
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 7/2018 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 29. 10. 2018 o 14,00 hodine na Mestskom úrade v B yt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 15,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 13 poslancov 
Ospravedlnení: 4 poslanci 
Program: 
1/ Zmena rozpo čtovým opatrením č. 2/2018/Z v zmysle § 21, ods. 1 
Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami Mesta Byt ča. 
2/ Žiados ť Ob čianskeho združenia Na záchranu byt čianskej synagógy 
o vydanie stanoviska Mesta Byt ča. 
3/ Žiados ť Futbalového klubu Hliník nad Váhom o poskytnutie 
dotácie, resp. jej zvýšenie na r. 2018. 
4/ Žiados ť Stolnotenisového oddielu TZO Byt ča o poskytnutie 
dotácie, resp. jej zvýšenie na r. 2018. 
5/ Žiados ť BENET Lawn-Tennis Club Byt ča o poskytnutie dotácie 
resp. jej zvýšenie na r. 2018. 
6/ Žiados ť TJ Tatran Hrabové, Byt ča o poskytnutie dotácie, resp. 
jej zvýšenie na r. 2018. 
7/ Žiados ť MFK Byt ča o poskytnutie dotácie, resp. jej zvýšenie na 
r. 2018. 
8/ Žiados ť  Slovenského červeného kríža, Územnému spolku Žilina na 
poskytnutie dotácie pri príležitosti konania akcie „oce ňovanie 
bezpríspevkových darcov krvi“. 
9/ Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzeni e užívania 
nehnute ľnosti,  optická sie ť FTTH 1 a 2 na území mesta Byt če – 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava . 
10 / Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2018 k 31. 10. 2018. 
11 / Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpo čtu Mesta Byt ča na r.  
2019. 
12 / Žiados ť o poskytnutie dotácie Filmovému klubu Byt ča na zabez- 
pečenie filmového a divadelného programu na akcii 5. r očník 
festivalu „Hviezdne noci 2019“. 
13 / Návrh Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2019 s výh ľadom  
na roky 2020-2021. 
14 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. /2018, 
ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka 
škôl a školských zariadení na r. 2019. 
15 / Návrh na zrušenie členstva Mesta Byt ča v Regióne Beskydy. 
16 / Žiados ť o zaradenie do programu rokovania MZ a schválenie 
Kúpnej zmluvy. 
17 / Žiados ť o zaradenie do programu rokovania MZ a schválenie 
Zmluvy o spolupráci. 
18 / Ponuka spolo čnosti  ASTAR BUILD, Byt ča na odpredaj stavby 
„Parkovacie plochy s chodníkom“. 
19 / Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 9. 2018. 
20 / Žiados ť ZŠ E. Lániho Byt ča o schválenie prenájmu priestorov 
telocvi čne ZŠ E. Lániho v Byt či mimo vyu čovacieho procesu školy 
Mestskému hádzanárskemu klubu Byt ča. 
 
 
 



     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. 
Ing. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 12 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Ospravedlnení sú 
poslanci pp. Michal Filek, Andrea Gajdošíková, Ing.  Ondrej 
Skotnický a JUDr. Anton Školek. Poslanec p. Ing. Ju raj Putirka 
príde neskôr. 
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu programu. Poslanci program 
schválili. 
Pán primátor predložil na doplnenie programu bod č. 9/ pred 
Návrhom zmeny rozpo čtu č. 7/2018 a to návrh Dohody o jednorazovej 
náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnute ľnosti,  optická sie ť 
FTTH 1 a 2 na území mesta Byt če – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 
28, Bratislava . 
Poslanci schválili doplnenie tohto bodu programu. 
 
Pán primátor predložil na doplnenie programu bod č. 20/ Žiados ť ZŠ 
E. Lániho Byt ča o schválenie prenájmu priestorov telocvi čne ZŠ E. 
Lániho v Byt či mimo vyu čovacieho procesu školy Mestskému 
hádzanárskemu klubu Byt ča. 
Poslanci jednohlasne schválili doplnenie tohto bodu  programu. 
 
Ďalšie návrhy na doplnenie programu neboli predložen é. 
 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Július Lovás a p. 
Ing. Ján Melocík.  
      Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Jozef Raž dík 
ako predseda komisie, p. Stanislav Struhal a Branis lav Šušolík 
ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili. 
 
1/ Zmena rozpo čtovým opatrením č. 2/2018/Z v zmysle § 21, ods. 1 
Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami Mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 150/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 2/2018/Z k 26. 9. 2018 
v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 2/2018/Z k 26. 9. 2018 
v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 150/2018 
Mestské zastupite ľstvo  



Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 2/2018/Z k 26. 9. 2018 
v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča. 
 
2/ Žiados ť Ob čianskeho združenia Na záchranu byt čianskej synagógy 
o vydanie stanoviska Mesta Byt ča či poskytne alebo neposkytne 
finan čný príspevok na obnovu alebo reštaurovanie kultúrne j 
pamiatky – synagógy, ktorá sa nachádza v k.ú. Ve ľká Byt ča.   
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 151/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Neposkytnutie finan čného príspevku na obnovu alebo reštaurovanie 
kultúrnej pamiatky – synagógy Ob čianskému združeniu Na záchranu 
byt čianskej synagógy. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Neposkytnutie finan čného príspevku na obnovu alebo reštaurovanie 
kultúrnej pamiatky – synagógy Ob čianskému združeniu Na záchranu 
byt čianskej synagógy. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 151/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Neposkytnutie finan čného príspevku na obnovu alebo reštaurovanie 
kultúrnej pamiatky – synagógy Ob čianskému združeniu Na záchranu 
byt čianskej synagógy. 
 
3/ Žiados ť Futbalového klubu Hliník nad Váhom o poskytnutie 
dotácie, resp. jej zvýšenie na r. 2018 vo výške 5.0 00,- € na 
zabezpe čenie športovej činnosti v roku 2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 152/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- € Futbalovému klubu Hliník 
nad Váhom na zabezpe čenie športových aktivít pre členov 
a verejnos ť, v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2018 k 31.10.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- € Futbalovému klubu Hliník 
nad Váhom na zabezpe čenie športových aktivít pre členov 
a verejnos ť, v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2018 k 31.10.2018. 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 152/2018 
 
4/ Žiados ť Stolnotenisového oddielu TZO Byt ča o poskytnutie 
dotácie, resp. jej zvýšenie na r. 2018 vo výške 1.0 00,- € na 
zabezpe čenie športovej činnosti v roku 2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 153/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 500,- €  Stolnotenisov ému oddielu TZO 
Byt ča na pokrytie výdavkov klubu v sú ťažnom ro čníku 2018, v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2018 k 31.10.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 500,- €  Stolnotenisov ému oddielu TZO 
Byt ča na pokrytie výdavkov klubu v sú ťažnom ro čníku 2018, v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2018 k 31.10.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 153/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 500,- €  Stolnotenisov ému oddielu TZO 
Byt ča na pokrytie výdavkov klubu v sú ťažnom ro čníku 2018, v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2018 k 31.10.2018. 
 
5/ Žiados ť BENET Lawn-Tennis Club Byt ča o poskytnutie dotácie 
resp. jej zvýšenie na r. 2018 vo výške 7.000,- € na  zabezpe čenie 
športovej činnosti v roku 2018. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 154/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.000,- € OZ BENET Law n-Tennis Club 
Byt ča na pokrytie nákladov na nájom priestorov po čas zimného 
obdobia a vklady a poplatky na STZ a SSTZ, v zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2018 k 31.10.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.000,- € OZ BENET Law n-Tennis Club 
Byt ča na pokrytie nákladov na nájom priestorov po čas zimného 
obdobia a vklady a poplatky na STZ a SSTZ, v zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2018 k 31.10.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 154/2018 
Mestské zastupite ľstvo  



Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.000,- € OZ BENET Law n-Tennis Club 
Byt ča na pokrytie nákladov na nájom priestorov po čas zimného 
obdobia a vklady a poplatky na STZ a SSTZ, v zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2018 k 31.10.2018. 
 
6/ Žiados ť TJ Tatran Hrabové, Byt ča o poskytnutie dotácie, resp. 
jej zvýšenie na r. 2018 vo výške 700,- € na dokon čenie sezóny 
futbalových mužstiev. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 155/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 300,- € futbalovému kl ubu TJ Tatran 
Hrabové na zabezpe čenie dokon čenia sezóny futbalových mužstiev 
klubu (poplatky, výdavky na rozhodcov, materiálne v ybavenie) 
v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2018 
k 31.10.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 300,- € futbalovému kl ubu TJ Tatran 
Hrabové na zabezpe čenie dokon čenia sezóny futbalových mužstiev 
klubu (poplatky, výdavky na rozhodcov, materiálne v ybavenie) 
v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2018 
k 31.10.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 155/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 300,- € futbalovému kl ubu TJ Tatran 
Hrabové na zabezpe čenie dokon čenia sezóny futbalových mužstiev 
klubu (poplatky, výdavky na rozhodcov, materiálne v ybavenie) 
v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2018 
k 31.10.2018. 
 
7/ Žiados ť MFK Byt ča o poskytnutie dotácie, resp. jej zvýšenie na 
r. 2018 vo výške 6.000,- € na zabezpe čenie športovej činnosti 
v roku 2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 156/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.000,- € Mestskému fu tbalovému klubu 
Byt ča na zabezpe čenie organizovania futbalových zápasov, tréningov 
a turnajov mládežníckych družstiev (vklady a poplat ky, výdavky na 
rozhodcov, členské poplatky, prepravné) v zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2018 k 31.10.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.000,- € Mestskému fu tbalovému klubu 
Byt ča na zabezpe čenie organizovania futbalových zápasov, tréningov 
a turnajov mládežníckych družstiev (vklady a poplat ky, výdavky na 
rozhodcov, členské poplatky, prepravné) v zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2018 k 31.10.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 156/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.000,- € Mestskému fu tbalovému klubu 
Byt ča na zabezpe čenie organizovania futbalových zápasov, tréningov 
a turnajov mládežníckych družstiev (vklady a poplat ky, výdavky na 
rozhodcov, členské poplatky, prepravné) v zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2018 k 31.10.2018. 
 
8/ Žiados ť  Slovenského červeného kríža, Územnému spolku Žilina na 
poskytnutie dotácie pri príležitosti konania akcie „oce ňovanie 
bezpríspevkových darcov krvi“. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 157/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 600,- € Slovenskému červenému krížu, 
Územnému spolku Žilina, na zabezpe čenie nájmu priestorov pri 
príležitosti konania akcie „oce ňovanie bezpríspevkových darcov 
krvi“, v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2018 k 31.10.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 600,- € Slovenskému červenému krížu, 
Územnému spolku Žilina, na zabezpe čenie nájmu priestorov pri 
príležitosti konania akcie „oce ňovanie bezpríspevkových darcov 
krvi“, v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2018 k 31.10.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 157/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 600,- € Slovenskému červenému krížu, 
Územnému spolku Žilina, na zabezpe čenie nájmu priestorov pri 
príležitosti konania akcie „oce ňovanie bezpríspevkových darcov 
krvi“, v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2018 k 31.10.2018. 
 
 



9/ Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzeni e užívania 
nehnute ľnosti,  optická sie ť FTTH 1 a 2 na území mesta Byt če – 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava . 
 
Pán primátor informoval prítomných, že v meste vyko návajú 
spolo čnosti výkopové práce a uloženia telekomunika čných sietí. Ako 
prvá predložila Mestu návrh na jednorazovú náhradu spolo čnos ť 
Slovak Telekom. Ide o náhradu za strpenie nepohody pri vykonávaní 
týchto prác.  
 
Poslanec p. Kozák konštatoval, že ide o finan čnú náhradu za to, že 
mali ob čania touto činnos ťou nepohodu. Pripomenul, že pri prácach 
boli poškodené aj dreviny, teda by bolo vhodné vymá hať aj náklady 
na náhradnú výsadbu zelene.  
 
Pán primátor konštatoval, že predmetom dohody je ná hrada za 
nepohodu.  
  
Vedúci oddelenia p. Kotešovský doplnil, čo sa týka podnetu škôd 
spôsobených na zelení bude preverený. 
    
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dohody o jednorazovej náhrade za nútené  obmedzenie 
užívania nehnute ľnosti medzi : Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 
014 01 Byt ča, I ČO : 00 321 192 („povinný“) a a.s. Slovak Telekom, 
Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, I ČO : 35 763 469 
(„oprávnený“), s náhradou pre Mesto Byt ča vo výške 19 790,40 eur, 
stavba – optická sie ť č. FTTH 1 a 2 a to v navrhovanom znení 
zmluvy zo d ňa 29.10.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 158/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dohody o jednorazovej náhrade za nútené  obmedzenie 
užívania nehnute ľnosti medzi : Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 
014 01 Byt ča, I ČO : 00 321 192 („povinný“) a a.s. Slovak Telekom, 
Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, I ČO : 35 763 469 
(„oprávnený“), s náhradou pre Mesto Byt ča vo výške 19 790,40 eur, 
stavba – optická sie ť č. FTTH 1 a 2 a to v navrhovanom znení 
zmluvy zo d ňa 29.10.2018. 
 
Pán primátor konštatoval, že zo zasadnutia sa ospra vedlnil 
poslanec p. Kozák z dôvodu ú časti na pohrebe. 
 
10 / Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
6/2018 k 30. 9. 2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 159/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 



Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - 
d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 10. 2018 
podľa predloženej tabu ľky. 
 
Pán primátor informoval, že do návrhu zmeny rozpo čtu sú doplnené 
predložené zmeny, ktoré poslanci obdržali. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - 
d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 10. 2018 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovným doplnením a zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty  
MŠ Hurbanova – „Zníženie...“ - služby                   -8.000,- €  
 
Podprogram 3.9. Mestský informa čný systém  
Rutinná a štandardná údržba IS                           4.400,- €  
 
Podprogram 8.3. Správa a údržba verejnej zelene  
Rutinná a štandardná údržba                              1.000,- €  
 
Podprogram 11.1. Materské školy  
MŠ Hurbanova – „Zníženie...“ - služby                   +8.000,- €  
 
Podprogram 12.1. Dotácie na šport  
Poistné a príspevok do pois ťovní (620)                    +300,- €  
Služby (odmeny na dohody) (637)                         +1.400,- €  
 
Podprogram 13.4. Podpora kultúrnych a spolo č. aktivít  
Služby – akcie mesta  (637)                             +2.000,- €  
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 11.1. Materské školy  
MŠ Hurbanova – projekt „Zníženie energetickej...“          +2.000,- €  
 
Bežný príjem 
Ostatné prímy - iné                                    +11.100,- €  

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 159/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - 
d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 10. 2018 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovným doplnením a zmenami: 
 



Bežné výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty  
MŠ Hurbanova – „Zníženie...“ - služby                   -8.000,- €  
 
Podprogram 3.9. Mestský informa čný systém  
Rutinná a štandardná údržba IS                           4.400,- €  
 
Podprogram 8.3. Správa a údržba verejnej zelene  
Rutinná a štandardná údržba                              1.000,- €  
 
Podprogram 11.1. Materské školy  
MŠ Hurbanova – „Zníženie...“ - služby                   +8.000,- €  
 
Podprogram 12.1. Dotácie na šport  
Poistné a príspevok do pois ťovní (620)                    +300,- €  
Služby (odmeny na dohody) (637)                         +1.400,- €  
 
Podprogram 13.4. Podpora kultúrnych a spolo č. aktivít  
Služby – akcie mesta  (637)                             +2.000,- €  
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 11.1. Materské školy  
MŠ Hurbanova – projekt „Zníženie energetickej...“          +2.000,- €  
 
Bežný príjem 
Ostatné prímy - iné                                    +11.100,- €  

 
11 / Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpo čtu Mesta Byt ča na r.  
2019. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 159/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na zabezpe čenie športových 
a kultúrnych akcií v roku 2019: 
Mestský futbalový klub Byt ča                         41.500,- €                                                       
Futbalový klub Hliník n/V                             2.830,- €                                                           
TJ Tatran Hrabové                                     2.830,- € 
TJ Pšurnovice                                         2.830,- € 
Mestský hádzanársky klub Byt ča                       27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča                       4.000,- €                           
Šachový oddiel TZO Byt ča                                670,- €                                             
Horolezecký klub Direct Byt ča                           600,- €                                                        
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča   1.000,- €                         
Benet – Lawn-Tennis Club klub Byt ča                   1.000,- € 
Slovenská asociácia Kung-Fu, Byt ča                      900,- € 
ASSASIN GYN, Byt ča                                      300,- € 
Klub zjazdovej cyklistiky Byt ča                         200,- € 
Glória Deo, Byt ča                                     1.100,- € 
Komunitné centrum „Ruka v ruke“, Byt ča      600,- € 
 



2/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 
o poskytovaní dotácií rozšírenie ú čelu použitia vyššie uvedených 
dotácií na zabezpe čenie športových akcií v roku 2019 s oh ľadom na 
jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie na:  
-vklady do sú ťaží a turnajov, licen čné poplatky (registra čné 
preukazy, členské poplatky, poplatky za registráciu hrá čov, vklady do 
súťaže); 
-poplatky za rozhodcov 
-náklady na zabezpe čenie zdravotnej starostlivosti na zápasoch; 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
 priestorov; 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie); 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby). 
 
3/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 
o poskytovaní dotácií rozšírenie ú čelu použitia dotácie v r. 2019 
Speváckemu zboru Glória Deo Byt ča, s oh ľadom na žiados ť 
o poskytnutie dotácie, na:  
-výdavky na ubytovanie pri externom vystúpení. 
 
Vedúca FO p. Kramarová informovala prítomných, že n ako ľko kluby 
požadovali doplnenie ú čelu dotácie, v návrhu je požadované 
rozšírenie zoh ľadnené v bode 2/ a 3/ uznesenia. 
Poslanci nemali pripomienky. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na zabezpe čenie športových 
a kultúrnych akcií v roku 2019: 
Mestský futbalový klub Byt ča                         41.500,- €                                                    
Futbalový klub Hliník n/V                             2.830,- €                                                           
TJ Tatran Hrabové                                     2.830,- € 
TJ Pšurnovice                                         2.830,- € 
Mestský hádzanársky klub Byt ča                       27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča                       4.000,- €                                                   
Šachový oddiel TZO Byt ča                                670,- €                                             
Horolezecký klub Direct Byt ča                           600,- €                                                        
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča   1.000,- €                         
Benet – Lawn-Tennis Club klub Byt ča                   1.000,- € 
Slovenská asociácia Kung-Fu, Byt ča                      900,- € 
ASSASIN GYN, Byt ča                                      300,- € 
Klub zjazdovej cyklistiky Byt ča                         200,- € 
Glória Deo, Byt ča                                     1.100,- € 
Komunitné centrum „Ruka v ruke“, Byt ča      600,- € 
 
2/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 
o poskytovaní dotácií rozšírenie ú čelu použitia vyššie uvedených 
dotácií na zabezpe čenie športových akcií v roku 2019 s oh ľadom na 
jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie na:  



-vklady do sú ťaží a turnajov, licen čné poplatky (registra čné 
preukazy, členské poplatky, poplatky za registráciu hrá čov, vklady do 
súťaže); 
-poplatky za rozhodcov 
-náklady na zabezpe čenie zdravotnej starostlivosti na zápasoch; 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
 priestorov; 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie); 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby). 
 
3/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 
o poskytovaní dotácií rozšírenie ú čelu použitia dotácie v r. 2019 
Speváckemu zboru Glória Deo Byt ča, s oh ľadom na žiados ť 
o poskytnutie dotácie, na:  
-výdavky na ubytovanie pri externom vystúpení. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 160/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na zabezpe čenie športových 
a kultúrnych akcií v roku 2019: 
Mestský futbalový klub Byt ča                         41.500,- €                                                       
Futbalový klub Hliník n/V                             2.830,- €                                                           
TJ Tatran Hrabové                                     2.830,- € 
TJ Pšurnovice                                         2.830,- € 
Mestský hádzanársky klub Byt ča                       27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča                       4.000,- €                                                   
Šachový oddiel TZO Byt ča                                670,- €                                             
Horolezecký klub Direct Byt ča                           600,- €                       
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča   1.000,- €                         
Benet – Lawn-Tennis Club klub Byt ča                   1.000,- € 
Slovenská asociácia Kung-Fu, Byt ča                      900,- € 
ASSASIN GYN, Byt ča                                      300,- € 
Klub zjazdovej cyklistiky Byt ča                         200,- € 
Glória Deo, Byt ča                                     1.100,- € 
Komunitné centrum „Ruka v ruke“, Byt ča      600,- € 
 
2/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 
o poskytovaní dotácií rozšírenie ú čelu použitia vyššie uvedených 
dotácií na zabezpe čenie športových akcií v roku 2019 s oh ľadom na 
jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie na:  
-vklady do sú ťaží a turnajov, licen čné poplatky (registra čné 
preukazy, členské poplatky, poplatky za registráciu hrá čov, vklady do 
súťaže); 
-poplatky za rozhodcov 
-náklady na zabezpe čenie zdravotnej starostlivosti na zápasoch; 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
 priestorov; 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie); 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby). 
 



3/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 
o poskytovaní dotácií rozšírenie ú čelu použitia dotácie v r. 2019 
Speváckemu zboru Glória Deo Byt ča, s oh ľadom na žiados ť 
o poskytnutie dotácie, na:  
-výdavky na ubytovanie pri externom vystúpení. 
 
12 / Žiados ť o poskytnutie dotácie Filmovému klubu Byt ča na zabez- 
pečenie filmového a divadelného programu na akcii 5. r očník 
festivalu „Hviezdne noci 2019“. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 161/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Filmovému klubu Byt ča vo výške 
2.500,- €, na zabezpe čenie filmového a divadelného programu na 
akcii 5. ro čník festivalu „Hviezdne noci 2019“. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Filmovému klubu Byt ča vo výške 
2.500,- €, na zabezpe čenie filmového a divadelného programu na 
akcii 5. ro čník festivalu „Hviezdne noci 2019“. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 161/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Filmovému klubu Byt ča vo výške 
2.500,- €, na zabezpe čenie filmového a divadelného programu na 
akcii 5. ro čník festivalu „Hviezdne noci 2019“. 
 
13 / Návrh Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2019 s výh ľadom  
na roky 2020-2021. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 162/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2019, s výh ľadom na roky 
2020 – 2021, v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov, pod ľa predloženého návrhu. 
 



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2019, s výh ľadom na roky 
2020 – 2021, v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov, pod ľa predloženého návrhu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 162/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2019, s výh ľadom na roky 
2020 – 2021, v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov, pod ľa predloženého návrhu. 
 
Pán primátor sa ospravedlnil z rokovania z dôvodu ú časti na 
pohrebe. Rokovanie ďalej viedol zástupca primátora p. Babušík. 
 
14 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. /2018, 
ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka 
škôl a školských zariadení na r. 2019. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 163/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2018, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 15/2012 
o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl  
a školských zariadení na r. 2019. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2018, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 15/2012 
o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl  
a školských zariadení na r. 2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 163/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2018, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 15/2012 
o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl  
a školských zariadení na r. 2019. 
 
15 / Návrh na zrušenie členstva Mesta Byt ča v Regióne Beskydy. 
 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 164/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vystúpenie Mesta Byt ča zo združenia „REGIÓN BESKYDY“ , so sídlom 
Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina, I ČO : 36 148 474, 
zapísaného v registri záujmových združení právnický ch osôb vedenom 
Okresným úradom Žilina, v súlade s § 17 bod. 1 Stan ov združenia. 
 
Poslanci vzali na vedomie informáciu, že Mesto nemá  projekty cez 
združenie a nevyvíja aktivity v združení. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vystúpenie Mesta Byt ča zo združenia „REGIÓN BESKYDY“ , so sídlom 
Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina, I ČO : 36 148 474, 
zapísaného v registri záujmových združení právnický ch osôb vedenom 
Okresným úradom Žilina, v súlade s § 17 bod. 1 Stan ov združenia. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 165/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vystúpenie Mesta Byt ča zo združenia „REGIÓN BESKYDY“ , so sídlom 
Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina, I ČO : 36 148 474, 
zapísaného v registri záujmových združení právnický ch osôb vedenom 
Okresným úradom Žilina, v súlade s § 17 bod. 1 Stan ov združenia. 
 
16 / Žiados ť p. Libora Rybanského s manž. Annou, M. Šinského č. 
671/3, Žilina o zaradenie do programu rokovania MZ a schválenie 
Kúpnej zmluvy. 
 
Predmetom Kúpnej zmluvy je vybudovanie komunikácie kruhovej 
križovatky a autobusovej zastávky, ktorá vzniká na parcelách č. 
3155/112; 3155/115 a 3155/116 v k.ú. Ve ľká Byt ča a je sú časťou 
realizácie projektu „Bytové domy Byt ča“. 
    
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 165/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie novovytvoren ých pozemkov 
parc. CKN č. 3155/112, ostatné plochy o výmere 620 m 2, parc. CKN č. 
3155/115, ostatné plochy o výmere 244 m 2  a parc. CKN č. 3155/116, 
ostatné plochy o výmere 424 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča (GP č. 47355140-
32/2018, vyhotovil Ing. Ján Sýkora), medzi predávaj úcim – Libor 
Rybanský a manž. PhDr. Anna Rybanská, bytom M. Šins kého 671/3, 010 
07  Žilina-Byt čica a kupujúcim – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 
Byt ča, I ČO: 00 321 192, za kúpnu cenu 01,00 €  a to v súlade  so 
znením návrhu zmluvy zo d ňa 29.10.2018. 
 
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že na za sadnutie 
prišiel poslanec p. Putirka. 



Poslanci diskutovali o návrhu.    
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie novovytvoren ých pozemkov 
parc. CKN č. 3155/112, ostatné plochy o výmere 620 m 2, parc. CKN č. 
3155/115, ostatné plochy o výmere 244 m 2  a parc. CKN č. 3155/116, 
ostatné plochy o výmere 424 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča (GP č. 47355140-
32/2018, vyhotovil Ing. Ján Sýkora), medzi predávaj úcim – Libor 
Rybanský a manž. PhDr. Anna Rybanská, bytom M. Šins kého 671/3, 010 
07  Žilina-Byt čica a kupujúcim – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 
Byt ča, I ČO: 00 321 192, za kúpnu cenu 01,00 €  a to v súlade  so 
znením návrhu zmluvy zo d ňa 29.10.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 165/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie novovytvoren ých pozemkov 
parc. CKN č. 3155/112, ostatné plochy o výmere 620 m 2, parc. CKN č. 
3155/115, ostatné plochy o výmere 244 m 2  a parc. CKN č. 3155/116, 
ostatné plochy o výmere 424 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča (GP č. 47355140-
32/2018, vyhotovil Ing. Ján Sýkora), medzi predávaj úcim – Libor 
Rybanský a manž. PhDr. Anna Rybanská, bytom M. Šins kého 671/3, 010 
07  Žilina-Byt čica a kupujúcim – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 
Byt ča, I ČO: 00 321 192, za kúpnu cenu 01,00 €  a to v súlade  so 
znením návrhu zmluvy zo d ňa 29.10.2018. 
 
17 / Žiados ť ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinského č. 671/3, Žilina 
o zaradenie do programu rokovania MZ a schválenie Z mluvy 
o spolupráci. 
 
Predmetom Zmluvy je spolupráca pri realizácii stavb y - cestná 
komunikácia, kruhová križovatka a autobusovej zastá vka. Ide 
o zmluvu o spolupráci medzi Mestom Byt ča a spolo čnos ťou ENERGY 
STUDIO, s.r.o., M. Šinského č. 671/3, Žilina. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 166/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri realizácii stav by - „Cestnej 
komunikácie, kruhová križovatka a autobusová zastáv ka“, na 
pozemkoch parc. CKN č. 3155/112, 3155/115, 3155/116 a časti parc. 
CKN č. 3155/50 - o výmere 3211 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, medzi 
zmluvnými stranami: ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinsk ého 671/3, 010 
07  Žilina-Byt čica, I ČO: 45 231 842  (Investor stavby a stavebník) 
a Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1/1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 (budúci 
vlastník a užívate ľ stavby), s budúcim odpredajom predmetnej 
stavby Mestu Byt ča za kúpnu cenu 01,00 € s DPH  a to v súlade so 
znením návrhu tejto zmluvy zo d ňa 29.10.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri realizácii stav by - „Cestnej 
komunikácie, kruhová križovatka a autobusová zastáv ka“, na 
pozemkoch parc. CKN č. 3155/112, 3155/115, 3155/116 a časti parc. 
CKN č. 3155/50 - o výmere 3211 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, medzi 
zmluvnými stranami: ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinsk ého 671/3, 010 
07  Žilina-Byt čica, I ČO: 45 231 842  (Investor stavby a stavebník) 
a Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1/1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 (budúci 
vlastník a užívate ľ stavby), s budúcim odpredajom predmetnej 
stavby Mestu Byt ča za kúpnu cenu 01,00 € s DPH  a to v súlade so 
znením návrhu tejto zmluvy zo d ňa 29.10.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 166/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri realizácii stav by - „Cestnej 
komunikácie, kruhová križovatka a autobusová zastáv ka“, na 
pozemkoch parc. CKN č. 3155/112, 3155/115, 3155/116 a časti parc. 
CKN č. 3155/50 - o výmere 3211 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, medzi 
zmluvnými stranami: ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinsk ého 671/3, 010 
07  Žilina-Byt čica, I ČO: 45 231 842  (Investor stavby a stavebník) 
a Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1/1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 (budúci 
vlastník a užívate ľ stavby), s budúcim odpredajom predmetnej 
stavby Mestu Byt ča za kúpnu cenu 01,00 € s DPH  a to v súlade so 
znením návrhu tejto zmluvy zo d ňa 29.10.2018. 
 
18 / Ponuka spolo čnosti  ASTAR BUILD, s.r.o., Hlinkova č. 1220, 
Byt ča na odpredaj stavby „Parkovacie plochy s chodníkom “ na časti 
pozemkov parc. CKN č. 1353 a EKN č. 3519/4 v k.ú. Ve ľká Byt ča za 
symbolické 1,- € s DPH. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 167/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie stavby – „Pa rkovacie plochy 
s chodníkom“, na časti pozemkov parc. CKN č. 1353 a EKN č. 3519/4, 
k.ú. Ve ľká Byt ča,  medzi predávajúcim – ASTAR BUILD, s.r.o., 
Byt ča, I ČO: 47 993 502 a kupujúcim – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 
1/1, Byt ča, I ČO: 00 321 192, za kúpnu cenu 01,00 € s DPH a to 
v súlade so znením návrhu zmluvy zo d ňa 29.10.2018. 
 
Poslanci diskutovali o návrhu. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie stavby – „Pa rkovacie plochy 
s chodníkom“, na časti pozemkov parc. CKN č. 1353 a EKN č. 3519/4, 
k.ú. Ve ľká Byt ča,  medzi predávajúcim – ASTAR BUILD, s.r.o., 
Byt ča, I ČO: 47 993 502 a kupujúcim – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 
1/1, Byt ča, I ČO: 00 321 192, za kúpnu cenu 01,00 € s DPH a to 
v súlade so znením návrhu zmluvy zo d ňa 29.10.2018. 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 167/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie stavby – „Pa rkovacie plochy 
s chodníkom“, na časti pozemkov parc. CKN č. 1353 a EKN č. 3519/4, 
k.ú. Ve ľká Byt ča,  medzi predávajúcim – ASTAR BUILD, s.r.o., 
Byt ča, I ČO: 47 993 502 a kupujúcim – Mesto Byt ča, Námestie SR č. 
1/1, Byt ča, I ČO: 00 321 192, za kúpnu cenu 01,00 € s DPH a to 
v súlade so znením návrhu zmluvy zo d ňa 29.10.2018. 
 
19 / Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 9. 2018. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 168/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.09.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.09.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 168/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.09.2018. 
 
20 / Žiados ť ZŠ E. Lániho Byt ča o schválenie prenájmu priestorov 
telocvi čne ZŠ E. Lániho v Byt či mimo vyu čovacieho procesu školy 
Mestskému hádzanárskemu klubu Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu správcovi majetku mesta - ZŠ E. Lán iho v Byt či, 
č.s. 261/7, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu neb. 
priestorov telocvi čne ZŠ E. Lániho v Byt či mimo vyu čovacieho 
procesu školy (web mesta, web ZŠ E. Lániho, úradná tabu ľa mesta), 
formou priameho prenájmu pod ľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu ho dného 
osobitného zrete ľa a v súlade so Zásadami hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to nájomcovi 
– MHK Byt ča, ob čianske združenie, Námestie SR 1, I ČO : 37 981 421, 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
a) výška nájmu telocvi čne 07,00 €/hod., poplatky za spotrebu 
energií 1,24 €/hod.  
b) nájomná zmluva na dobu neur čitú  
c) ú čel nájmu: kondi čná príprava mladých hádzanárok 
 



Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom a mladej generácii v 
oblasti športových a vo ľnočasových aktivít v rámci činnosti MHK 
Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 169/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu správcovi majetku mesta - ZŠ E. Lán iho v Byt či, 
č.s. 261/7, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu neb. 
priestorov telocvi čne ZŠ E. Lániho v Byt či mimo vyu čovacieho 
procesu školy (web mesta, web ZŠ E. Lániho, úradná tabu ľa mesta), 
formou priameho prenájmu pod ľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu ho dného 
osobitného zrete ľa a v súlade so Zásadami hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to nájomcovi 
– MHK Byt ča, ob čianske združenie, Námestie SR 1, I ČO : 37 981 421, 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
a) výška nájmu telocvi čne 07,00 €/hod., poplatky za spotrebu 
energií 1,24 €/hod.  
b) nájomná zmluva na dobu neur čitú  
c) ú čel nájmu: kondi čná príprava mladých hádzanárok 
 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom a mladej generácii v 
oblasti športových a vo ľnočasových aktivít v rámci činnosti MHK 
Byt ča. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 7/2018 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
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