Uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia
z Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného dňa 25. 4. 2019
uznesenie č. 42/2019
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
-správu o plnení uznesení z MZ dňa 21. 2. 2019 a dňa 11. 3. 2019,
-správu
o výsledku
kontroly
č.
1/2019–kontrola
zákonnosti,
hospodárnosti a efektívnosti čerpania finančných prostriedkov na
propagačné účely na MsÚ v Bytči za r. 2017,
-správu o výsledku kontroly č. 2/2019-kontrola vybavovania sťažnosti
a petícii za r. 2018 v podmienkach samosprávy Mesta Bytča,
-správa o výsledku kontrol č. 3/2019 a č. 4/2019 – kontrola plnenia
prijatých opatrení z finančných kontrol vykonaných v I. polroku 2018.
uznesenie č. 43/2019
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Bytča
za rok 2018.
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky
a hospodárenia Mesta Bytča k 31. 12. 2018.
II. Schvaľuje:
1/ Záverečný
účet mesta a celoročné hospodárenie mesta za
r.
2018 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad.
2/ Vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške -641 806,61 € zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.
z.
o rozpočtových
pravidlách
územnej
samosprávy
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Schodok rozpočtu sa zvyšuje o nevyčerpané prostriedky účelovo
určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom
roku vo výške 29.903,63 €, účelovo určených na:
- ZŠ Ul. mieru – prepravné
5,76 €
- ZŠ Ul. mieru – nevyčerpaný dar
3.503,00 €
- ZŠ E. Lániho – prepravné
354,80 €
- ŠJ Ul. mieru – potraviny
12.267,36 €
- ŠJ Ul. E. Lániho – potraviny
13.772,71 €
Schodok rozpočtu sa zvyšuje o nevyčerpané prostriedky určené na
kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku
vo výške 76 500,00 €, na:
- Detské ihrisko Bytča – kapitálový transfer
9.000,00 €
- PZ Bytča – prístavba – kapitálový transfer
30.000,00 €
- Multifunkčné ihrisko Pšurnovice – kapit. tr. 37.500,00 €
Uvedené finančné prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. zvýšený o sumu nevyčerpaných
prostriedkov účelovo určených na bežné a kapitálové výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 748.210,24
€ sa vykryje finančnými prostriedkami rezervného fondu vo výške
748.210,24 €.
Zostatok finančných operácií vo výške 1.290.587,90 € je v zmysle §
15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z., zdrojom rezervného fondu.
Na
základe
uvedených
skutočností,
po
usporiadaní
zostatku
finančných operácií (úhrada schodku rozpočtu vo výške 748.210,24
€), je tvorba rezervného fondu za rok 2018 vo výške 542.377,66 €.
III. Schvaľuje:
V zmysle § 32 ods. 3 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
Mesta Bytča použitie výsledku hospodárenia na tvorbu Zákonného
rezervného fondu príspevkovej organizácie TS MB vo výške 17.690,07
€ a jeho následné použitie na technický rozvoj organizácie (nákup
strojov, techniky, dopravných prostriedkov).
všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 7/2017 o záväznej
časti Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Bytča,
podľa ustanovenia § 27, ods. 3) Stavebného zákona, v znení bodu
III. písm. a) uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č.
126/2017 zo dňa 21. 9. 2017.
všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 4/2019 o určení výšky
príspevkov
v školách
a školských
zariadeniach
v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Bytča.
všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2019 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka pre školy a školské zariadenia.
uznesenie č. 44/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov na Dom smútku Hliník nad Váhom
vo výške 14.000,- € v rozpočtovom opatrení Mesta Bytča č. 3/2019.

uznesenie č. 45/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov na inštaláciu osvetlenia
cintorína v m. č. Hrabové vo výške 4.300,- € v rozpočtovom
opatrení Mesta Bytča č. 3/2019.
uznesenie č. 46/2019
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné
stanovisko
hlavného
kontrolóra
k Zmene
programového
rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 3/2019 k 30. 04.
2019.
II.Schvaľuje:
1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením
č. 3/2019, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a)
- d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 04. 2019
podľa predloženej tabuľky.
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo
výške 30.360,- € na odstránenie havarijného stavu majetku mesta:
- MsÚ Bytča – výmena kotlov (havarijný stav)
20.360,- €
- TS MB – havarijná oprava MK (výtlky)
10.000,- €
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
3/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo
výške 292.180,- € na:
- Rajčula – projektová dokumentácia
3.400,- €
- Projekt „Wifi pre teba“ – spolufinancovanie
730,- €
- DS Hliník n/V – zastrešenie, zábradlie,...
14.000,- €
- Kamerový systém – rekonštrukcia (prepojenie)
2.610,- €
- Podzemné kontajnery
10.000,- €
- Cintorín Hrabové – osvetlenie
4.300,- €
- Výstavba MK - teleso cesty s kruhovým objazdom
60.000,- €
- MŠ Dostojevského – spolufinancovanie projektu
35.000,- €
- ŠJ Ul. mieru – stroje, prístroje zariadenia...
22.900,- €
- ŠJ Ul. E. Lániho – stroje, prístroje zariadenia..
20.020,- €
- Jesienka, ZpS a DS – klimatizácia
119.220,- €
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
uznesenie č. 47/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti BENET Lawn-Tenis Club Bytča o navýšenie
dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom Bytča vo výške 2.500,- €

vzhľadom
na
ustanovenia
§
7
ods.
6
zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

č.

583/2004

uznesenie č. 48/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti Komunitného centra Ruka v ruke Bytča
o navýšenie dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom Bytča vo výške
2.400,- € vzhľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
uznesenie č. 49/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti Športového klubu telesne postihnutých
športovcov Kinex Bytča o navýšenie dotácie poskytnutej v r. 2019
Mestom Bytča vo výške 7.000,- € vzhľadom na ustanovenia § 7 ods. 6
zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
uznesenie č. 50/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Branislava Šušolíka na doplnenie detského
ihriska na Ul. Thurzovej vo výške 3.000,- € s tým, že sa mestské
zastupiteľstvo návrhom bude zaoberať v prípade priaznivej
finančnej situácie Mesta.
uznesenie č. 51/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Neprijatie ponuky p. Mgr. Milana Kosca na realizáciu dokumentárneho
filmu.
uznesenie č. 52/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti Futbalového klubu Hliník nad Váhom
o navýšenie dotácie poskytnutej v r. 2019 Mestom Bytča vo výške
5.000,- € vzhľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
uznesenie č. 53/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti OZ GALZA o poskytnutie dotácie vo výške 4.282,€ na reštaurovanie kamenného stĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého
v zámockom parku v Bytči vzhľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

uznesenie č. 54/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti OZ GALZA o poskytnutie dotácie vo výške
1.600,- € na zhotovenie mreže na studňu v zámockom parku v Bytči
vzhľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
uznesenie č. 55/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti poslanca MZ p. Branislava Šušolíka na
schválenie Štatútu mestských novín.
uznesenie č. 56/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Rozšírenie účelu využitia poskytnutej dotácie Mestskému futbalovému klubu Bytča na:
- zdravotné pomôcky a vybavenie lekárničky,
- členské poplatky za hráčov a trénerov.
uznesenie č. 57/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Odpustenie poplatku z omeškania p. Jaroslavovi Kalusovi,
Kollárova
640/15,
Bytča
vo
výške
627,05
€,
vzniknutého
nezaplatením nájomného za užívanie bytu.
2/ Poplatok z omeškania vo výške 366,61 € p. Jaroslav Kalus,
Kollárova 640/15, Bytča zaplatí v plnej výške.
uznesenie č. 58/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých,
Bytča o zriadenie výťahu alebo stoličkového výťahu v Dome kultúry
Bytča.
uznesenie č. 59/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Neprijatie ponuky na spoluprácu s GF Concept s.r.o., Panenská 26,
Bratislava na umiestnenie inteligentných lavičiek Smart benches
Steora Urban+.
uznesenie č. 60/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prijatie ponuky spoločnosti CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o., Jirskova
4, 911 01 Trenčín na prevod majetku, na odkúpenie pozemku parc.

CKN č. 1920/108 v k.ú. Veľká Bytča a na odkúpenie nedokončenej
stavby prístupovej komunikácie vrátane chodníkov, umiestnenej na
vyššie uvedenom pozemku. S ohľadom na uvedené je potrebné
vypracovať príslušné kúpne zmluvy a následne ich predložiť na
rokovanie MZ v Bytči ku schváleniu s tým, že
v týchto zmluvách
bude záväzok mesta Bytča na realizáciu asfaltového povrchu
a dobudovanie
verejného
osvetlenia
v danej
lokalite
časovo
stanovený a to v termíne do 31.12.2020.
uznesenie č. 61/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
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 Bytča zo dňa 23.11.2016 zverejnenie
zámeru priameho prenájmu majetku mesta Bytča a to nebytových
priestoroch nachádzajúcich sa na prízemí objektu Športovej tribúny
mesta Bytča č.s. 182 na ul. S. Sakalovej v Bytči, o výmere 85 m2,
s min. cenou prenájmu vo výške 20,00 €/m2/rok, s nájomnou zmluvou
uzatvorenou na dobu neurčitú, s 3-mesačnou výpovednou lehotou
a s účelom nájmu – Športové aktivity .
Zámer priameho prenájmu predmetných nebytových priestorov sa
zverejní
na
úradnej
tabuli
mesta,
na
web
stránke
mesta
a v regionálnej tlači a to s min. 15-dňovou lehotou na doručenie
ponúk záujemcov. Vyhodnotenie súťaže bude vykonané na zasadnutí MZ
v Bytči.
uznesenie č. 62/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. JUDr. Miloša Gera, Thurzova 971/23, Bytča
o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť, parc. CKN č. 3015/52
v k.ú. Veľká Bytča, právo vjazdu pešo, alebo motorovými vozidlami
cez vyššie uvedený mestský pozemok na pozemok parc. CKN č.
3020/239.
uznesenie č. 63/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie predmetnej časti
z pozemku parc. EKN č. 4-375/14 v k.ú. Hrabové, o výmere cca 250 m2
(časť pozemku mimo komunikácie) a následne prípravu súťaže na
odpredaj tejto novovytvorenej parcely tretej osobe s min. kúpnou
cenou – 20,-€/m2. Po vykonaní vyššie uvedených úkonov spôsob
a podmienky súťaže budú opätovne prerokované na zasadnutí MZ
v Bytči.

uznesenie č. 64/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča, pozemku parc. CKN
č. 243/1, orná pôda o výmere 564 m2, v k.ú. Hliník nad Váhom, za
prebytočný majetok mesta Bytča.
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. CKN č. 243/1,
orná pôda o výmere 564 m2, v k.ú. Hliník nad Váhom, formou priameho
predaja podľa §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
Bytča
zo
dňa
23.11.2016, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na web stránke
mesta Bytča a úradnej tabuli mesta Bytča a to kupujúcemu –
Slavomír Koštial a manželka Jarmila, Hliník nad Váhom 51, 014 01
Bytča, s nasledovnými podmienkami predaja :
- kúpna cena vo výške 20€/m2
- kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené
s odvkladovaním kúpnej zmluvy.
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku Mesta Bytča, ako prípadu
hodného osobitného zreteľa, je predaj pozemku kupujúcim, ktorí na
priľahlých
pozemkoch
vlastnia
rodinný
dom
s príslušenstvom,
odkupovaný pozemok dlhodobo užívajú, tento pozemok je bez
samostatného prístupu a mesto Bytča ako jeho vlastník nemá žiadne
možnosti uvedený pozemok užívať.
uznesenie č. 65/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy č. 21403/2019/O220-403 o odovzdaní a prevzatí
objektov vyvolaných investícií, stavebné objekty SO 49.38.04. žst.
Bytča, Prepojenie komunikácií na pozemky za Váhom a SO49.38.02.2.
žst. Bytča, Komunikácia cestného nadjazdu, časť chodníky, medzi
Odovzdávajúcim – Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813
61 Bratislava, IČO : 31 364 501 a Preberajúcim – Mesto Bytča, Nám.
SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO : 00321192 a to v navrhovanom znení
Zmluvy zo dňa 25.04.2019.
uznesenie č. 66/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov parc. CKN č. 2166/9,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2 , parc. CKN č. 2166/11,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 , parc. CKN č. 2163/5,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 901 m2 , parc. CKN č. 2163/1,
ostatné plochy o výmere 95 m2, parc. CKN č. 2163/3, ostatné plochy
o výmere 121 m2 a novovytvorených pozemkov vyhotovených GP č.
2/2016(Ing. Dagmar Mikolášiková, dňa 8.11.2016)a to pozemok parc.
CKN č. 2166/13, ostatná plocha o výmere 61 m2, parc. CKN č.
2166/14, ostatná plocha o výmere 28 m2,
parc. CKN č. 2166/15,
lesný pozemok o výmere 7 m2, parc. CKN č. 2166/16, ostatná plocha

o výmere 47 m2, parc. CKN č. 2166/17, ostatná plocha o výmere 73
m2, ako i novovytvoreného pozemku vyhotoveného GP č. 4735321040/2019 (Stanislav Klobucký, dňa 2.4.2019) pozemok parc. CKN č.
2163/7, lesný pozemok
o výmere 435 m2, nachádzajúcich sa v k.ú.
Veľká Bytča, formou priameho predaja podľa § 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
dňa 23.11.2016, ako prípadu predaja majetku mesta Bytča z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, na web stránke mesta Bytča a úradnej
tabuli mesta Bytča a to kupujúcemu – FOREST progress s.r.o.,
Štefánikova 217, 01401 Bytča, IČO : 36437778, s nasledovnými
podmienkami predaja: kúpna cena vo výške 25,-€/m2, kupujúci uhradí
na vlastné náklady správne poplatky spojené s odvkladovaním
predmetnej kúpnej zmluvy. Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku
mesta Bytča ako prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora
podnikateľskej činnosti kupujúceho formou odpredaja predmetných
mestských pozemkov kupujúcemu, ktorý je zároveň nájomcom vyššie
uvedených pozemkov mesta a na týchto pozemkoch vybudoval a vlastní
dva stavebné objekty(prevádzkový objekt a výrobnú halu)v ktorých
vykonáva podnikateľskú činnosť.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.
uznesenie č. 67/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov parc. CKN č. 2166/9,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2 , parc. CKN č. 2166/11,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 , parc. CKN č. 2163/5,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 901 m2 , parc. CKN č. 2163/1,
ostatné plochy o výmere 95 m2, parc. CKN č. 2163/3, ostatné plochy
o výmere 121 m2 a novovytvorených pozemkov vyhotovených GP č.
2/2016(Ing. Dagmar Mikolášiková, dňa 8.11.2016)a to pozemok parc.
CKN č. 2166/13, ostatná plocha o výmere 61 m2, parc. CKN č.
2166/14, ostatná plocha o výmere 28 m2,
parc. CKN č. 2166/15,
2
lesný pozemok o výmere 7 m , parc. CKN č. 2166/16, ostatná plocha
o výmere 47 m2, parc. CKN č. 2166/17, ostatná plocha o výmere 73
m2, ako i novovytvoreného pozemku vyhotoveného GP č. 4735321040/2019 (Stanislav Klobucký, dňa 2.4.2019) pozemok parc. CKN č.
2163/7, lesný pozemok
o výmere 435 m2, nachádzajúcich sa v k.ú.
Veľká Bytča, formou priameho predaja podľa § 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
dňa 23.11.2016, ako prípadu predaja majetku mesta Bytča z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, na web stránke mesta Bytča a úradnej
tabuli mesta Bytča a to kupujúcemu – FOREST progress s.r.o.,
Štefánikova 217, 01401 Bytča, IČO : 36437778, s nasledovnými
podmienkami predaja: kúpna cena vo výške 23,-€/m2, kupujúci uhradí
na vlastné náklady správne poplatky spojené s odvkladovaním
predmetnej kúpnej zmluvy. Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku
mesta Bytča ako prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora

podnikateľskej činnosti kupujúceho formou odpredaja predmetných
mestských pozemkov kupujúcemu, ktorý je zároveň nájomcom vyššie
uvedených pozemkov mesta a na týchto pozemkoch vybudoval a vlastní
dva stavebné objekty(prevádzkový objekt a výrobnú halu)v ktorých
vykonáva podnikateľskú činnosť.
uznesenie č. 68/2019
Mestské zastupiteľstvo
I.Ruší:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 40/2019 zo dňa 11.
3. 2019.
II.Schvaľuje:
1/ Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacít MŠ
Bytča - Hrabové“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-201835, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mesta a platným
programom rozvoja Mesta Bytča.
2/
Zabezpečenie
realizácie
projektu
v súlade
s podmienkami
poskytnutia pomoci.
3/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 4.706,14 €.
4/ Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu Mesta Bytča.
uznesenie č. 69/2019
Mestské zastupiteľstvo
I.Prerokovalo:
1/ Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt: “Zvyšovanie
bezpečnosti občanov v meste Bytča“
2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy.
3/ Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 90 000,00 EUR
v zmysle výzvy.
4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu obce vo výške najmenej 5%
z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, t. j. v maximálnej výške 4 500,00 EUR.
5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených
výdavkov z rozpočtu obce.
II.Schvaľuje:
1/ Predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt: : “Zvyšovanie
bezpečnosti občanov v meste Bytča “
2/
Zabezpečenie
realizácie
projektu
v súlade
s podmienkami
poskytnutia pomoci.
3/ Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 90 000,00 EUR
v zmysle výzvy.
4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu obce vo výške najmenej 5%
z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, t. j. v maximálnej výške 4 500,00 EUR.

5/ Zabezpečenie financovania
výdavkov z rozpočtu mesta.

prípadne

vzniknutých

neoprávnených

uznesenie č. 70/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre dočasné ubytovanie
Jesienka, Ul. Treskoňova 813/4, Bytča na dobu určitú 1 rok týmto
žiadateľom:
1/ p. Hedviga Slivoňová, byt č. 36 - na dobu od 01.05.2019 do
30.04.2020.
2/ p. Mária Burandová, byt č. 69 - na dobu od 01.06.2019 do
31.05.2020.
3/ p. Jozef Holáň, byt č. 23 - na dobu od 01.06.2019 do
31.05.2020.
4/ p. Božena Cimprichová, byt č. 24 - na dobu od 01.06.2019 do
31.05.2020.
uznesenie č. 71/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch, Ul. Treskoňova
814/5, Bytča, na dobu určitú 1 rok týmto žiadateľom:
1/ p. Blažena Lalinská, byt č. 1 - na dobu od 01.05.2019 do
30.04.2020.
2/ p. Peter Holáš, byt č. 2 - na dobu od 01.05.2019 do 30.04.2020.
3/ p. Jana Kianicová, byt č. 17 - na dobu od 01.05.2019
do 30.04.2020.
4/ p. Anna Václavíková, byt č. 7 - na dobu od 01.06.2019
do 31.05.2020.
uznesenie č. 72/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie voľných nájomných bytov Treskoňova 814/5, Bytča týmto
žiadateľom:
1/ p. Alena Lorincová a p. Pavel Lorinc - garsónku č. 3 na dobu
určitú 1 rok od 01.05.2019 do 30.04.2020.
2/ p. Emília Sedláková s dcérou Stellou – garsónku č. 18 – na
dobu určitú 1 rok od 01.05.2019 do 30.4.2020.
uznesenie č. 73/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2019 s nasledovnou
zmenou:
Spolok Pro Archivis, OZ, Bytča na výstavu „Spolky v Bytči kedysi
a dnes“, dotáciu vo výške 200,- €, ktorý môže byť použitý na krytie
časti materiálových nákladov na organizáciu a propagáciu podujatia.

uznesenie č. 74/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zámer výstavby „6x novostavba rodinného domu“ na pozemku parc. č.
EKN 2289 v kat. území Veľká Bytča p. Milošovi Vankovi, Rázusova
751/7, Bytča s tým, že Mesto Bytča vydá súhlas s výstavbou a pri
doplnku Územného plánu bude zaradený do ďalšieho doplnku Územného
plánu.
uznesenie č. 75/2019
Mestské zastupiteľstvo
I.Ruší:
Uznesenie mestského zastupiteľstva v Bytči č. 19/2019 zo dňa 21.
2. 2019.
II.Prerokovalo:
1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt:
„Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie - Bytča“. Kód výzvy: OPKZPPO4-SC441-2018-39.
2/
Zabezpečenie
realizácie
projektu
v súlade
s podmienkami
poskytnutia pomoci.
3/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 2 667,00 EUR.
4/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených
výdavkov z rozpočtu mesta Bytča.
III.Schvaľuje:
1/
Predloženie
Žiadosti
o nenávratný
finančný
príspevok
z operačného
programu
Kvalita
životného
prostredia
na
projekt:“Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie – Bytča“. Kód výzvy:
OPKZP-PO4-SC441-2018-39.
2/
Zabezpečenie
realizácie
projektu
v súlade
s podmienkami
poskytnutia pomoci.
3/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 2 667,00 EUR.
4/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených
výdavkov z rozpočtu mesta Bytča.

