
Uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 12. 12. 2019  
  
                   uznesenie č. 145/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Správu o plnení uznesení MZ prijatých v d ňoch 25. 9. 2019 a 6. 
11. 2019. 
2/ Správu o výsledku kontroly č. 10/2019 – Kontrola vykonávania 
inventarizácie  majetku, záväzkov a rozdielu majetk u a záväzkov 
k 31. 12. 2018 v Základnej umeleckej škole v Byt či. 
3/ Správu o výsledku kontroly č. 11/2019 – Kontrola dodržiavania 
zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní, § 117 – za dávanie 
zákaziek s nízkou hodnotou na MsÚ v Byt či za r. 2018.  
2/ Správu o výsledku kontroly č. 12/2019 – Kontrola dodržiavania 
výkonu finan čnej kontroly na MsÚ v Byt či v súlade so zákonom č. 
357/2015 Z. z. o finan čnej kontrole  a audite za r. 2018 a I. 
polrok 2019. 
 
II. Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na I. 
polrok 2020. 
 
                   uznesenie č. 146/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.9.2019.    
 
                   uznesenie č. 147/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Odmeny poslancov mestského zastupite ľstva za dnešné zasadnutie 
budú poslané na ú čet, ktorý zriadilo Mestom Prešov na pomoc 
občanom postihnutých výbuchom bytového domu. 
II.Berie na vedomie: 
Rozhodnutie primátora Mesta Byt ča o zaslaní 10% jeho mesa čného 
platu za mesiac december na ú čet, ktorý zriadilo Mestom Prešov na 
pomoc ob čanom postihnutých výbuchom bytového domu. 
 
                   uznesenie č. 148/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2019 k 31.12.2019. 
 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2019, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - 
c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2019 
podľa predloženej tabu ľky. 



všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 9/2019 o ur čení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl a školských zariadení na 
rok 2020. 
 

všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 10/2019 o ur čení výšky 
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zri aďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča. 
 

všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 11/2019, ktorým sa 
mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2019 
o poskytovaní sociálnych služieb a ur čení sumy úhrady za 
poskytované sociálne služby v zariadení pre senioro v a dennom 
stacionári Jesienka, Tresko ňova ul. č. 813/4, Byt ča. 
 
                   uznesenie č. 149/2019 
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 2020: 
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 2020 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, 
-pitný režim. 
 
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. 2020 
Speváckemu zboru Glória Deo Byt ča, s oh ľadom na žiados ť 
o poskytnutie dotácie, na:  
-výdavky na ubytovanie pri externom vystúpení. 
-nájom priestorov. 
 

uznesenie č. 150/2019 
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 6. ro čník festivalu „Hviezdne noci 2020“. 
  

uznesenie č. 151/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča na roky 2020 - 2022.  
 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2020, s výh ľadom na roky 
2021 – 2022, 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. 
 
                       uznesenie č. 152/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Súhlasí: 
So zaradením Základnej školy pre žiakov s autizmom,  Mi čurova 
364/1, Byt ča do siete škôl a školských zariadení. 
    
                       uznesenie č. 153/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej  



pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2018/2019. 
 
                       uznesenie č. 154/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nepodanie odvolania vo či rozsudku Okresného súdu v Žiline, č.k.: 
7C/96/2018-127 zo d ňa 6. 11. 2019 v právnej veci žalobkyne Ing. 
Márie Slosiarikovej, Jesenského 1077/20, Žilina pro ti Mestu Byt ča 
ako žalovanému, o odstránenie stavby z pozemku. 
 
                       uznesenie č. 155/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Filipa Korbáša, Malá Byt ča č. 111, Byt ča o 
schválenie zámeru výstavby rodinných domov. 
 
                       uznesenie č. 156/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Výsledok OVS č. 2/2019 na predaj pozemku parcela CKN č. 824/9 
v k.ú. Ve ľká Byt ča (Protokol o vyhodnotení OVS č. 2/2019 zo d ňa 
07.11.2019) s tým, že sú ťaž bola neúspešná, nebola doru čená žiadna 
cenová ponuka od tretích osôb. 
 
                       uznesenie č. 157/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Informáciu, že v rámci vyhlásenej a zverejnenej pon uky na odpredaj 
pozemku Mesta parc. CKN č. 482/3, TTP o celkovej výmere 255 m 2, 
v k. ú. Hrabové nebola doru čená žiadna cenová ponuka od tretích 
osôb a tento pozemok na ďalej zostáva v majetku Mesta Byt ča. 

 
                       uznesenie č. 158/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie dodatku č. 6 k nájomnej zmluve zo d ňa 01.01. 2013 
medzi prenajímate ľom: Mesto Byt ča, Námestie SR č .1, 014 01 Byt ča, 
I ČO: 00 321 192 a nájomcom: Lesné spolo čenstvo Byt ča, s.r.o., so 
sídlom Eliáša Lániho 253/1, 014 01 Byt ča, I ČO: 46 877 738 a to 
s výškou nájomného za rok 2019 v sume 354,20 eur, t .j. uzatvorenie 
dodatku č. 6 predmetnej nájomnej zmluvy v jeho navrhovanom z není 
zo d ňa 12. 12. 2019.  

                       uznesenie č. 159/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena na 
dobu neur čitú a to na pozemok Mesta Byt ča, časť parc. EKN č. 
3493/1 v  k.ú. Ve ľká Byt ča, v rozsahu vyzna čenom geometrickým 
plánom č. 43/2019 zo d ňa 28.03.2019, zhotovite ľ Slovprodukt 
s.r.o., diel č. 1 o výmere 5 m 2, vecné bremeno spojené 



s vlastníctvom nehnute ľnosti (in rem ), medzi povinným z vecného 
bremena: Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, 0104 01 Byt ča, I ČO: 
00321192 a oprávneným z vecného bremena: Stredoslov enská 
distribu čná, a.s., Pri Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina, I ČO: 
36442151, t. j. uzatvorenie tejto zmluvy v jej navr hovanom znení 
zo d ňa 12.12.2019. 

 
Predmetné vecné bremeno sa zria ďuje v rámci stavby: „Byt ča – 
Družstevná – Rozšírenie NNK pre IBV “, pri čom oprávnený z vecného 
bremena uhradí príslušné správne poplatky za odvkla dovanie tejto 
zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 
                       uznesenie č. 160/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie dodatku č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo  
dňa 28.11.2017, uzatvorenej medzi prenajímate ľom: Mesto Byt ča,  
Námestie SR č. 1., 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom: Tomáš  
Bielik, bytom Gaštanová č.s. 1007/2, 014 01 Byt ča a to na zmenu  
predmetu nájmu z miestnosti č. 043 na miestnos ť č. 024 o výmere 25  
m2. Zostávajúce ustanovenia predmetnej zmluvy o nájme  sa nemenia.  
 
                       uznesenie č. 161/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytového pri estoru 
miestnosti č. 043 o celkovej výmere 17 m 2, nachádzajúceho sa 
v budove č.s. 182 na ulici Sidónie Sakalovej v Byt či(Tribúna Mesta 
Byt ča), na webovej sídle Mesta Byt ča, na úradnej tabuli Mesta 
Byt ča, formou priameho prenájmu pod ľa § 9a, ods. 9, písm. c/ 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad prenájmu h odného 
osobitného zrete ľa a v súlade so Zásadami hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Byt ča zo d ňa 23. 11. 2016 nájomcovi -  
Peter Madigár, Predmier 31, 013 51 Predmier, s nasl edovnými 
podmienkami nájmu: - výška nájmu miestností č. 043 predstavuje 
sumu vo výške 13,27 €/mesiac, paušálne vrátane plat ieb za služby - 
nájomná zmluva na dobu neur čitú, - ú čel nájmu – hudobné 
a dabingové nahrávanie. Dôvodom zriadenia tohto pre nájmu ako 
prípade hodného osobitného zrete ľa je podpora Mesta Byt ča ob čanom 
a mladej generácii v oblasti vo ľnočasových a kultúrnych aktivít. 
 
                       uznesenie č. 162/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov bývajúcich v bytových domoch č.s. 1015 a 1016 na 
Ul. Brezovej v Byt či a č.s. 1014 na Ul. Lú čnej za 1014 na Ul. 
Lúčnej za „Vytvorenie nových parkovacích miest na ulic i Lú čna 
a Brezová“. 
  
 
 



II.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti obyvate ľov bytových domoch č.s. 1015 a 1016 na 
Ul. Brezovej v Byt či a č.s. 1014 na Ul. Lú čnej za 1014 na Ul. 
Lúčnej za „Vytvorenie nových parkovacích miest na ulic i Lú čna 
a Brezová“. 
 
III.Odporú ča: 
Primátorovi mesta h ľadať na sídlisku vhodné miesta na parkovanie s 
minimálnou likvidáciou zelene s tým, že sú časný stav bude zlepšený 
vyzna čením parkovacích miest na jestvujúcich plochách. 
 
                       uznesenie č. 163/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie bytov v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča na dobu ur čitú 1 rok: 
a/ p. Daša Alakšová, byt č. 25 na dobu ur čitú od 1.1.2020 do  
   31.12.2020, 
b/ p. Mária Mikulíková, byt č. 29 na dobu ur čitú od 1.1.2020 
   do 31.12.2020, 
c/ p. Jarmila Masaryková, byt č. 64 na dobu ur čitú od 1.1.2020 do 
   31.12.2020, 
d/ p. Ladislav Urban, byt č. 66 na dobu ur čitú od 1.1.2020 do  
   31.12.2020, 
e/ p. Viera Rábarová, byt č. 27 na dobu ur čitú od 1.2.2020 do  
   31.1.2021. 
 
                       uznesenie č. 164/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie bytu č. 23 v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Anne Barburskej, Hliník nad 
Váhom č. 261 na dobu ur čitú od 1.1.2020 do 31.12.2020. 
 
                       uznesenie č. 165/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné sociálnych bytov na Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 
a/ p.  Roman Davida, byt č. 4 – na dobu ur čitú od 1.1.2020 do  
   31.12.2020, 
b/ p. Ivana Ku čavíková, byt č. 6 – na dobu ur čitú od 1.1.2020 
   do 31.12.2020, 
c/ p. Anna Čikotová, byt č.11 – na dobu ur čitú od 1.1.2020 do 
   31.12.2020, 
d/ p. Michaela Rybárová, byt č. 14 – na dobu ur čitú od 1.1.2020 do 
   31.12.2020, 
e/ p. Peter Bubla, byt č. 20 – na dobu ur čitú od 1.1.2020 do 
   31.12.2020, 
f/ p. Dušan Kadora a Michaela Hozáková, byt č. 23 – na dobu ur čitú 
   od 1.1.2020 do 31.12.2020.    
      



                       uznesenie č. 166/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Odvoláva: 
Z funkcie zapisovate ľky grantovej komisie p. Ing. Zuzanu Mackovú. 
II. Menuje: 
Do funkcie zapisovate ľky grantovej komisie p. Veroniku Čikotovú. 
 
                       uznesenie č. 167/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia 
a nakladania s majetkom Mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, vyradenie 
prebyto čného a neupotrebite ľného hnute ľného majetku Mesta Byt ča – 
Autobus IVECO 5013V, E ČV : BY 022 AU (v správe TSMB) z evidencie 
majetku Mesta Byt ča a jeho následné fyzické zlikvidovanie. 
 
                       uznesenie č. 168/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Termíny zasadnutí mestskej rady a mestského zastupi te ľstva na I. 
polrok 2020: 
Mestská rada: 25. 2. 2020, 28. 4. 2020, 16. 6. 2020  
Mestské zastupite ľstvo: 5. 3. 2020, 7. 5. 2020, 25. 6. 2020 
 

 uznesenie č. 169/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 1/2019/Z k 31. 12. 2019 
v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča. 
 

 uznesenie č. 170/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2019/S 
k 31. 12. 2019 v zmysle ustanovení Smernice o postu pe a zara ďovaní 
prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu mesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


