U z n e s e n i a
z Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného dňa 25. 9. 2019
uznesenie č. 113/2019
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
-správu o plnení uznesení z mestského zastupiteľstva zo dňa 27. 6.
2019 a 26. 8. 2019,
-správu o výsledku kontroly č. 7/2019 – kontrola vykonávania
inventarizácie majetku a záväzkov k 31. 12. 2018 v Základnej škole,
Ul. Mieru,
-správu o výsledku kontrol č. 8/2019 a č. 9/2019 – kontrola plnenia
prijatých opatrení z finančných kontrol vykonaných v II. polroku
2018,
-správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča za I.
polrok 2019 predložené hlavným kontrolórom Mesta Bytča.
uznesenie č. 114/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pozmeňovací návrh poslanca MZ p. Ing. Juraja Babušíka na zmenu
a doplnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č.
7/2019 o miestnych daniach v tomto znení:
I.Zverejnený návrh VZN č. 7/2019 sa mení tak, že sa dopĺňa za
článok 28 siedma časť, ktorá obsahuje články 29, 30 a 31, ktoré
znejú:
článok 29 Sadzba dane z pozemkov
Ročná sadzba dane z pozemkov na celom území Mesta Bytča pre
jednotlivé druhy pozemkov od 1. januára 2021 je:
a) 0,80 % pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé
trávnaté porasty,
b) 0,70 % pre záhrady,
c) 0,70 % pre zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) 1,00 % pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné
plochy,
e) 0,50 % pre stavebné pozemky,
f) 2,10 % pre pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu
elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica alebo
predajný stánok.
Článok 30 Sadzba dane zo stavieb
1. Ročná sadzba dane zo stavieb5 za každý aj začatý m² zastavanej
plochy na celom území Mesta Bytča pre jednotlivé druhy stavieb
od 1. januára 2021 je :
a) 0,30 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,35 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby na vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie

c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
1,10 eura za stavby chát a stavieb na individuálnu rekreáciu,
1,15 eura za stavby samostatne stojacích garáží,
1,15 eura za stavby hromadných garáží,
1,15 eura za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
2,10 eurá za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
3,00 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou,
2,10 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
tohto článku.

Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za
podlažie od 1. januára 2021 vo výške 0,10 eura za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Článok 31 Sadzba dane z bytov
Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m² podlahovej plochy
bytu alebo nebytového priestoru na celom území Mesta Bytča pre
jednotlivé účely využitia bytu alebo nebytového priestoru od 1.
januára 2021 je :
a) 0,30 eura za byty,
b) 1,15 eura za nebytové priestory využívané ako garáž,
c) 3,00 eura za nebytové priestory využívané alebo určené na
podnikateľské účely.
II.Siedma časť sa označuje ako ôsma časť, a článok 29 sa označuje
ako článok 32.
všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 7/2019 o miestnych
daniach v znení prijatého uznesenia č. 114/2019 zo dňa 25.9. 2019.

všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 25. 9.
2019.
uznesenie č. 115/2019
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
1/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 6. 2019.

Odborné
stanovisko
hlavného
kontrolóra
Mesta
Bytča
k Monitorovacej správe programového rozpočtu Mesta Bytča za I.
polrok 2019.
II. Schvaľuje:
Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Bytča za I. polrok
2019.

2/

uznesenie č. 116/2019
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Bytča k návrhu Zmeny rozpočtu
Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2019 k 30. 9. 2019.
II.Schvaľuje:
Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č.
6/2019, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30.09. 2019
podľa predloženej tabuľky.
uznesenie č. 117/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti TJ Tatran Hrabové o poskytnutie dotácie.
uznesenie č. 118/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie
žiadosti
o poskytnutie dotácie.

Stolnotenisového

oddielu

TZO

Bytča

uznesenie č. 119/2019
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Výsledok kontroly NKÚ vykonanej v čase od 5. 4. 2019 do 30. 7. 2019
v Meste Bytča – záznam o výsledku kontroly „Systém podpory
subjektov
verejnej
správy
v oblasti
všeobecne
prospešných
a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne“.
uznesenie č. 120/2019
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Informáciu o podaní petície Občianskej iniciatívy na vyhlásenie
ochranného pásma pamiatkovej zóny Bytča a odporúča iniciátorom
petície, aby sa obrátili s touto iniciatívou na vecne príslušný
štátny orgán.

uznesenie č. 121/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Odpustenie príslušenstva pohľadávky – poplatku z omeškania a úrokov
z omeškania v celkovej výške 300,32 € priznaného rozsudkom
Okresného súdu v Žiline, č.k. 4Csp/106/2016-85 zo dňa 29. 6. 2018,
právoplatným dňa 2. 10. 2018 a vykonateľným dňa 6. 10. 2018 Andrey
Blaškovej,Hliník nad Váhom č. 8, 014 01 Bytča.
uznesenie č. 122/2019
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Správu o stave spoločnosti KTR Bytča s.r.o., Bytča zo dňa 3. 9.
2019 predloženú konateľom spoločnosti KTR Bytča s.r.o., Bytča.
II.Odporúča:
Posúdenie zmlúv (povedenými odbornými pracovníkmi Mesta) uzatvorených KTR-kou, účtovnú a reálnu hodnotu majetku KTR-ky s prípadnými
návrhmi riešenia efektívnej likvidácie tejto spoločnosti, ako je
o.i. informovanie abonentov spoločnosti, že majú možnosť uzatvoriť
zmluvy na dodávku služieb od iných prevádzkovateľov káblových
rozvodov.
uznesenie č. 123/2019
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Výsledok OVS č. 1/2019 na predaj pozemku parcela CKN č. 824/9
v k.ú. Veľká Bytča ( Protokol o vyhodnotení OVS č. 1/2019 zo dňa
14.08.2019 ), súťaž bola neúspešná, nebola doručená žiadna cenová
ponuka od tretích osôb.
II.Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Bytča, pozemok parc. CKN č. 824/9,
záhrada o výmere 818 m2, k.ú. Veľká Bytča za prebytočný majetok
Mesta Bytče.
2/ 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
Bytče zo dňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja nasledovného
majetku Mesta Bytča:
-pozemok - parc. CKN č. 824/9, záhrada o výmere 818 m2, k.ú. Veľká
Bytča,tretej osobe, formou obchodnej verejnej súťaže a to za účelom
zabezpečenia bývania – výstavba RD. Zámer predať tento majetok sa
zverejní
na
úradnej
tabuli
mesta,
na
web
stránke
mesta
a v regionálnej tlači.
3/ Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019 zo dňa
10.09.2019 na predaj majetku Mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto
uznesenia.
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej

verejnej súťaže č. 2/2019 na predaj majetku mesta Bytča uvedeného
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na vyššie uvedený účel
a to v zložení: pp. Branislav Šušolík, Stanislav Struhal, Ing.
Peter Weber, Ľuboslava Rybáriková a Helena Králiková.
5/ Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných
návrhov tejto obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019 – p. Ing. Antona
Kotešovského.
III.Poveruje:
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchodnú verejnú súťaž
č.
2/2019
so
schválenými
súťažnými
podmienkami
a v termíne
stanovenom týmito podmienkami.
uznesenie č. 124/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy č. 78/2019 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena v rámci stavby : „SKV Bytča – Hliník nad Váhom, ul.
ČSM, rekonštrukcia vodovodu, medzi Budúcim povinným z vecného
bremena - Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO : 00321192
a Budúcim oprávneným z vecného bremena – Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a.s., Bôricá cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO :
36 672 297 a to v navrhovanom znení Zmluvy zo dňa 13.03.2019.
uznesenie č. 125/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Pavla Štamma, Gaštanová 1019/8, Bytča
o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Mesta Bytča a to parc. CKN č.
3519/11 a časť parc. CKN č. 3519/2 v k.ú. Veľká Bytča.
uznesenie č. 126/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
Nevyhovenie žiadosti p. Dominika Parciša s manž. Máriou, Mikšová
č.s. 74, Bytča o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Mesta Bytča parc.
CKN č. 58/1, TTP o výmere 913 m2 v k.ú. Mikšová s tým, že pozemok
bude naďalej vo vlastníctve Mesta Bytča a bude slúžiť pre potreby
jeho občanov.
uznesenie č. 127/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo
dňa 23.11.2016, uzatvorenie nájomnej zmluvy č. 1/2019 na prenájom
nebytových priestorov C211 a C214,
na ZŠ ul. Mieru 1235 v Bytči,
formou priameho prenájmu majetku Mesta Bytča osobitným zreteľom,
medzi nájomcom – Súkromná základná umelecká škola, Predmestská 17,
010 01 Žilina, IČO: 42349761 a prenajímateľom – ZŠ ul. Mieru 1235,

014 01 Bytča, IČO: 37798383, nájomná zmluva na dobu neurčitú, s 3mesačnou výpovednou lehotou, s účelom nájmu – prevádzkovanie
činnosti Súkromnej základnej umeleckej školy, s výškou nájomného:
79,67 €/mesiac vrátane dodávok energií.
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodného osobitného
zreteľa je podpora mesta Bytča občanom a mladej generácii v oblasti
voľnočasových a školských aktivít.
uznesenie č. 128/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča - pozemku parc. CKN
č.482/3, TTP o výmere
255 m2, v k. ú. Hrabové, za prebytočný
majetok Mesta Bytča.
2/ V súlade s § 9a, ods. 1, písm. c), 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 predaja novovytvoreného
pozemku par.
2
CKN č. 482/3, TTP o výmere 255 m , k.ú. Hrabové,(GP č. 30469236 –
13/2019 zo dňa 14.05.2019 ) tretej osobe (zverejnenie súťaže na
úradnej tabuli Mesta Bytča i v mestskej časti Hrabové, webovej
stránke mesta a v regionálne tlači) formou priameho predaja pozemku
za minimálnu kúpnu cenu vo výške 20,-€/m2 a s 20 - dňovou lehotou
na
doručenie
cenových
ponúk záujemcov.
Vyhodnotenie
súťaže,
doručených cenových ponúk, bude predložené na zasadnutie MZ
v Bytči.
uznesenie č. 129/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj novovytvoreného pozemku
Mesta Bytča parc. CKN č. 3020/366, zastavaná plocha o výmere 28 m2
v k.ú. Veľká Bytča (GP č. 148/2018 zo dňa 30.10.2018, Dávid Pagáč),
medzi predávajúcim – Mesto Bytča, Námestie SR č. 1, 0104 01 Bytča,
IČO: 00321192 a kupujúcim – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, s nasledovnými
podmienkami predaja:
- kúpna cena vo výške 495,- €, t.j. vo výške znaleckého posudku
č. 174/2019 zo dňa 02.04.2019, vypracovaného spoločnosťou
Znalex s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen,
- kupujúci uhradí príslušné správne poplatky za odvkladovanie
kúpnej zmluvy,
- účelom predaja pozemku je výstavba energetického zariadenia
v rámci stavby: „Bytča, ul. Mieru, zahustenie 201 Premat“.
2/ Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena na
dobu neurčitú na pozemky Mesta Bytča, časť parc. CKN č. 3020/7
a časť par. EKN č. 1364 v k.ú. Veľká Bytča, v rozsahu vyznačenom
geometrickým plánom č. 148/2018 zo dňa 30.10.2018, zhotoviteľ Dávid

Pagáč, diely 1,2 a 3, vecné bremeno spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti (in rem), medzi povinným z vecného bremena: Mesto
Bytča, Námestie SR č. 1, 0104 01 Bytča, IČO: 00321192 a oprávneným
z vecného bremena: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151. Predmetné vecné bremeno sa
zriaďuje v rámci stavby: „Bytča, ul. Mieru, zahustenie 201 Premat“,
pričom
oprávnený
z vecného
bremena
uhradí
príslušné
správne
poplatky za odvkladovanie tejto zmluvy o zriadení vecného bremena.
uznesenie č. 130/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade so zákonom 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, vyradenie
prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku Mesta Bytča –
osobný automobil Citroen Jumpy 1,9 Fg (inventárne číslo 6/0024)
z evidencie majetku Mesta Bytča a jeho následný odpredaj tretej
osobe.
uznesenie č. 131/2019
Mestské zastupiteľstvo
I.Prerokovalo:
1/ Zabezpečenie realizácie projektu „ WifiEU, Podpora internetového
pripojenia
v miestnych
spoločenstvách“
v súlade
s podmienkami
poskytnutia grantu.
2/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených
výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča.
II.Schvaľuje:
1/
Zabezpečenie
realizácie
projektu
„
WifiEU,
Podpora
internetového
pripojenia
v miestnych
spoločenstvách“
v súlade
s podmienkami poskytnutia grantu.
2/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených
výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča.
uznesenie č. 132/2019
Mestské zastupiteľstvo
I.Prerokovalo:
1/
Návrh
na
predloženie
žiadosti
o podporu
formou
dotácie
z Environmentálneho fondu na projekt: „Nákup komunálneho vozidla na
zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča“.
2/
Zabezpečenie
realizácie
projektu
v súlade
s podmienkami
poskytnutia dotácie.
3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu
200.000,-€ v zmysle výzvy.
4/
Zabezpečenie
finančných
prostriedkov
na
spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5%
z oprávnených nákladov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
dotácie t. j. v maximálnej výške 10.526,-€.

5/ Zabezpečenie financovania prípadne
výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča.

vzniknutých

neoprávnených

II.Schvaľuje:
1/
Návrh
na
predloženie
žiadosti
o podporu
formou
dotácie
z Environmentálneho fondu na projekt: „Nákup komunálneho vozidla na
zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča“.
2/
Zabezpečenie
realizácie
projektu
v súlade
s podmienkami
poskytnutia dotácie.
3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu
200.000,-€ v zmysle výzvy.
4/
Zabezpečenie
finančných
prostriedkov
na
spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5%
z oprávnených nákladov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
dotácie t. j. v maximálnej výške 10.526,-€.
5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených
výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča.
uznesenie č. 133/2019
Mestské zastupiteľstvo
I.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/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu
46.500,- € v zmysle výzvy.
4/
Zabezpečenie
finančných
prostriedkov
na
spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5%
z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, t. j. v maximálnej výške 2.325,- €.
5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených
výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča.
II.Schvaľuje:
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/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu
46.500,- € v zmysle výzvy.
4/
Zabezpečenie
finančných
prostriedkov
na
spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5%
z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, t. j. v maximálnej výške 2.325,- €.
5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených
výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča.

uznesenie č. 134/2019
Mestské zastupiteľstvo
I.Prerokovalo:
1/ Predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt: “ Výstavba verejne
prístupnej nabíjacej stanice v meste Bytča“
2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy.
3/ Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 5.000,- € 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.

5/ Zabezpečenie financovania
výdavkov z rozpočtu obce.

prípadne

vzniknutých

neoprávnených

II.Schvaľuje:
1/ Predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt: “ Výstavba verejne
prístupnej nabíjacej stanice v meste Bytča“
2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy.
3/ Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 5.000,- € 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.
5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených
výdavkov z rozpočtu obce.

uznesenie č. 135/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom bytov v bytovom
dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, Ul. Treskoňova č. 813/4,
Bytča na dobu určitú 1 rok:
1/ p. Zuzana Ostružiarová, byt č. 26 na dobu určitú od 1.10.2019 do
30.09.2020.
2/ p. Mária Papiková, byt č. 28 na dobu určitú od 1.10.2019 do
30.09.2020.
3/ p. Veronika Gärtnerová, byt č. 49 na dobu určitú od 1.10.2019 do
30.09.2020.
4/ p. Alena Hrošová, byt č. 43 na dobu určitú od 1.12.2019 do
30.11.2020.
5/ p. Jozef Masaryk, byt č. 26 na dobu určitú od 1.12.2019 do
30.11.2020.
uznesenie č. 136/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom sociálnych bytov
na Ul. Treskoňovej č.s. 814/5, Bytča na dobu určitú 1 rok:

1/ p. Jana Končelová, byt č. 15 – na dobu určitú od 1.10.2019 do
30.09.2020.
2/ p. Peter Pivoda, byt č. 19 – na dobu určitú od 1.12.2019 do
30.11.2020
3/ p. Tibor Pánik s rodinou, byt č. 5 – na dobu určitú od 1.12.2019
do 30.11.2020.
4/ p. Peter Macek, byt č.9 – na dobu určitú od 1.12.2019 do
30.11.2020.
5/ p. Michaela Búšovská so synom, byt č. 10 – na dobu určitú od
1.12.2019 do 30.11.2020.
uznesenie č. 137/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Ponechanie garsónky č. 7 a garsónky č. 21 na Ul. Treskoňovej č.s.
814/5 v Bytči voľné pre potreby Mesta Bytča.
uznesenie č. 138/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vydanie kladného stanovisko Mesta Bytča Asociácii altruistov
Slovenska ASA, Medená 5712/3, Banská Bystrica pre účely vydania
územného rozhodnutia stavebným úradom.
uznesenie č. 139/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Neposkytnutie
finančného
príspevku
na
obnovu
a reštaurovanie
národnej kultúrnej pamiatky – synagógy, ktorá sa nachádza v k.ú.
Veľká Bytča Občianskemu združeniu Na záchranu bytčianskej synagógy,
Gaštanová 1017/37, Bytča.
uznesenie č. 140/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Dohody o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní
nehnuteľností v rámci stavby: FTIH Bytča, medzi Mestom Bytča,
Námestie SR č.l, 014 01 Bytča, IČO: OO 321192 a a.s. Orange
Slovensko, Metodova č.8. 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, vo
výške 9.656,32 € a to v navrhovanom znení Dohody zo dňa 25.09.2019.
uznesenie č. 141/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 30. 5. 2019 na
zhotovenie stavby: „Havarijná oprava a rekonštrukcia MK v meste
Bytča - chodníky, dlažba", medzi objednávateľom - Mesto Bytča,
Námestie SR Č. 1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192 a zhotoviteľom Jasta Forst - servis. S.P. s.r.o., Štiavnik 584, 013 55 Štiavnik,
IČO: 50477439, na práce naviac vo výške 15.687,93 € s DPH a to
v navrhovanom znení Zmluvy zo dňa 17. 9. 2019.

uznesenie č. 142/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 9a, ods. 9 zákona 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 uzatvorenie
nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku parc. CKN č. 978/11,
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1125 m2 (45m x 25m)v k.ú. Veľká
Bytča, formou priameho prenájmu podľa §9a, ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu majetku Mesta
bytča hodného osobitného zreteľa, medzi prenajímateľom: Mesto
Bytča, Námestie SR č. 1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192 a nájomcom:
SZĽH Infra, s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO :
51054825, s nasledovnými podmienkami nájmu: výška nájmu 1,-€/rok,
nájomná
zmluva
na
dobu
určitú
10
rokov
a s účelom
nájmu:
vybudovanie multifunkčnej športovej plochy – malej ľadovej plochy
na časti pozemku Mesta Bytča, parc. CKN č. 978/11, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1125 m2 v k.ú. Veľká Bytča, v rámci projektu „Podpora rozvoja športu“.
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu pozemku mesta Bytča ako prípadu
hodného osobitného zreteľa je podpora Mesta Bytča jeho občanom,
predovšetkým deťom a mládeži, v oblasti športových a voľnočasových
aktivít.
uznesenie č. 143/2019
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Vypovedanie Zmluvy o nájme pozemkov a skládky tuhého komunálneho
odpadu
zo
dňa
21.
decembra
2001
uzatvorenej
s obchodnou
spoločnosťou T+T, a. s., so sídlom Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina,
IČO : 36 400 491, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu
v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10312/L
II.Poveruje:
Primátora Mesta Bytča, aby výpoveď Zmluvy o nájme pozemkov
a skládky tuhého komunálneho odpadu zo dňa 21. decembra 2001
uzatvorenej s obchodnou spoločnosťou T+T, a. s., so sídlom Andreja
Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO : 36 400 491, zapísanej v obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10312/L
realizoval bez zbytočného odkladu.

