
Uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 21. 2. 2019 

 
                        uznesenie č. 1/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Slovenského dejepisného spolku , 1. mája 35/4, 
Byt ča o odpredaj nehnute ľností v spoluvlastníctve mesta Byt ča, 
č.s. 35, (Tisov dom) a pozemok parc. CKN č. 854/1, k.ú. V. Byt ča, 
podiele ½. 
 

uznesenie č. 2/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu  majetko-právneho vysporiadania pozemkov p od chodníkmi na 
križovatke ciest č. I/18 a II/507, „Kruhový objazd“ pre žiadate ľky 
p. Ľudmilu Fabovú, Švecova 460/2 a p. Janu Vará čkovú, Švecova 
461/4, Byt ča, za ú čelom odkúpenia týchto pozemkov Mestom Byt ča za 
kúpnu cenu vo výške 10,- €/m 2 a úrokom z omeškania vo výške 512,20 
€.  

uznesenie č. 3/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení mestského zastupite ľstva zo d ňa 20. 9. 
2018, 29. 10. 2018 a 26. 11. 2018, 
-správu o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za r. 
2018,  
-správu o výsledku kontroly č. 13/2018 – kontrola dodržiavania 
všeobecných záväzných právnych predpisov pri odme ňovaní zamestnancov 
MŠ Ul. Hurbanova Byt ča za r. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 14/2018 – Kontrola vykonávania 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku  a záväzkov k 31. 
12. 2017 v CV Č Byt ča. 
 
II.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na I. 
polrok 2019. 
  

uznesenie č. 4/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 1/2018/S v zmysle Smernice 
o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do 
rozpo čtu Mesta Byt ča.  

 
uznesenie č. 5/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 5/2018/Z v zmysle § 21, ods. 
1 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami Mesta Byt ča. 



uznesenie č. 6/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Predaj akcií, ktoré Mesto Byt ča vlastní v Prima Banka Slovensko, 
a.s..  

 
uznesenie č. 7/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Žiados ť ZŠ na Ul. Eliáša Lániho o pridelenie finan čných prostriedkov 
na opravu elektroinštalácie s tým, že žiados ť bude v orgánoch mesta 
prerokovaná pri Závere čnom ú čte Mesta Byt ča. 
  

uznesenie č. 8/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Žiadosti o navýšenie dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom Byt ča: 
-BENET Lawn-Tenis Club Byt ča o 2.500,- €,  
-Komunitné centrum Ruka v ruke Byt ča o 2.400,- €, 
-Športový klub telesne postihnutých športovcov Kine x Byt ča 
o 7.000,- € s tým, že žiadosti budú v orgánoch mest a prerokované 
pri Závere čnom ú čte Mesta Byt ča. 
  

uznesenie č. 9/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Iniciatívny poslanecký návrh p. Branislava Šušolíka  na doplnenie 
detského ihriska na Ul. Thurzovej s tým, že žiados ť bude 
v orgánoch mesta prerokovaná pri Závere čnom ú čte Mesta Byt ča. 

 
uznesenie č. 10/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Ponuku p. Mgr. Milana Kosca na realizáciu dokumentá rneho filmu 
s tým, že bude v orgánoch mesta prerokovaná pri Záv ere čnom ú čte 
Mesta Byt ča. 
 

uznesenie č. 11/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 1/2019 k 28. 2. 2019. 
 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
1/2019, 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 28. 02. 2019 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Kapitálové výdavky 



Podprogram 11.3. Školské stravovanie  

ŠJ Ul. mieru – obstaranie panvice  (46)           +3.600,- €  

 
Finan čné operácie príjmové 
Použitie prostriedkov Rezervného fondu                 +3.600,- €  

 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  vo 
výške 95.000,- € na odstránenie havarijného stavu m ajetku mesta:  

-  havarijná oprava MK a chodníkov         +95.000,- €  

v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov.  

 
všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt ča č. 1/2019, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2015 o ur čení miesta 
a času zápisu žiakov do základnej školy v navrhovanom znení zo d ňa 
21. 2. 2019.   

 
všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2019 o obrade uvítania 
detí do života a finan čnej podpore pre narodené die ťa v navrhovanom 
znení zo d ňa 21. 2. 2019.  

 
všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2019 o poskytovaní 
sociálnych služieb a ur čení výšky platieb za poskytované sociálne 
služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári  Jesienka, Ul. 
Tresko ňova č. 813/4, Byt ča v navrhovanom znení zo d ňa 21. 2. 2019. 
 

uznesenie č. 12/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č. 1 k Zria ďovacej listine ZpS a DS Jesienka, ktorým sa 
mení a dop ĺňa čl. 1 a rozširuje predmet poskytovaných činností 
v rozpo čtovej organizácii zriadenej Mestom Byt ča v navrhovanom 
znení zo d ňa 30. 1. 2019.  

 
uznesenie č. 13/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dohodu o rozvíjaní vzájomnej partnerskej spolupráce  medzi mestami 
Byt ča a Karolínka ( Česko) na roky 2019 až 2022 v navrhovanom znení 
zo d ňa 27. 12. 2018. 
 



uznesenie č. 14/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
Primátora mesta rokovaním so starostami dotknutých obcí (Štiavník, 
Hvozdnica, Predmier, Maršová Rašov) o združení fina nčných 
prostriedkov (memorandum), pomerne k po čtu obyvate ľov, z ktorých 
by boli hradené všetky náklady na opravy a údržbu l ávky. 
  

uznesenie č. 15/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia schválenej dotácie na vklady a poplatk y 
pre Slovenský a Stredoslovenský tenisový zväz pre B ENET Lawn-
Tennis Club Byt ča. 
 

uznesenie č. 16/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia schválenej dotácie na úhradu nákladov 
spojených s prenájmom priestorov (napr. Sobášny pal ác v Byt či) pri 
organizovaní spolo čenských a kultúrnych podujatí v prípade, že 
vstup na predmetné podujatia bude bezplatný, pre Gl oria Deo Byt ča.  
 

uznesenie č. 17/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia schválenej dotácie na pitný režim pre 
TJ Tatran Hrabové. 

 
uznesenie č. 18/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
a) Predloženie Žiadosti o nenávratný fin. príspevok  z opera čného 
programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, 
v rámci fondu malých projektov, názov projektu „Pre sahy 
javorníckeho dedi čstva miest Byt ča a Karolinka“. 
b) Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
c) Výšku max. podpory na projekt vo výške 23.077,00  € v zmysle 
výzvy. 
d) Zabezpe čenie fin. prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t.j. v max. výške 1.153,85 €. 
e) Zabezpe čenie financovania, príp. vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 

 
II. Schva ľuje: 
a) Predloženie žiadosti o NFP za ú čelom realizácie malého projektu 
„Presahy javorníckeho dedi čstva miest Byt ča a Karolinka“. 



b) Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
c) Výšku max. podpory na projekt vo výške 23.077,00  € v zmysle 
výzvy 
d) Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t.j. v max. výške 1.153,85 €. 
e) Zabezpe čenie financovania, príp. vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 
  

uznesenie č. 19/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
a)Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
z opera čného programu Kvalita životného prostredia na proje kt: 
„Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie - Byt ča“. Kód výzvy: OPKZP-
PO4-SC441-2018-39. 

b)Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 

c)Referen čná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu 4 6 500 
EUR  v zmysle výzvy. 

d)Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 2 325 EUR. 

e)Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 

II.Schva ľuje: 
a)Predloženie Žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
z opera čného programu Kvalita životného prostredia na 
projekt:“Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie – Byt ča“. Kód výzvy: 
OPKZP-PO4-SC441-2018-39. 

b)Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 

c)Referen čnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu 4 6 500 
EUR v zmysle výzvy. 

d)Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 2 325 EUR. 

e)Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 



uznesenie č. 20/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dohody o náhrade za obmedzenie v obvykl om užívaní 
nehnute ľností medzi: Mestom Byt ča, Námestie SR č. 1, 014 01  
Byt ča, I ČO: 00 321 192 a a.s. Orange Slovensko, Metódova 8, 821 08  
Bratislava, I ČO: 35 697 270, s náhradou pre Mesto Byt ča vo výške 
10.680,00 €, optická sie ť – stavba „FTTH Byt ča“ a to v navrhovanom 
znení Dohody zo d ňa 21.02.2019. 
 

uznesenie č. 21/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Zmluve o spolupráci pri realizácii 
stavby: “Cestná komunikácia, kruhová križovatka a a utobusová 
zastávka“ zo d ňa 06.11.2018, medzi zmluvnými stranami: ENERGY 
STUDIO, s.r.o., M. Šinského 671/3, 010 07  Žilina-B yt čica, I ČO: 
45 231 842 a Mesto Byt ča, Námestie SR 1, 014 01  Byt ča, I ČO: 
00 321 192, v navrhovanom znení zo d ňa 21.02.2019.  
 

uznesenie č. 22/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Udelenie súhlasu nájomcovi nebytových priestorov v objekte č.s. 
814/5 v Byt či p. Nadežde Novotnej, Fra ňa Krá ľa 881/14, Byt ča, 
k podnájmu časti týchto nebytových priestorov o výmere 8 m 2, pre 
podnájomcu p. Katarínu Harciníkovú, Hlboké nad Váho m 528, Byt ča 
a to na rovnaký ú čel – holi čstvo, kaderníctvo. 

 
uznesenie č. 23/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti BPP Development s.r.o., Gaštan ová 1007/6, 
Byt ča o odkúpenie časti pozemku mesta Byt ča z parc. CKN č. 
3015/17, k.ú. V. Byt ča (Okružná ulica). 

uznesenie č. 24/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. JUDr. Miloša Gera, Thurzova  971/23, Byt ča 
o odpredaj pozemku mesta Byt ča, novovytvorená parc. CKN č. 
3015/52, ostatné plochy o výmere 169 m2, k.ú. V. By t ča. 

 
uznesenie č. 25/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. JUDr. Miloša Gera, Thurzova  971/23, Byt ča 
a ostatných spoluvlastníkov z LV č. 4336 v k.ú. Ve ľká Byt ča  
o odpredaj pozemku mesta Byt ča, novovytvorená parc. CKN č. 
3015/53, ostatné plochy o výmere 38 m2, k.ú. V. Byt ča. 

 



uznesenie č. 26/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti spoluvlastníkov bytového domu č.s. 964 na 
Thurzovej ul. v Byt či o dlhodobý prenájom pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Byt ča. 

   
uznesenie č. 27/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ľudmily Bambuchovej, Hrabové č.s. 46, 
Byt ča o odkúpenie časti mestského pozemku z parc. EKN č. 4 – 
375/14, k.ú. Hrabové, o výmere cca 250 m2, za ú čelom výstavby 
garáže. 

 
uznesenie č. 28/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky na prenájom pozemkov ŽSR pri žele zni čnej stanici 
v Byt či, mestská časť Hrabové, pre ú čely parkovania motorových 
vozidiel od Železníc SR, Bratislava, Správa majetku  ŽSR 
Bratislava, P.O.Hviezdoslava 1, Žilina. 

 
uznesenie č. 29/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina na 
odpredaj nehnute ľností, k.ú. V. Byt ča, pozemky parc. CKN č. 
1742/22/23/24, stavba č.s. 400 a sklad na pozemku parc. CKN č. 
1442/23. 

uznesenie č. 30/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom nebytových priestorov telocvi čne ZŠ ul. E. Lániho, č.s. 
261/7 v Byt či, mimo vyu čovacieho procesu školy, priamy prenájom 
podľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Byt ča, zo d ňa 23.11.2016, ako prípad prenájmu hodný osobitného 
zrete ľa, prenajímate ľ – Základná škola, ul. E. Lániho č.s. 261/7, 
014 01 Byt ča, a nájomca – MHK Byt ča, Ob čianske združenie, Nám. SR 
č. 1, 014 01  Byt ča, I ČO: 37 981 421, s nasledovnými podmienkami 
nájmu:  

- výška nájmu telocvi čne 07,00 €/hod., poplatky za 
spotrebu energií 01,24 €/hod.  

- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- 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, vo ľnočasových aktivít v rámci činnosti MHK 
Byt ča. 

 
uznesenie č. 31/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena č. 
120/2018 zo d ňa 01.08.2018, v rámci stavby: „ SKV Byt ča, 
rekonštrukcia vodovodu, ul. Thurzova, J. Krá ľa a F. Krá ľa  
v Byt či“, medzi  povinným z vecného bremena: Mesto Byt ča, Námestie 
SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a oprávneným z vecného 
bremena: SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO: 36 672 297, 
v navrhovanom znení Zmluvy zo d ňa 6.12.2018. 
 

uznesenie č. 32/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie „Zmluvy č. 11/2019 o uzavretí budúcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena“, v rámci stavby: „Byt ča – Družstevná 
ulica – rozšírenie vodovodu 1. etapa“, medzi budúci m povinným 
z vecného bremena: Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, 
I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremen a: SeVaK, 
a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO: 36 672 297, v navrhovanom 
znení Zmluvy zo d ňa 16.01.2019. 

 
uznesenie č. 33/2019 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena, na 
dobu neur čitú, na za ťaženom pozemku parc. CKN č. 3519/5, vodná 
plocha o výmere 12672 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, vlastník Mesto Byt ča, 
Námestie SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, v prospech oprávneného 
z vecného bremena - PeHaeS, s.r.o.,  Štrkova 4, Žil ina, I ČO: 
31 627 943 a každého ďalšieho vlastníka nehnute ľnosti: 
pozemok  parc. CKN č. 966/1, ostatné plochy o výmere 1673 m 2, k.ú. 
Veľká Byt ča, zapísaný na LV č. 4178, k.ú. V. Byt ča (aktuálnym 
vlastníkom je Ivan Hvore čný a manž. Iveta, S. Sakalovej 1351/22, 
Byt ča). 
Vecné bremeno spo číva v povinnosti každodobého vlastníka pozemku 
parc. CKN č. 3519/5, k.ú. V. Byt ča, ako povinného z vecného 
bremena, strpie ť na za ťaženom pozemku v prospech oprávneného 
z vecného bremena – právo  uloženia, údržby a rekon štrukcií 
inžinierskych sietí na pozemku parc. CKN č. 3519/5, vodná plocha 
o výmere 12672 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča.  
 

uznesenie č. 34/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti SVB, Kollárova 632/7, Byt ča o odkúpenie 
hnute ľného majetku Mesta Byt ča, strojného zariadenia plynovej 
kotolne v bytovom dome č.s. 632, na Kollárovej ul. v Byt či. 



uznesenie č. 35/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie nájomného bytu na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, 
Byt ča: 
p. Dušan Kypús a p. Lenka  Kypúsová na dobu ur čitú jeden rok, od 
1.4. 2019 do 31.3.2020. 
 

uznesenie č. 36/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


