
Uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia
z Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného dňa 27. 6. 2019

uznesenie č. 76/2019
Mestské zastupiteľstvo 
I.Berie na vedomie:
Zámer výstavby Zariadenia pre Seniorov Občianskym združením 
ASA, Medená 5712/3, 974 05 Banská Bystrica na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Bytča v k.ú. Veľká Bytča.

II.Odporúča:
Primátorovi  mesta  podpísanie  Memoranda  o spolupráci  s  Občianskym
združením ASA, Medená 5712/3, 974 05 Banská Bystrica zo dňa 27. 6.
2019.

uznesenie č. 77/2019
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie:
-správu o plnení uznesení z MZ dňa 25. 4. 2019,
-správu o výsledku kontroly č. 5/2019–kontrola vykonávania 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 
12. 2018 v ZPSaDS Jesienka,
-správu o výsledku kontroly  č. 6/2019-kontrola dodržiavania uznesení 
MZ pri prenájme nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mesta 
Bytča (nie správcov majetku) prijatých Mestským zastupiteľstvom v 
Bytči v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

II.Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča na II. polrok
2019.

uznesenie č. 78/2019
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu Mesta Bytča za I. štvrťrok 2019.

uznesenie č. 79/2019
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:
Poskytnutie dotácie vo výške 4.282,- € OZ GALZA, Bytča na 
reštaurovanie kamenného stĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého 
v zámockom parku v Bytči ako kapitálový transfer z prostriedkov 
rezervného fondu v Zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 4/2019 k 30. 6. 
2019. 

uznesenie č. 80/2019
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti OZ GALZA, Bytča o poskytnutie dotácie vo výške
1.600,- € na zhotovenie mreže na studňu v zámockom parku v Bytči.



uznesenie č. 81/2019
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:
Poskytnutie  finančných  prostriedkov  na  zakúpenie  osobného
motorového  vozidla  na  rozvoz  stravy,  vo  výške  do  15.000,-  €
z rezervného fondu v Zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 4/2019 k 30. 6.
2019. 

uznesenie č. 82/2019
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:
Opravu havarijného stavu mestskej komunikácie Ul. Družstevná, Bytča
vo výške 33.000,- € z rezervného fondu, v Zmene rozpočtu Mesta 
Bytča č. 4/2019 k 30. 6. 2019. 

uznesenie č. 83/2019
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:
Opravu havarijného stavu tehlového oplotenia cintorína v k.ú. Veľká 
Bytča vo výške 5.000,- € z rezervného fondu, v Zmene rozpočtu Mesta 
Bytča č. 4/2019 k 30. 6. 2019.

uznesenie č. 84/2019
Mestské zastupiteľstvo 
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Bytča k Zmene 
programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2019 
k 30. 6. 2019.

II.Schvaľuje:
1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č.
4/2019, 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. 06. 2019
podľa predloženej tabuľky s nasledovnými zmenami:

Bežné výdavky
Podprogram 3.4 Prevádzka a údržba budov
Havarijná oprava tehlového oplotenia – cintorín Bytča   5.000,- €

Podprogram 8.1 Údržba MK
Havarijná oprava MK – Družstevná ul.         33.000,- €

Kapitálové výdavky
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta Bytča
OZ GALZA – kapit.transf. – reštaur.kam.podstavca sochy sv. J.N.  
4.290,- €

Podprogram 3.4 Prevádzka a údržba budov
PZ Bytča – prístavba budovy PZ – dofinancovanie        -50.000,- €
M. Bytča – autobusové zastávky                          -1.400,- €



Podprogram 15.11 Jesienka ZpS a DS
Kapitálový transfer na zakúpenie auta        15.000,- €

Finančné operácie príjmové
Použitie prostriedkov Rezervného fondu                  5.890,- €

2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške
81.680,- € na odstránenie havarijného stavu majetku mesta:
- Havarijná oprava MK                                 51.200,- €
- Havarijná oprava MK                                 -18.350,- €
- Havarijná oprava kanalizačných vpustí                 3.500,- €
- Havarijná oprava MK                                  33.000,- €
- Havarijná oprava koryta potoka v m. č. Pšurnovice     2.200,- €
- Havarijná oprava-Lávka nad deriv.kanálom m.č.Malá Bytča  5.130,-

€
- Havarijná oprava tehlového oplotenia – cintorín Bytča 5.000,- €
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 38.600,- € na:
- OZ GALZA – kapit.transf.na rešt. podstavca sochy sv. J.N.  4.290,- €
- Malá Bytča - autobusová zastávka                       2.400,- €
- Detské ihrisko Mikšová – spolufinancovanie             12.200,- €
- MŠ Hrabové – rozšírenie kapacít - spolufinancovanie      4.710,- €
- Jesienka ZpS a DS – kapit. transfer na zakúpenie auta  15.000,- € 
v zmysle  ustanovení  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých
zákonov.

všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Bytča  č.  6/2019  o dočasnom
parkovaní  motorových  vozidiel  na  vymedzených  úsekoch  miestnych
komunikácií.

uznesenie č. 85/2019
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:
Prijatie  ponuky  Mesta  Opoczno  na  uzatvorenie  Dohody  o rozvíjaní
vzájomnej  partnerskej  spolupráce  medzi  mestami  Bytča  a Opoczno
(Poľsko) na roky 2019 až 2022. 

uznesenie č. 86/2019
Mestské zastupiteľstvo 
Vyzýva:
Ing. Máriu Slosiarikovú o zváženie stiahnutia svojej žiadosti 
o preplatenie pozemku pod cestou na Ul. Na Sahare, a aby odpredala 



túto časť cesty za 1,- € ako ostatní obyvatelia tejto ulice. Kúpno-
predajnú zmluvu, geometrický plán a zavkladovanie uhradí Mesto 
Bytča.

uznesenie č. 87/2019
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:
Zámer výstavby „Komplex Via Flavia“ na pozemku parcelné číslo 
3075/5 v k.ú. Veľká Bytča a parcelné číslo 820/2 v k.ú. Veľká 
Bytča:

-výstavba polyfunkčnej budovy s predpokladaným počtom 47 bytových
jednotiek a kancelárskych priestorov,

-podzemnými garážami prioritne pre obyvateľov a užívateľov komplexu
a následne pre verejnosť ako súčasť komplexu v celkovom počte 90
parkovacích miest,

-služby  občianskej  vybavenosti  a možnosť  priestorov  pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti spoločnosti LIVET, a.s.,
Jakubove námestie 1, 811 09 Bratislava, IČO: 357 558 06.

uznesenie č. 88/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie nebytových priestorov v objekte Tribúny mesta na ul.
S. Sakalovej v Bytči č.s. 182, o výmere 85 m2  za prebytočný majetok
Mesta Bytča. 
2/  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 uzatvorenie
nájomnej  zmluvy  po  vykonaní  súťaže  mesta  Bytča  vyhlásenej  dňa
02.05.2019, medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Námestie SR č.1,
014 01 Bytča, IČO: 00 321 192 a nájomcom – OZ „ASSASSIN“, Hlinícka
cesta  406/17,  Bytča,  IČO:  42  216  559  v zastúpením  p.  Martinom
Ozánikom, na prenájom nebytových priestorov v objekte Tribúny mesta
na  ul.  S.  Sakalovej  v Bytči  č.s.  182,  o výmere  85  m2,  na  účel
športová  činnosť  klubu  mesta  Bytča  ASSASSIN  GYM  (thajský  box,
kickbox). Nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú s 3-mesačnou
výpovednou  lehotou  a s výškou  nájomného  1.700,00  €/rok  (20,00
€/m2/rok) a taktiež s úhradami nákladov za spotrebované energie.

uznesenie č. 89/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj 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 a to kupujúcemu – p. 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. 90/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie pozemkov Mesta Bytča - 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.  47353210-40/2019
(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, za prebytočný majetok Mesta Bytča.

2/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy na  priamy predaj 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.  47353210-40/2019
(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  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.

3/ Uzatvorenie dodatku č. 3 ku Zmluve o nájme    nehnuteľností zo
dňa 05.12.2007,( po odkúpení časti pozemkov mesta Bytča tvoriacich
predmet nájmu, ich nájomcom, pozemky špecifikované v bode II. tohto
uznesenia), medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Námestie SR 1/1,
014 01 Bytča, IČO : 00321192 a nájomcom – Forest progress, s.r.o.,
Štefánikova  217,  014  01  Bytča,  IČO  :  36437778  a to  s úpravou
nájomného za zostávajúci predmet nájmu - vo výške 145,20 €/rok. 

uznesenie č. 91/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby : Hala
PREMAT, Hollého 1356, Bytča, medzi Mestom Bytča, Námestie SR 1/1,
014 01 Bytča, IČO : 00321192 – povinný z vecného bremena a NSREA,
s.r.o. Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina, IČO : 51194431 – oprávnený
z vecného bremena (GP č. 47/2018 zo dňa 19.10.2018, Ing. Martin
Gajdošík) a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 27.06.2019. 

uznesenie č. 92/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie novovytvorených pozemkov 
parc. CKN č. 136/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 5 m2, 
v podiele ½ a parc. CKN č. 137/10, záhrada o výmere 34 m2, 
v podiele 1/1  ( vytvorené GP č. 109 782 83–3/2013 zo dňa 
12.02.2013, Richard Kubáň) medzi : predávajúci – p. Ľudmila Fabová,
Švecova 460/2, 014 01 Bytča, nar. 30.04.1955 a kupujúci – Mesto 
Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča , IČO : 00321192 a to za kúpnu
cenu vo výške  530,58 €, t.j. uzatvorenie predmetnej kúpnej zmluvy 
v súlade s jej návrhom zo dňa 27.06.2019. 

uznesenie č. 93/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje: 
Uzatvorenie  kúpnej  zmluvy  na  odkúpenie  novovytvorených  pozemkov
parc. CKN č. 136/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 5 m2 ,
v podiele ½ a parc. CKN č. 137/9, záhrada o výmere 74 m2 , v podiele
1/1  ( vytvorené GP č. 109 782 83 – 3/2013 zo dňa 12.02.2013,
Richard  Kubáň)  medzi  :  predávajúci  –  p.  Jana  Varáčková,  nar.
20.06.1953, Švecová 461/4, 014 01 Bytča a kupujúci – Mesto Bytča,
Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča , IČO : 00321192 a to za kúpnu cenu



vo výške  1 111,62 €, t.j. uzatvorenie predmetnej kúpnej zmluvy
v súlade s jej návrhom zo dňa 27.06.2019.  

uznesenie č. 94/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie novovytvoreného pozemku mesta Bytča a to  parc. CKN č.
710/3, zastavaná plocha o výmere 156 m2 (vytvoreného GP č. 17/2019,
Ing. Emília Rybárska) v k.ú. Mikšová,za prebytočný majetok mesta
Bytča. 

2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) 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,
uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj pozemku parc. CKN č.
710/3, zastavaná plocha o výmere 156 m2  (vytvoreného GP č. 17/2019,
Ing. Emília Rybárska) v k.ú. Mikšová a to kupujúcemu – p. Karol
Valíček, nar. 19.11.1961 a manž. Iveta Valíčková, nar. 13.08.1963,
obaja  bytom  Borová  3176/4,  010  07  Žilina,  s  nasledovnými
podmienkami predaja: 
a) kúpna cena vo výške 20,00 €/m2, 
b) kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne poplatky spojené s
odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy.

uznesenie č. 95/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby : 
„8331“ – Bytča-Mikšová-Predĺženie NNK Hrabovský“, medzi Mestom 
Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO : 00321192 – povinný 
z vecného bremena a Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36442151 – oprávnený 
z vecného bremena a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 
27.06.2019.   

uznesenie č. 96/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje: 
V súlade s článkom III. bod 2 Nájomnej zmluvy zo dňa 10.09.1999,
uzatvorenej medzi Mestom Bytča a spol. TEZAR s.r.o., Thurzova ulica
968/17,  014  01  Bytča,  IČO:  31615333,  technické  zhodnotenie
prenajatého  majetku  Mesta  Bytča  –  strojné  zariadenie  kotolne
Centrum v Bytči a to vo výške 176 151,00 €, ktoré vykoná na vlastné
náklady spol. TEZAR s.r.o. Bytča.  



uznesenie č. 97/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje: 
I.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 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. 1/2019 zo dňa 
27.06.2019 na predaj majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto 
uznesenia. 

4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej 
verejnej súťaže č. 1/2019 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. 1/2019 – p. Ing. Antona 
Kotešovského.

II.Poveruje:   
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchodnú verejnú súťaž
č.  1/2019  so  schválenými  súťažnými  podmienkami  a v termíne
stanovenom týmito podmienkami.
  

uznesenie č. 98/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje: 
Vydanie súhlasu správcovi majetku Mesta Bytča – ZŠ U. Mieru 1235, 
Bytča na zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytových priestorov
miestností č. C211 a č. C214 na ZŠ Ul. Mieru v Bytči, mimo 
vyučovacieho procesu školy (webové sídlo Mesta Bytča, webové sídlo 
ZŠ Ul. Mieru, úradná tabuľa mesta), formou priameho prenájmu podľa 
§ 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 
prípad prenájmu hodného osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23. 11. 
2016 nájomcovi - Súkromná základná umelecká škola, Predmestská 17, 
010 01 Žilina, IČI: 42 349 761 s nasledovnými podmienkami nájmu:
- výška nájmu miestností č. C211 a č. C214 predstavuje sumu vo
  výške 79,67 €/mesiac,



- nájomná zmluva na dobu neurčitú,
- účel nájmu – prevádzkovanie činnosti Súkromnej základnej 
umeleckej školy.

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípade hodného osobitného 
zreteľa je podpora Mesta Bytča občanom a mladej generácii v oblasti
voľnočasových a školských aktivít. 

uznesenie č. 99/2019
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie: 
Žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu Petrovice o výmenu okien 
v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pšurnoviciach s tým, že výmenu
okien vykoná Rímsko-katolícky farský úrad Petrovice po vydaní 
kladného stanoviska Mesta k uvedenej investičnej akcii.

uznesenie č. 100/2019
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie: 
Žiadosť o osadenie dopravného zrkadla na Ul. Okružnej v Bytči 
s tým, že Mestský úrad opätovne vykoná obhliadku danej lokality 
s jej posúdením z dopravného hľadiska a návrhom riešenia. 

uznesenie č. 101/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje: 
Opätovné pridelenie bytov v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 
Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča:
1/ p. Marián Kováčik, byt č. 30 na dobu určitú od 1.7.2019 do
   30.6.2020
2/ p. Anna Gažová, byt č. 33 na dobu určitú od 1.7.2019 do
   30.6.2020
3/ p. Karolína Lacková, byt č. 40 na dobu určitú od 1.7.2019 do 
   30.6.2020
4/ p. Alena Mrenová, byt č. 70 na dobu určitú od 1.7.2019 do
   30.6.2020
5/ p. Marta Turková a Rudolf Bušfy, byt č. 58 na dobu určitú od
   1.8.2019 do 31.7.2020

uznesenie č. 102/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje: 
Pridelenie voľného bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 
Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Anne Václavíkovej, 1-izbový 
byt č. 67 na dobu určitú od 1.7.2019 do 30.6.2020.

uznesenie č. 103/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje: 
Žiadosti o opätovné pridelenie sociálnych bytov, Treskoňova 814/5, 
Bytča:



1/ p. Jana Hubocká, byt č. 8 – na dobu určitú od 1.7.2019 do
   30.6.2020.
2/ p. Marek Gál, byt č. 13 - na dobu určitú od 1.7.2019 do
   30.6.2020.
3/ p. Jana Játyová, byt č. 16 - na dobu určitú od 1.7.2019 do
   30.6.2020.
4/ p. Mária Balážová, byt č.12- na dobu určitú od 1.7.2019 do
   30.6.2020.
5/ p. Ľubomíra Chylová, byt č.22 - na dobu určitú od 1.7.2019 do 
   30.6.2020.

uznesenie č. 104/2019
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2019 s nasledovnou 
zmenou:
p. Katarína Gärtnerová, Malá Bytča 29 – Veľká prázdninová párty, 
29.06.2019 poskytnutie príspevku vo výške  200,- €, ktorý môže byť 
použitý na  krytie časti materiálových nákladov na organizáciu, 
propagáciu podujatia, zakúpenie ocenení a prenájom atrakcií.

uznesenie č. 105/2019
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie:
Termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bytči 
na II. polrok 2019:
Mestská rada - 17. 9. 1019, 3. 12. 2019             
Mestské zastupiteľstvo – 26. 9. 2019, 12. 12. 2019

uznesenie č. 106/2019
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. EKN č. 430, 
orná pôda o výmere 1191 m2 v k.ú. Hrabové, medzi: Prenajímater - 
Rudolf Matúšek, Hrabové 214, 01401 Bytča a Nájomca - Mesto Bytča, 
Nám. Slovenskej Republiky 1/1, 01401 Bytča, IČO: 00321192. 
Podmienky nájmu - nájomná zmluva na dobu určitú do 31.12.2029, 
ročné nájomne vo výške 275 €, účelom nájmu je výstavba objektu .Bvt
ianska výhľadňa", t.j. uzatvorenie predmetnej Nájomnej zmluvy
v navrhovanom znení zo dňa 27.06.2019.

uznesenie č. 107/2019
Mestské zastupiteľstvo 
I.Prerokovalo:
1/Predloženie  Žiadosti  o dotáciu  na  projekt:  “  Dvojgaráž  DHZO
Mikšová“

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy.

3/ Výšku podpory na projekt vo výške 30.000,-€  v zmysle výzvy.



4/  Zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu obce vo 2.999,42 €.

5/  Zabezpečenie  financovania  prípadne  vzniknutých  neoprávnených
výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča.

II.Schvaľuje:
1/ Predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt: : “ Dvojgaráž DHZO
Mikšová“.

2/  Zabezpečenie  realizácie  projektu  v súlade  s podmienkami
poskytnutia pomoci.

3/ Výšku podpory na projekt vo výške 30 000,00 EUR v zmysle výzvy.

4/  Zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu obce vo výške 2 999,42 €.

5/  Zabezpečenie  financovania  prípadne  vzniknutých  neoprávnených
výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča.

uznesenie č. 108/2019
Mestské zastupiteľstvo 
I.Prerokovalo:

1/Predloženie  Žiadosti  o dotáciu  na  projekt:  “  Stavebné  úpravy
požiarnej zbrojnice Pšurnovice, č. súp. 178“.

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy.

3/  Výšku  maximálnej  podpory  na  projekt  vo  výške  30  000,00  €
v zmysle výzvy.

4/  Zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu obce vo výške 16 076,00 €.

5/  Zabezpečenie  financovania  prípadne  vzniknutých  neoprávnených
výdavkov z Mesta Bytča.

II.Schvaľuje:
1/Predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt: : “ Stavebné úpravy
požiarnej zbrojnice Pšurnovice, č. súp. 178“.

2/  Zabezpečenie  realizácie  projektu  v súlade  s podmienkami
poskytnutia pomoci.

3/  Výšku  maximálnej  podpory  na  projekt  vo  výške  30  000,00  EUR
v zmysle výzvy.

4/  Zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu obce vo výške 16 076,00 EUR.



5/  Zabezpečenie  financovania  prípadne  vzniknutých  neoprávnených
výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča.

uznesenie č. 109/2019
Mestské zastupiteľstvo 
I.Prerokovalo:

1/  Predloženie  Žiadosti  o poskytnutie  dotácie  v oblasti  podpory
regionálneho rozvoja na projekt: “ Rozvíjame našu kultúru“.

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy.

Výšku maximálnej dotácie na jeden projekt vo výške 50.000,-€.

3/  Zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie
realizovaného  projektu  z rozpočtu  obce  vo  výške  najmenej  10%
z oprávnených výdavkov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, t. j. max. vo výške 5.000,-€.

4/  Zabezpečenie  financovania  prípadne  vzniknutých  neoprávnených
výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča.

II.Schvaľuje:
1/  Predloženie  Žiadosti  o poskytnutie  dotácie  v oblasti  podpory
regionálneho rozvoja na projekt: “ Rozvíjame našu kultúru“

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.

2/ Výšku maximálnej dotácie na jeden projekt vo výške 50 000,-€.

Zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie
realizovaného  projektu  z rozpočtu  obce  vo  výške  najmenej  10%
z oprávnených výdavkov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, t. j. max. vo výške 5.000,-€.

Zabezpečenie  financovania  prípadne  vzniknutých  neoprávnených
výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča.

uznesenie č. 110/2019
Mestské zastupiteľstvo 
I.Prerokovalo:

1/ Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu
Náučný chodník „Za krásami bytčianskej prírody“.
2/  Zabezpečenie  realizácie  projektu  v súlade  s podmienkami
poskytnutia pomoci.

3/  Výšku  maximálnej  podpory  na  projekt  vo  výške  70 000,-€
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 14.117,65 €.

5/  Zabezpečenie  financovania  prípadne  vzniknutých  neoprávnených
výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča.

II.Schvaľuje:
1/ Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu
Náučný chodník „Za krásami bytčianskej prírody“.
2/Zabezpečenie  realizácie  projektu  v súlade  s podmienkami
poskytnutia pomoci.

3/ Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 70 000,-€ 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 14.117,65 €.

5/  Zabezpečenie  financovania  prípadne  vzniknutých  neoprávnených
výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča.


	Poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie osobného motorového vozidla na rozvoz stravy, vo výške do 15.000,- € z rezervného fondu v Zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 4/2019 k 30. 6. 2019.

