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Z á p i s  
zo zasadnutia komisie Správy majetku  

 a podnikate ľskej činnosti konanej  
dňa 11.06.2019   

Predmet rokovania: 
 
1.  Vyhodnotenie sú ťaže o prenájom nebytových priestorov 

nachádzajúcich sa na prízemí objektu Tribúny mesta Byt ča, 
č.s. 182 na ul. S. Sakalovej v Byt či, ú čel prenájmu : 
športové aktivity – Oddelenie Správy majetku a RR n a 
Mestskom úrade v Byt či. 

2.  Schva ľovanie uzatvorenia kúpnej zmluvy na odkúpenie 
pozemku parc. CKN č. 243/1 orná pôda o výmere 564 m 2, k.ú. 
Hliník nad Váhom, formou priameho predaja osobitným  
zrete ľom – Slavomír Koštia ľ a manž. Jarmila, Hliník nad 
Váhom č.s. 51, 014 01 Byt ča. Byt ča. 

3.  Schva ľovanie uzatvorenia kúpnej zmluvy na odkúpenie 
pozemkov parc. CKN č. 2166/9, 2166/11,2163/1, 2163/3, 
2163/5 a GP novovytvorených pozemkov parcela CKN č. 
2166/13, 14, 15, 16, 17 a parcela CKN č. 2163/7, v k.ú. 
Veľká Byt ča, spolu o výmere 1910 m 2, formou priameho 
predaja osobitným zrete ľom – FOREST progress s.r.o., 
Štefániková 217, 014 01 Byt ča. 

4.  Žiados ť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, 
na uloženie VN kábla v rámci stavby : Hala PREMAT ,  
Hollého 1356, Byt ča – NSREA, s.r.o. Prielohy 1012/1C, 010 
07 Žilina.  

5.  Schva ľovanie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov parcela 
CKN č. 136/2, v podiele ½ a parc. CKN č. 137/10 v podiele 
1/1, nachádzajúcich sa v k.ú. Ve ľká Byt ča, od 
predávajúceho : Ľudmila Fabová, Švecova 460/2, Byt ča – 
Oddelenie Správy majetku a RR na Mestskom úrade v B yt či. 

6.  Schva ľovanie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov parcela 
CKN č. 136/2, v podiele ½ a parc. CKN č. 137/9 v podiele 
1/1, nachádzajúcich sa v k.ú. Ve ľká Byt ča, od 
predávajúceho : Jana Vará čková, Švecova 461/4, Byt ča – 
Oddelenie Správy majetku a RR na Mestskom úrade v B yt či. 

7.  Žiados ť o odkúpenie novovzniknutého pozemku mesta Byt ča a 
to parcela CKN č. 710/3, zastavaná plocha o výmere 156 m 2, 
v k.ú. Mikšová – Karol Valí ček s manželkou Ivetou, Borová 
3176/4, 010 07 Žilina. 

8.  Žiados ť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
v rámci stavby : „8331“ – Byt ča-Mikšová-Pred ĺženie NNK 
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Hrabovský“ – Stredoslovenská distribu čná, a.s., Pri 
Raj čianke 2927/8, 01047 Žilina. 

9.  Žiados ť o schválenie investície rekonštrukcie kotolne 
Centrum v Byt či, na základe Nájomnej zmluvy zo d ňa 
10.09.1999, výška investície je 176 151 € - TEZAR, 
s.r.o., Thurzova 968/17, 014 01 Byt ča. 

10.  Návrh OVS č. 1/2019, nakladanie s majetkom mesta Byt ča na 
odpredaj prebyto čného majetku a to pozemku parc. CKN č. 
824/9, záhrada o výmere 818 m 2 , v k.ú. Ve ľká Byt ča – Odd. 
Správy majetku a RR na Mestskom úrade v Byt či a primátor 
Mesta Byt ča.  

11.  Návrh na zrušenie uznesenia MZ v Byt či č. 29/2018 zo d ňa 
21.02.2018- Odd. Správy majetku a RR na MsÚ v Byt či. 

12.  Návrh dohody o rozvíjaní vzájomnej partnerskej spol upráce 
medzi mestami Byt ča a Opoczno – Ing. Juraj Babušík, 
poslanec MZ v Byt či. 

13.  Návrh VZN Mesta Byt ča č...../2019, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č.12/2016 o vymedzení zóny 
parkovania motorových vozidiel na Námestí SR v Byt či na 
dočasné parkovanie – Odd. VaŽP na MsÚ v Byt či a primátor 
mesta. 

14.  Žiados ť o zakúpenie osobného motorového vozidla na rozvoz 
stravy – Jesienka, zariadenie pre seniorov a denný 
stacionár, Tresko ňova 813 Byt ča. 

15.  Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča za  prvý štvr ťrok 2019 – 
Finan čné oddelenie na MsÚ v Byt či a primátor mesta. 

16.  Žiados ť o poskytnutie dotácie vo výške 4282,00 €, na 
reštaurovanie kamenného st ĺpa sv. Jána Nepomuckého – 
Občianske združenie Galza. 

17.  Žiados ť o poskytnutie dotácie vo výške 1600,00 €, na 
zhotovenie mreže na stud ňu v zámockom parku v Byt či– 
Občianske združenie Galza. 

18.  Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2019 k 30.06.2019 - Finan čné oddelenie na MsÚ v Byt či 
a primátor mesta. 

19.  Návrh na mimosúdne vyrovnanie, komunikácia Na Sahar e, p. 
Mária Slosiariková, na vedomie – Mestský úrad v Byt či 
a primátor mesta. 

20.  Návrh na výmenu okien v kostole v Pšurnoviciach, na  
vedomie – Rím.kat. farský úrad Petrovice.  
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21.  Žiados ť o osadenie dopravného zrkadla na ulici Okružná 
v Byt či – podnikate ľská komisia pri MZ v Byt či. 

 

 
 
k bodu 1:  
a) Predkladá  

Vyhodnotenie sú ťaže o prenájom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa na prízemí objektu Tribúny mesta Byt ča, 
č.s. 182 na ul. S. Sakalovej v Byt či, ú čel prenájmu : 
športové aktivity – Oddelenie Správy majetku a RR n a 
Mestskom úrade v Byt či. V rámci vyhlásenej sú ťaže zo d ňa 
02.05.2019 bola doru čená jedna cenová ponuka od - Martin 
Ozánik, Hlinícka cesta 406/17, Byt ča, ASSASSIN GYM. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu  

Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť: 
 
Vyhlásenie neb. priestorov v objekte Tribúny mesta na ul. 
S. Sakalovej v Byt či č.s. 182, o výmere 85 m 2 (býv. neb. 
priestory po p. Fuljerovi),  za prebyto čný majetok mesta 
Byt ča  
V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016 uzatvorenie nájomnej zmluvy po vykonaní súťaže 
mesta Byt ča vyhlásenej d ňa 02.05.2019, medzi 
prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Nám. SR č.1, 014 01 Byt ča, 
I ČO: 00 321 192 a nájomcom - Martin Ozánik, Hlinícka cesta 
406/17, Byt ča, ASSASSIN GYM, na prenájom nebytových 
priestorov v objekte Tribúny mesta na ul. S. Sakalo vej 
v Byt či č.s. 182, o výmere 85 m 2, na ú čel športová činnos ť 
klubu mesta Byt ča ASSASSIN GYM (thajský box, kickbox). 
Nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu neur čitú s 3-mesa čnou 
výpovednou lehotou a s výškou nájomného 1.700,00 €/ rok 
(20,00 €/m 2/rok) a taktiež s úhradami nákladov za 
spotrebované energie. 
 
 

 
 
k bodu 2:  
a)  Predkladá  

Schva ľovanie uzatvorenia kúpnej zmluvy na odkúpenie 
pozemku parc. CKN č. 243/1 orná pôda o výmere 564 m 2, k.ú. 
Hliník nad Váhom, formou priameho predaja osobitným  
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zrete ľom – Slavomír Koštia ľ a manž. Jarmila, Hliník nad 
Váhom č.s. 51, 014 01 Byt ča. Po čas zverejnenia zámeru 

Mesta Byt ča o priamom predaji predmetného pozemku (od 
02.05.2019 do 27.05.2019) nebola doru čená žiadna námietka 
od tretích osôb.  

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na priamy predaj pozemku parc. CKN č. 243/1, orná 
pôda o výmere 564 m 2, v k.ú. Hliník nad Váhom, formou 
priameho predaja pod ľa §9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred pisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, z dôvodu hodného 
osobitného zrete ľa a to kupujúcemu – Slavomír Koštial 
a manželka Jarmila, Hliník nad Váhom 51, 014 01 Byt ča, 
s nasledovnými podmienkami predaja :  
kúpna cena vo výške  20€/m 2, kupujúci uhradí na vlastné 
náklady poplatky spojené s odvkladovaním kúpnej zml uvy. 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča, ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa, je predaj pozemku 
kupujúcim, ktorí na pri ľahlých pozemkoch vlastnia rodinný 
dom s príslušenstvom, odkupovaný pozemok dlhodobo 
užívajú, tento pozemok je bez samostatného prístupu  
a mesto Byt ča ako jeho vlastník nemá žiadne možnosti 
uvedený pozemok užíva ť.  
 

 
k bodu 3:  
a)  Predkladá  

Schva ľovanie uzatvorenia kúpnej zmluvy na odkúpenie 
pozemkov parc. CKN č. 2166/9, 2166/11,2163/1, 2163/3, 
2163/5 a GP novovytvorených pozemkov parcela CKN č. 
2166/13, 14, 15, 16, 17 a parcela CKN č. 2163/7, v k.ú. 
Veľká Byt ča, spolu o výmere 1910 m 2, formou priameho 

predaja osobitným zrete ľom – FOREST progress s.r.o., 
Štefániková 217, 014 01 Byt ča. Po čas zverejnenia zámeru 
Mesta Byt ča o priamom predaji predmetných pozemkov (od 
02.05.2019 do 27.05.2019) nebola doru čená žiadna námietka 
od tretích osôb.  
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b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť:  

I.  Vyhlásenie pozemkov Mesta Byt ča - parc. CKN č. 
2166/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m 2 , 
parc. CKN č. 2166/11, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 45 m 2 , parc. CKN č. 2163/5, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 901 m 2 , parc. CKN č. 2163/1, 
ostatné plochy o výmere 95 m 2 , parc. CKN č. 2163/3, 
ostatné plochy o výmere 121 m 2 a novovytvorených 
pozemkov vyhotovených GP č. 2/2016(Ing. Dagmar 
Mikolášiková, d ňa 8.11.2016)a to pozemok parc. CKN 
č. 2166/13, ostatná plocha o výmere 61 m 2, parc. CKN 
č. 2166/14, ostatná plocha o výmere 28 m 2,  parc. CKN 
č. 2166/15, lesný pozemok o výmere 7 m 2,  parc. CKN 
č. 2166/16, ostatná plocha o výmere 47 m 2,  parc. CKN 
č. 2166/17, ostatná plocha o výmere 73 m 2, ako 
i novovytvoreného pozemku vyhotoveného GP č. 
47353210-40/2019 (Stanislav Klobucký, d ňa 2.4.2019) 
pozemok parc. CKN č. 2163/7, lesný pozemok  o výmere 
435 m 2, nachádzajúcich sa v k.ú. Ve ľká Byt ča, za 
prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 

II.  Uzatvorenie kúpnej zmluvy na  priamy predaj pozemko v  
parc. CKN č. 2166/9, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 97 m 2 , parc. CKN č. 2166/11, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 45 m 2 , parc. CKN č. 2163/5, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 901 m 2 , parc. 
CKN č. 2163/1, ostatné plochy o výmere 95 m 2 , parc. 
CKN č. 2163/3, ostatné plochy o výmere 121 m 2 
a novovytvorených pozemkov vyhotovených GP č. 
2/2016(Ing. Dagmar Mikolášiková, d ňa 8.11.2016)a to 
pozemok parc. CKN č. 2166/13, ostatná plocha 
o výmere 61 m 2, parc. CKN č. 2166/14, ostatná plocha 
o výmere 28 m 2,  parc. CKN č. 2166/15, lesný pozemok 
o výmere 7 m 2,  parc. CKN č. 2166/16, ostatná plocha 
o výmere 47 m 2,  parc. CKN č. 2166/17, ostatná plocha 
o výmere 73 m 2, ako i novovytvoreného pozemku 
vyhotoveného GP č. 47353210-40/2019 (Stanislav 
Klobucký, d ňa 2.4.2019) pozemok parc. CKN č. 2163/7, 
lesný pozemok  o výmere 435 m 2, nachádzajúcich sa v 
k.ú. Ve ľká Byt ča, formou priameho predaja pod ľa § 
9a, ods.8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  
zo d ňa 23.11.2016, ako prípadu predaja majetku mesta 
Byt ča z dôvodu hodného osobitného zrete ľa a to 
kupujúcemu – FOREST progress s.r.o., Štefánikova 
217, 01401 Byt ča, I ČO : 36437778, s nasledovnými 
podmienkami predaja: kúpna cena vo výške 23,-€/m 2, 
kupujúci uhradí na vlastné náklady správne poplatky  
spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy. 



6 
 

Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča 
ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora 
podnikate ľskej činnosti kupujúceho formou odpredaja 
predmetných mestských pozemkov kupujúcemu, ktorý je  
zárove ň nájomcom vyššie uvedených pozemkov mesta a 
na týchto pozemkoch vybudoval a vlastní dva stavebn é 
objekty(prevádzkový objekt a výrobnú halu)v ktorých  
vykonáva podnikate ľskú činnos ť. 

III.  Uzatvorenie dodatku č. 3 ku Zmluve o nájme    
nehnute ľností zo d ňa 05.12.2007,( po odkúpení časti 
pozemkov mesta Byt ča tvoriacich predmet nájmu, ich 
nájomcom, pozemky špecifikované v bode II. tohto 
uznesenia), medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, 
Námestie SR 1/1, 014 01 Byt ča, I ČO : 00321192 
a nájomcom – Forest progress, s.r.o., Štefánikova 
217, 014 01 Byt ča, I ČO : 36437778 a to s úpravou 
nájomného za zostávajúci predmet nájmu - vo výške 
145,20 €/rok.  

 
 
k bodu 4:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, 
na uloženie VN kábla v rámci stavby : Hala PREMAT ,  
Hollého 1356, Byt ča – NSREA, s.r.o. Prielohy 1012/1C, 010 
07 Žilina.  

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť uzatvorenie Zmluvy 
o zriadení vecného bremena v rámci stavby : Hala PR EMAT, 
Hollého 1356, Byt ča, medzi Mestom Byt ča, Námestie SR 1/1, 
014 01 Byt ča, I ČO : 00321192 – povinný z vecného bremena 
a NSREA, s.r.o. Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina, I ČO : 
51194431 – oprávnený z vecného bremena (GP č. 47/2018 zo 
dňa 19.10.2018, Ing. Martin Gajdošík) a to v navrhova nom 
znení zmluvy zo d ňa 27.06.2019.   

 
 

k bodu 5:  
a)  Predkladá  

Schva ľovanie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov parcela 
CKN č. 136/2, v podiele ½ a parc. CKN č. 137/10 v podiele 
1/1, nachádzajúcich sa v k.ú. Ve ľká Byt ča, od 
predávajúceho : Ľudmila Fabová, Švecova 460/2, Byt ča – 
Oddelenie Správy majetku a RR na Mestskom úrade v B yt či. 
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b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. CKN č. 
136/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 5 m 2 , 
v podiele ½ a parc. CKN č. 137/10, záhrada o výmere 34 m 2 

, v podiele 1/1  ( vytvorené GP č. 109 782 83 – 3/2013 zo 
dňa 12.02.2013, Richard Kubá ň) medzi : predávajúci – 
Ľudmila Fabová, Švecova 460/2, 014 01 Byt ča, nar. 
30.04.1955 a kupujúci – Mesto Byt ča, Námestie SR 1/1, 014 
01 Byt ča , I ČO : 00321192 a to za kúpnu cenu vo výške  
530,58 €, t.j. uzatvorenie predmetnej kúpnej zmluvy  
v súlade s jej návrhom zo d ňa 27.06.2019.  

 
 
  k bodu 6:  
a)  Predkladá  

Schva ľovanie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov parcela 
CKN č. 136/2, v podiele ½ a parc. CKN č. 137/9 v podiele 
1/1, nachádzajúcich sa v k.ú. Ve ľká Byt ča, od 
predávajúceho : Jana Vará čková, Švecova 461/4, Byt ča – 
Oddelenie Správy majetku a RR na Mestskom úrade v B yt či. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
  Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. CKN č. 
136/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 5 m 2 , 
v podiele ½ a parc. CKN č. 137/9, záhrada o výmere 74 m 2 , 
v podiele 1/1  ( vytvorené GP č. 109 782 83 – 3/2013 zo 
dňa 12.02.2013, Richard Kubá ň) medzi : predávajúci – Jana 
Vará čková, nar. 20.06.1953, Švecová 461/4, 014 01 Byt ča 
a kupujúci – Mesto Byt ča, Námestie SR 1/1, 014 01 Byt ča , 
I ČO : 00321192 a to za kúpnu cenu vo výške  1 111,62 €, 
t.j. uzatvorenie predmetnej kúpnej zmluvy v súlade s jej 
návrhom zo d ňa 27.06.2019.   
 

k bodu 7:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o odkúpenie novovzniknutého pozemku mesta Byt ča a 
to parcela CKN č. 710/3, zastavaná plocha o výmere 156 m 2, 
v k.ú. Mikšová – Karol Valí ček s manželkou Ivetou, Borová 
3176/4, 010 07 Žilina. Pozemok sa nachádza vo vnútr i 
oploteného areálu rodinného domu žiadate ľov. 

 
b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  

Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť: 
Vyhlásenie novovytvoreného pozemku mesta Byt ča a to  
parc. CKN č. 710/3, zastavaná plocha o výmere 156 m 2 
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(vytvoreného GP č. 17/2019, Ing. Emília Rybárska) v 
k.ú. Mikšová,za prebyto čný majetok mesta Byt ča.  
V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlad e so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  zo 
dňa 23.11.2016, uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy 
predaj pozemku parc. CKN č. 710/3, zastavaná plocha 
o výmere 156 m 2 (vytvoreného GP č. 17/2019, Ing. Emília 
Rybárska) v k.ú. Mikšová a to kupujúcemu – Karol 
Valí ček, nar. 19.11.1961 a manž. Iveta Valí čková, nar. 
13.08.1963, obaja bytom Borová 3176/4, 010 07 Žilin a, s 
nasledovnými podmienkami predaja:  

a) kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2,  
b) kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne po platky 
spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy. 

 
k bodu 8:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena 
v rámci stavby : „8331“ – Byt ča-Mikšová-Pred ĺženie NNK 
Hrabovský“ – Stredoslovenská distribu čná, a.s., Pri 
Raj čianke 2927/8, 01047 Žilina. 

 
 
 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť uzatvorenie Zmluvy 

o zriadení vecného bremena v rámci stavby : „8331“ – 
Byt ča-Mikšová-Pred ĺženie NNK Hrabovský“, medzi Mestom 
Byt ča, Námestie SR 1/1, 014 01 Byt ča, I ČO : 00321192 – 
povinný z vecného bremena a Stredoslovenská distrib učná, 
a.s., Pri Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina, I ČO : 36442151 
– oprávnený z vecného bremena a to v navrhovanom zn ení 
zmluvy zo d ňa 27.06.2019.    

 
 
k bodu 9:  
a)  Predkladá  

 Žiados ť o schválenie investície rekonštrukcie kotolne 
Centrum v Byt či, na základe Nájomnej zmluvy zo d ňa 
10.09.1999, výška investície je 176 151,00 € - TEZA R, 
s.r.o., Thurzova 968/17, 014 01 Byt ča. 

 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť v súlade s článkom 
III. bod 2 Nájomnej zmluvy zo d ňa 10.09.1999, uzatvorenej 
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medzi Mestom Byt ča a spol. TEZAR s.r.o., Thurzova ulica 
968/17, 014 01 Byt ča, I ČO: 31615333, technické 
zhodnotenie prenajatého majetku Mesta Byt ča – strojné 
zariadenie kotolne Centrum v Byt či a to vo výške 
176 151,00 €, ktoré vykoná na vlastné náklady spol.  TEZAR 
s.r.o. Byt ča.   

 
 

k bodu 10:  
a)  Predkladá  

Návrh OVS č. 1/2019, nakladanie s majetkom mesta Byt ča na 
odpredaj prebyto čného majetku a to pozemku parc. CKN č. 
824/9, záhrada o výmere 818 m 2 , v k.ú. Ve ľká Byt ča – Odd. 
Správy majetku a RR na Mestskom úrade v Byt či a primátor 
Mesta Byt ča. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť nasledovné 
uznesenie :  
 

I.  S ch v a ľ u j e: 
 
1. Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča a to pozemku : 
 

parc. CKN č. 824/9, záhrada o výmere 818 m 2, k.ú. Ve ľká 
Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt če. 

 

 
II. S ch v a ľ u j e : 

 
1.  V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona  

č.138/1991 Z.b. o majetku obcí  
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt če 
zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku 
mesta Byt ča a to: 

 
- pozemok - parc. CKN č. 824/9, záhrada o výmere 818 m 2, 

k.ú. Ve ľká Byt ča, 

tretej osobe, formou obchodnej verejnej sú ťaže a to za 
účelom zabezpe čenia bývania – výstavba RD. Zámer preda ť 
tento majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web 
stránke mesta a v regionálnej tla či. 
 

2.  Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2019 zo 
dňa 27.06.2019 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného 
v bode 1. tohto uznesenia.  
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3.  Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov 
obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2019 na predaj majetku 
mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej 
osobe, na vyššie uvedený ú čel a to v zložení: 

 
 - ............................... 
 - ................................ 
 - ................................ 
 - ................................ 
 - ............................... 
 
4.  Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie 

súťažných návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 
1/2019 – p. Ing. Antona Kotešovského. 

 
 

III.  P o v e r u j e:    
       

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú 
verejnú sú ťaž                   č. 1/2019 so schválenými 
súťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito 
podmienkami. 

   
 
 
k bodu 11:  
a)  Predkladá  

 Návrh na zrušenie uznesenia MZ v Byt či č. 29/2018 zo d ňa 
21.02.2018- Odd. Správy majetku a RR na MsÚ v Byt či 
(Novinový stánok pri Synagóge v Byt či, realizovanie 
súťaže na prenájom pozemku). 

 

 
b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť zrušenie uznesenia 

MZ v Byt či č. 29/2018 zo d ňa 21.02.2018. 
 

 
k bodu 12:  
a)  Predkladá  

Návrh dohody o rozvíjaní vzájomnej partnerskej spol upráce 
medzi mestami Byt ča a Opoczno – Ing. Juraj Babušík, 
poslanec MZ v Byt či. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť neuzatvorenie 

dohody o rozvíjaní vzájomnej partnerskej spolupráce  medzi 
mestami Byt ča a Opoczno.  
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k bodu 13:  
a)  Predkladá  

Návrh VZN Mesta Byt ča č...../2019, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č.12/2016 o vymedzení zóny 
parkovania motorových vozidiel na Námestí SR v Byt či na 
dočasné parkovanie – Odd. VaŽP na MsÚ v Byt či a primátor 
mesta. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia dopporu čuje MZ v Byt či schváli ť predložený návrh 

VZN Mesta Byt ča č...../2019, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN 
Mesta Byt ča č.12/2016 o vymedzení zóny parkovania 
motorových vozidiel na Námestí SR v Byt či na do časné 
parkovanie, v navrhovanom znení, bez zásadných 
pripomienok.   

 
 

k bodu 14:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o zakúpenie osobného motorového vozidla na rozvoz 
stravy – Jesienka, zariadenie pre seniorov a denný 
stacionár, Tresko ňova 813 Byt ča. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť vyhovenie žiadosti 
žiadate ľa - Jesienka, zariadenie pre seniorov a denný 
stacionár, Tresko ňova 813 Byt ča o zakúpenie osobného 
motorového vozidla na rozvoz stravy. S oh ľadom na vyššie 
uvedené doporu čuje komisia MZ v Byt či schváli ť fin. 
prostriedky vo výške 15 000,00 € (v zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča č. 4/2019) na zakúpenie predmetného vozdila.  

  
 
k bodu 15:  
a)  Predkladá  

Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča za  prvý štvr ťrok 2019 – 
Finan čné oddelenie na MsÚ v Byt či a primátor mesta. 

 
b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či zobra ť plnenie programového 

rozpo čtu Mesta Byt ča k 31.03.2019 na vedomie, bez 
zásadných pripomienok.  
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k bodu 16:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o poskytnutie dotácie vo výške 4282,00 €, na 
reštaurovanie kamenného st ĺpa sv. Jána Nepomuckého – 
Občianske združenie Galza. 

 
 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť nevyhovenie 

žiadosti – Ob čianske združenie Galza o poskytnutie 
dotácie vo výške 4282,00 € na reštaurovanie kamenné ho 
st ĺpa sv. Jána Nepomuckého v Byt či.  

 
k bodu 17:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o poskytnutie dotácie vo výške 1600,00 €, na 
zhotovenie mreže na stud ňu v zámockom parku v Byt či– 
Občianske združenie Galza. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť nevyhovenie 

žiadosti – Ob čianske združenie Galza o poskytnutie 
dotácie vo výške 1600,00 € na zhotovenie mreže na s tud ňu 
v zámockom parku v Byt či.  

 
 

k bodu 18:  
a)  Predkladá  

Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2019 k 30.06.2019 - Finan čné oddelenie na MsÚ v Byt či 
a primátor mesta. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia MZ v Byt či schváli ť zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča 

rozpo čtovým opatrením č. 4/2019 k 30.06.2019,v 
navrhovanom znení, bez zásadných pripomienok.   

 
 
k bodu 19:  
a)  Predkladá  

Návrh na mimosúdne vyrovnanie, komunikácia Na Sahar e, p. 
Mária Slosiariková, na vedomie, bez materiálu – Mes tský 
úrad v Byt či a primátor mesta. 
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b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia zobrala na vedomie informáciu, že prebieha  súdny 

proces oh ľadom komunikácie Na Sahare a zárove ň, že 
prebieha rokovanie o mimosúdnym vyrovnaní medzi Mes tom 
Byt ča a p. Slosiarikovou, pri čom výsledok tohto rokovania 
bude predložený na rokovanie MZ v Byt či ku schva ľovaniu.   

 
 
k bodu 20:  
a)  Predkladá  

Návrh na výmenu okien v kostole v Pšurnoviciach, na  
vedomie – Rím.kat. farský úrad Petrovice. 

 
 
 
b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia zobrala na vedomie skuto čnos ť, že výmenu okien 

v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pšurnoviciach vykoná 
po vydaní povolenia zo strany mesta Byt ča Rím.kat.farský 
úrad Petrovice.   

  
k bodu 21:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o osadenie dopravného zrkadla na ulici Okružná 
v Byt či – podnikate ľská komisia pri MZ v Byt či. 
 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia berie na vedomie, že Mestský úrad v Byt či 

opätovne vykoná obhliadku danej lokality a posúdi j u 
z dopravného h ľadiska, respektíve bude h ľadať iné 
riešenie ako umiestnenie zrkadla, napr. premiestnen ie 
zberných nádob a pod..   

 
 
 
 
 
Zápis komisie Správy majetku a podnikate ľskej činnosti pozostáva 
z 13-ich strán a zápis vyhotovil d ňa:  12.06.2019. 
      
 
 
 
 
 
          ---------------------------- 

   Ing. Anton Kotešovský    
                           zapisovate ľ komisie 


