča  
o prenájom časti pozemku z parc. CKN č. 3500/2, k.ú. Ve ľká Byt ča,  
o výmere 70 m 2, za ú čelom umiestnenia nádob na komunálny a triedený  
odpad. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zverejnenie zámeru priameho prenájmu 
majetku mesta Byt ča v súlade s § 9a, ods. 9, zák. č. 138/1991 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súl ade so Zásadami 
hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016 a to časti pozemku z parc. CKN č. 3500/2, k.ú. Ve ľká 
Byt ča, o výmere 70 m 2, za ú čelom umiestnenia nádob na komunálny 
a triedený odpad, s min. cenou nájmu vo výške 01,00  €/m 2/rok, 
s nájomnou zmluvou na dobu neur čitú s 1-mesa čnou výpovednou 
lehotou. Zámer priameho prenájmu predmetného pozemk u sa zverejní 
na úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v r egionálnej 
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. 
 
Návrh uznesenia: 

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



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 68/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča v súlade 
s § 9a, ods. 9, zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia  a na kladania 
s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to časti pozemku 
z parc. CKN č. 3500/2, k.ú. Ve ľká Byt ča, o výmere 70 m 2, za ú čelom 
umiestnenia nádob na komunálny a triedený odpad, s min. cenou 
nájmu vo výške 01,00 €/m 2/rok, s nájomnou zmluvou na dobu neur čitú 
s 1-mesa čnou výpovednou lehotou.  
Zámer priameho prenájmu predmetného pozemku sa zver ejní na úradnej 
tabuli mesta, na web stránke mesta a v regionálnej tla či a to 
s min. 15 d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 
Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na zasadnutí MZ v Byt či. 
 
Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p.  
Putirka. 
 
21 / Žiados ť p. Ing. Milana Kalaša a manž. Janky, Sládkovi čova  
228/8, Byt ča o doplnenie uznesenia MZ v Byt či č. 168/2016 zo d ňa  
23.11.2016, resp. o zriadenie vecného bremena spo čívajúceho  
v práve vstupu prechodu a prejazdu i cez pozemok pa rc. CKN č.  
1722/11, zast. plocha a nádvorie o výmere 4 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča 
(areál TSMB). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie zmluvy o zriadení 
bezodplatného vecného bremena na dobu neur čitú medzi Mestom Byt ča 
– povinná osoba a Ing. Milanom Kalašom s manž. Jank ou, 
Sládkovi čova 228/8, Byt ča – oprávnená osoba, spo čívajúce v práve 
vstupu, prechodu a prejazdu, či už pešo alebo osobnými 
a nákladnými motorovými vozidlami, v plnom rozsahu cez pozemok 
mesta Byt ča parc. CKN č. 1722/11, zast. plocha o výmere 4 m 2, 
v k.ú. Ve ľká Byt ča a zriadeného in rem na pozemky parc. CKN č. 
1722/4, 1722/5, 1722/6, 1722/9, 1722/10, 1722/12 a 1659/148 v k.ú. 
V. Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 69/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena na 
dobu neur čitú medzi Mestom Byt ča – povinná osoba a Ing. Milanom 
Kalašom s manž. Jankou, Sládkovi čova 228/8, Byt ča – oprávnená 
osoba, spo čívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu, či už pešo 
alebo osobnými a nákladnými motorovými vozidlami, v  plnom rozsahu 
cez pozemok mesta Byt ča parc. CKN č. 1722/11, zast. plocha 
o výmere 4 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča a zriadeného in rem na pozemky 
parc. CKN č. 1722/4, 1722/5, 1722/6, 1722/9, 1722/10, 1722/12 
a 1659/148 v k.ú. V. Byt ča. 



 
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 medzi Mestom Byt ča – povinná osoba a Ing. Milanom 
Kalašom s manž. Jankou, Sládkovi čova 228/8, Byt ča – oprávnená 
osoba, spo čívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu, či už pešo 
alebo osobnými a nákladnými motorovými vozidlami, v  plnom rozsahu 
cez pozemok mesta Byt ča parc. CKN č. 1722/11, zast. plocha 
o výmere 4 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča a zriadeného in rem na pozemky 
parc. CKN č. 1722/4, 1722/5, 1722/6, 1722/9, 1722/10, 1722/12 
a 1659/148 v k.ú. V. Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 69/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena na 
dobu neur čitú medzi Mestom Byt ča – povinná osoba a Ing. Milanom 
Kalašom s manž. Jankou, Sládkovi čova 228/8, Byt ča – oprávnená 
osoba, spo čívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu, či už pešo 
alebo osobnými a nákladnými motorovými vozidlami, v  plnom rozsahu 
cez pozemok mesta Byt ča parc. CKN č. 1722/11, zast. plocha 
o výmere 4 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča a zriadeného in rem na pozemky 
parc. CKN č. 1722/4, 1722/5, 1722/6, 1722/9, 1722/10, 1722/12 
a 1659/148 v k.ú. V. Byt ča. 
 
22 / Žiados ť spolo čnosti Stredoslovenská distribu čná, a.s., Pri  
Raj čianke 2927/8, Žilina, v zastúpení MIRACI elektro pl us, s.r.o.,  
Podzávoz 3008, Čadca o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve  
o zriadení vecného bremena v rámci stavby: 10491 By t ča – ul.  
Družstevná – rozšírenie NNK pre IBV. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena v rámci stavby: „10491 B yt ča – ul. 
Družstevná – rozšírenie NNK pre IBV“, 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 bremen a – 
Stredoslovenská distribu čná, a.s., Pri Raj čianke 2927/8, 010 47  
Žilina, I ČO: 36 442 151, v súlade s jej návrhom zo d ňa 26.04.2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 70/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 
v rámci stavby: „10491 Byt ča – ul. Družstevná – rozšírenie NNK pre 
IBV“, medzi budúcim povinným z vecného bremena – Me sto Byt ča, 
Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim 



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

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

23 / Návrh Zmluvy č. 2/2018 o odovzdaní a prevzatí majetku mesta 
Byt ča do správy Technických služieb mesta Byt ča - Plaváre ň na 
Pšurnovickej ul. v Byt či. 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Zmluvy č. 2/2018 o odovzdaní  
a prevzatí majetku mesta Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, 
Námestie SR č. 1/1, I ČO: 00 321 192, Byt ča (vlastník) 
a Technickými službami mesta Byt ča, Hlinícka 403/16, I ČO: 
00 185 655, Byt ča (správca), na správu stavby – „Plaváre ň“, 
v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 26.04.2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 71/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 2/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku mesta 
Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1/1, I ČO: 
00 321 192, Byt ča (vlastník) a Technickými službami mesta Byt ča, 
Hlinícka 403/16, I ČO: 00 185 655, Byt ča (správca), na správu 
stavby – „Plaváre ň“, v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 26.04.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  



Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 2/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku mesta 
Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1/1, I ČO: 
00 321 192, Byt ča (vlastník) a Technickými službami mesta Byt ča, 
Hlinícka 403/16, I ČO: 00 185 655, Byt ča (správca), na správu 
stavby – „Plaváre ň“, v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 26.04.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 71/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 2/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku mesta 
Byt ča do správy medzi: Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1/1, I ČO: 
00 321 192, Byt ča (vlastník) a Technickými službami mesta Byt ča, 
Hlinícka 403/16, I ČO: 00 185 655, Byt ča (správca), na správu 
stavby – „Plaváre ň“, v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 26.04.2018. 
 
24 / Žiados ť p. Ing. Márie Slosiarikovej, Jesenského 20/9, Žili na  
o kompenzáciu za zastavanie súkromného pozemku mest skou  
komunikáciou, pozemok parc. CKN č. 1815/77, k.ú. Ve ľká Byt ča,  
o výmere 261 m 2 (Na Sahare). 
Mesto Byt ča zabezpe čilo znalecké ocenenie dotknutého pozemku – VŠH  
pozemku parc. CKN č. 1815/77, predstavuje sumu vo výške 4.000,-€. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že asfaltovanie príst upovej 
komunikácie nerealizovalo Mesto Byt ča. 
MR tiež konštatovala, že vlastnícke vz ťahy k pozemkom pod  
mestskými komunikáciami sú v SR vä čšinou nevysporiadané. 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Ing. Márie  
Slosiarikovej, Jesenského 20/9, Žilina o kompenzáci u za zastavanie  
súkromného pozemku mestskou komunikáciou. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 72/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Márie Slosiarikovej, J esenského 20/9,  
Žilina o kompenzáciu za zastavanie súkromného pozem ku mestskou  
komunikáciou. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Márie Slosiarikovej, J esenského 20/9,  
Žilina o kompenzáciu za zastavanie súkromného pozem ku mestskou  
komunikáciou. 
 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 72/2018 
Mestské zastupite ľstvo  



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

25 / Žiados ť spolo čnosti Stredoslovenská distribu čná, a.s., Pri 
Raj čianke 2927/8, Žilina, v zastúpení Ing. Štefan Binó,  elektrické 
zariadenia, Jase ňova 34, Žilina o uzatvorenie Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena v rámci stavby: 1 0899 - Byt ča – 
Hliník nad Váhom – rozšírenie NNK. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena v rámci stavby: „10899 -  Byt ča – Hliník 
nad Váhom – rozšírenie NNK,“, medzi budúcim povinný m z vecného 
bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 
00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremena –  
Stredoslovenská distribu čná, a.s., Pri Raj čianke 2927/8, 010 47  
Žilina, I ČO: 36 442 151, v súlade s jej návrhom zo d ňa 26.04.2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 73/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 
v rámci stavby: „10899 - Byt ča – Hliník nad Váhom – rozšírenie 
NNK,“, medzi budúcim povinným z vecného bremena – M esto Byt ča, 
Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim 
oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská dist ribu čná, a.s., 
Pri Raj čianke 2927/8, 010 47  Žilina, I ČO: 36 442 151, v súlade 
s jej návrhom zo d ňa 26.04.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 
v rámci stavby: „10899 - Byt ča – Hliník nad Váhom – rozšírenie 
NNK,“, medzi budúcim povinným z vecného bremena – M esto Byt ča, 
Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim 
oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská dist ribu čná, a.s., 
Pri Raj čianke 2927/8, 010 47  Žilina, I ČO: 36 442 151, v súlade 
s jej návrhom zo d ňa 26.04.2018. 
 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 73/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 
v rámci stavby: „10899 - Byt ča – Hliník nad Váhom – rozšírenie 
NNK,“, medzi budúcim povinným z vecného bremena – M esto Byt ča, 
Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim 



oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská dist ribu čná, a.s., 
Pri Raj čianke 2927/8, 010 47  Žilina, I ČO: 36 442 151, v súlade 
s jej návrhom zo d ňa 26.04.2018. 
 

26 / Žiados ť p. Juraja Pucho ňa a manž. Mariany, Komenského 1022/1,  
Byt ča o odkúpenie časti mestského pozemku z parc. CKN č. 589/1,  
k.ú. Hliník nad Váhom (v areáli COOP Jednota). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Juraja Pucho ňa  
a manž. Mariany, Komenského 1022/1, Byt ča, o odkúpenie  
časti mestského pozemku z parc. CKN č. 589/1, k.ú. Hliník nad  
Váhom. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 74/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Juraja Pucho ňa a manž. Mariany, Komenského  
1022/1, Byt ča, o odkúpenie časti mestského pozemku z parc. CKN č.  
589/1, k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Juraja Pucho ňa a manž. Mariany, Komenského  
1022/1, Byt ča, o odkúpenie časti mestského pozemku z parc. CKN č.  
589/1, k.ú. Hliník nad Váhom. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 74/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Juraja Pucho ňa a manž. Mariany, Komenského  
1022/1, Byt ča, o odkúpenie časti mestského pozemku z parc. CKN č.  
589/1, k.ú. Hliník nad Váhom. 
  
27 / Schva ľovanie prenájmu majetku mesta Byt ča z dôvodu hodného  
osobitného zrete ľa, uzatvorenie Dodatku č. 1 nájomnej zmluvy zo  
dňa 30.06.2003, tenisový areál Byt ča. 
Po zverejnení zámeru prenájmu tohto majetku (uznese nie MZ v Byt či  
č. 36/2018) neboli po čas doby jeho zverejnenia doru čené žiadne  
námietky od tretích osôb (od 09.03.2018 do 30.03.20 18). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť 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 Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy zo d ňa 
30.06.2003, formou priameho prenájmu pod ľa §9a, ods.9, písm.c zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu hodného 



osobitného zrete ľa a to s nájomcom - Ing. Ľubomír Raši, Nám. SR 
24, I ČO: 10 954 970, Byt ča, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
-Účel nájmu: prevádzkovanie tenisového areálu Byt ča 
-Doba nájmu: ur čitá, 10 rokov odo d ňa platnosti uzatvoreného 
Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy zo d ňa 30.06.2003 
-Cena nájmu: dohodou vo výške 0,10 €/m 2/rok 
-Zmena osoby nájomcu z: Ing. Ľubomír Raši, Nám. SR 24, I ČO: 
10 954 970, Byt ča na ELEKTRO-UNI, s.r.o., Hlinkova 686/26, Byt ča, 
I ČO: 47 080 787, v zastúpení Ing. Ľubomír Raši, konate ľ 
spolo čnosti.  
Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy zo d ňa 
30.06.2003, priamo s doterajším nájomcom tohto mest ského majetku a 
to ako prípadu prenájmu majetku mesta z dôvodu hodn ého osobitného 
zrete ľa, je podpora mesta Byt ča svojim ob čanom v oblasti 
športových aktivít ako i podpora doterajšiemu nájom covi, ktorý na 
predmetnom mestskom majetku vybudoval a prevádzkova l po čas 
doterajšej doby nájmu na vlastné náklady športový t enisový areál 
slúžiaci širokej verejnosti. 
 
Návrh uznesenia: 

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

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



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

 
Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy zo d ňa 
30.06.2003, priamo s doterajším nájomcom tohto mest ského majetku a 
to ako prípadu prenájmu majetku mesta z dôvodu hodn ého osobitného 
zrete ľa, je podpora mesta Byt ča svojim ob čanom v oblasti 
športových aktivít ako i podpora doterajšiemu nájom covi, ktorý na 
predmetnom mestskom majetku vybudoval a prevádzkova l po čas 
doterajšej doby nájmu na vlastné náklady športový t enisový areál 
slúžiaci širokej verejnosti. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 75/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 uzatvorenie 
Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy zo d ňa 30.06.2003, formou priameho 
prenájmu pod ľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí ako prípadu prenájmu hodného osobitného zrete ľa a to s 
nájomcom - Ing. Ľubomír Raši, Nám. SR 24, I ČO: 10 954 970, Byt ča, 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 
-Účel nájmu: prevádzkovanie tenisového areálu Byt ča 
-Doba nájmu: ur čitá, 10 rokov odo d ňa platnosti uzatvoreného 
Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy zo d ňa 30.06.2003 
-Cena nájmu: dohodou vo výške 0,10 €/m 2/rok 
-Zmena osoby nájomcu z: Ing. Ľubomír Raši, Nám. SR 24, I ČO: 
10 954 970, Byt ča na ELEKTRO-UNI, s.r.o., Hlinkova 686/26, Byt ča, 
I ČO: 47 080 787, v zastúpení Ing. Ľubomír Raši, konate ľ 
spolo čnosti.  

 
Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy zo d ňa 
30.06.2003, priamo s doterajším nájomcom tohto mest ského majetku a 



to ako prípadu prenájmu majetku mesta z dôvodu hodn ého osobitného 
zrete ľa, je podpora mesta Byt ča svojim ob čanom v oblasti 
športových aktivít ako i podpora doterajšiemu nájom covi, ktorý na 
predmetnom mestskom majetku vybudoval a prevádzkova l po čas 
doterajšej doby nájmu na vlastné náklady športový t enisový areál 
slúžiaci širokej verejnosti. 
 
28 / Žiados ť BPP Development s.r.o., Gaštanová 1007/6, Byt ča  
o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komuniká cie za ú čelom  
výstavby rodinných domov. 
Ide o povolenie vjazdu z pozemku parc. CKN č.  3015/17 (MK ul.  
Okružná) ku pozemkom parc. CKN č. 3020/331  a 3020/334, k.ú. V.  
Byt ča za ú čelom výstavby troch rodinných domov. 
 
MR konštatovala, že vstupy na pozemky je nutné rieši ť komplexne, 
preto odporú ča, aby Mesto h ľadalo riešenie aj rokovaním s p. 
Gerom.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 76/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Komplexné riešenie zriadenia vjazdu z miestnej komu nikácie v k.ú.  
Veľká Byt ča, Ul. Okružná. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Komplexné riešenie zriadenia vjazdu z miestnej komu nikácie v k.ú.  
Veľká Byt ča, Ul. Okružná. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 76/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
Komplexné riešenie zriadenia vjazdu z miestnej komu nikácie v k.ú.  
Veľká Byt ča, Ul. Okružná. 
 
29 / Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov na  Ul.  
Tresko ňovej, č.s. 814/5, Byt ča: 
-p. Blažena Lalinská   - byt č. 1 na dobu od 1.5.2018 do 30.4.2019 
-p. Peter Holáš – byt č. 2 na dobu od 1.5.2018 do 30.4.2019 
-p. Anna Václavíková – byt č. 7 na dobu od 1.6.2018 do 31.5.2019 
-p. Simona Burandová – byt č. 18 na dobu od 1.5.2018 do 30.4.2019. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie nájomného bytu č. 17 p. Jane 
Kianicovej na dobu od 1.5.2018 do 30.4.2019. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 77/2018 



Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej, č.s. 814/5  
v Byt či: 
1/ p. Blažena Lalinská   - byt č. 1 na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 
2/ p. Peter Holáš – byt č. 2 na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 
3/ p. Anna Václavíková – byt č. 7 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
4/ p. Simona Burandová – byt č. 18 na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej, č.s. 814/5  
v Byt či: 
1/ p. Blažena Lalinská   - byt č. 1 na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 
2/ p. Peter Holáš – byt č. 2 na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 
3/ p. Anna Václavíková – byt č. 7 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
4/ p. Simona Burandová – byt č. 18 na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 77/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej, č.s. 814/5  
v Byt či: 
1/ p. Blažena Lalinská   - byt č. 1 na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 
2/ p. Peter Holáš – byt č. 2 na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 
3/ p. Anna Václavíková – byt č. 7 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
4/ p. Simona Burandová – byt č. 18 na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 
 
30 / Pridelenie vo ľného nájomného bytu č. 17 na Ul. Tresko ňovej  
č.s. 814/5, Byt ča: 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie nájomného bytu č. 17 p. Jane 
Kianicovej na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 30.4.2019. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 78/2018 



Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomného bytu č. 17 na Ul. Tresko ňovej, č.s. 814/5 
v Byt či p. Jane Kianicovej na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomného bytu č. 17 na Ul. Tresko ňovej, č.s. 814/5 
v Byt či p. Jane Kianicovej na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 78/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomného bytu č. 17 na Ul. Tresko ňovej, č.s. 814/5 
v Byt či p. Jane Kianicovej na dobu ur čitú od 1.5.2018 do 
30.4.2019. 
 
31 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom  
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy o 1 
rok: 
-p. Jozef Holá ň – byt č. 23 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019, 
-p. Božena Cimprichová – byt č. 24 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do  
31.5.2019, 
-p. Marian Ková čik – byt č. 26 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019, 
-p. Mária Burandová – byt č. 69 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 79/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byty v byto vom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4 v Byt či: 
1/ p. Jozef Holá ň – byt č. 23 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
2/ p. Božena Cimprichová – byt č. 24 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do  
31.5.2019. 
3/ p. Marian Ková čik – byt č. 26 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
4/ p. Mária Burandová – byt č. 69 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
 
 



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. Jozef Holá ň – byt č. 23 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
2/ p. Božena Cimprichová – byt č. 24 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do  
31.5.2019. 
3/ p. Marian Ková čik – byt č. 26 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
4/ p. Mária Burandová – byt č. 69 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 79/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byty v byto vom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4 v Byt či: 
1/ p. Jozef Holá ň – byt č. 23 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
2/ p. Božena Cimprichová – byt č. 24 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do  
31.5.2019. 
3/ p. Marian Ková čik – byt č. 26 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
4/ p. Mária Burandová – byt č. 69 na dobu ur čitú od 1.6.2018 do 
31.5.2019. 
 
32 / MR odporú ča MZ schváli ť zrušenie uznesenia Mestského 
zastupite ľstva v Byt či č. 29/2018 zo d ňa 21. 2. 2018, ktorým bolo 
schválené vykonanie krokov na prenájom pozemku za ú čelom 
umiestnenia predajného stánku (predaj tla čovín a tabakových 
výrobkov) pri synagóge.  
Dôvodom tohto návrhu je, že Mesto Byt ča v minulosti schválilo na 
pozemku pri synagóge umiestnenie pamätníka (návrh a rch. Ing. 
Olšavského). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 80/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 29/2018 zo d ňa 21. 
2. 2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Ruší: 



Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 29/2018 zo d ňa 21. 
2. 2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 80/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 29/2018 zo d ňa 21. 
2. 2018. 
 
33 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 81/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2018. 
 
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 II. kole r. 2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 81/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2018. 
 
34 / Na vedomie: 
 
a/ FK požiadala o podanie informácie, resp. vysvetl enie: 
-kedy a akým orgánom bolo vydané povolenie na ťažbu štrkov v k.ú. 
Veľká Byt ča a Malá Byt ča spolo čnosti Kamenivo Slovakia, a.s. 
Byt ča, 
MR vzala na vedomie informáciu, že rozhodnutie o povo lení banskej 
činnosti bolo vydané Obvodným banským úradom v Priev idzi d ňa 5. 1. 
2018. Mesto Byt ča vydalo vyjadrenie či je ťažba v dobývacom 
priestore. 
   
- akým orgánom bolo vydané stavebné povolenie na stav bu reštaurácie 
na Ul. Hlinkovej (stavební čka p. Kušová), ako sú riešené 
parkovacie plochy pre návštevníkov a zamestnancov, 
 
-kedy zaháji stavebník Astar Build, s.r.o. výstavbu  parkovacích 
plôch a z akého dôvodu ešte neza čal s ich výstavbou.   



 
b/ KSoc požiadala, aby na zasadnutie MR a MZ bola p redložená  
informácia o stave nedoplatkov na nájme a úhradách za bývanie 
v sociálnych bytoch a Jesienke. 
 
Predložené v prílohe. 
 
c/ Členovia komisii vzali na vedomie informáciu oh ľadne 
novelizácie zákona č. 369/90 o obecnom zriadení. 
 
Poslanec p. Kozák pripomenul, že požiadal o podanie  reklamácie  
na cesty, ktoré mali by ť opravené po vykopaní kanalizácie.  
 
Pán primátor odpovedal, že kolegovia z úradu pripra vujú 
fotodokumentáciu nedostato čne vyspravených ciest, ktoré zašlú na 
VÚC. 
 
Poslanec p. Skotnický diskutoval o tom, že Mesto By t ča  vydalo 
kladné stanovisko k ťažbe spolo čnosti Kamenivo Slovakia 
v dobývacom priestore. Následne bolo vydané Obvodný m banským 
úradom v Prievidzi, d ňa 5. 1. 2018, rozhodnutie o povolení banskej 
činnosti. Pripomenuli, že sú časný pán primátor, ako aj 
predchádzajúci pán primátor deklarovali, že Mesto n evydá kladné 
stanovisko k ťažbe štrkov na území mesta. Konštatoval, že sa 
napriek tomu chystá realizácia ťažby štrkov. Ďalej poukázal na to, 
že spolo čnos ťou, nevie jej názov, bol realizovaný na Váhu návoz,  
čo spôsobuje problémy s možným zatápaním nehnute ľností ob čanov na 
Ul. Malobyt čianskej a v Malej Byt či.  
 
Pán primátor vysvetlil, že v ÚP je to dobývací prie stor. K ďalším 
pripomienkam poslancov z bodu na vedomie pán primát or konštatoval, 
že poslanci dostali písomnú informáciu o stave nedo platkov na 
nájme a úhradách za bývanie v sociálnych bytoch a J esienke. 
K ostatným dotazom, ako sú riešené parkovacie ploch y, je to vecou 
stavebného úradu. 
 
Poslanec p. Kozák konštatoval, že pán primátor, pod ľa jeho názoru, 
nemal vyda ť kladné stanovisko k ťažbe, mal háji ť záujmy Mesta 
a napriek územnému plánu nemalo by ť vydané kladné stanovisko 
Mesta. 
 
Vedúci oddelenia Va ŹP p. Oszczeda objasnil prítomným, čo je 
dobývací priestor, už od r. 1982 je tu vedený a to,  že ho Mesto 
bolo v svojej územnoplánovacej dokumentácii povinné  zoh ľadni ť. 
Jedným z orgánov, ktorý sa k územnoplánovacej dokum entácii 
vyjadrujú je aj Obvodný banský úrad a ten ur čil tento dobývací 
priestor.  
 
Poslanci v diskusii vyjadrili názor, že by v meste nemala by ť 
realizovaná žiadna banská činnos ť a na toto by malo prihliada ť v 
jeho aktualizácii územného plánu mesta v budúcnosti . 



Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 4/2018 
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 
prednostka úradu                    primátor mesta            
 
 
Ing. Peter Weber                    Michal Filek   
I.overovate ľ                        II.overovate ľ 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 
 
 
 
 


