Z á p i s n i c a
zo zasadnutia č. 4/2019 Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného
dňa 27. 6. 2019 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Bytči
Čas ukončenia zasadnutia: 18,30 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 14 poslancov
Program:
1/ Ponuka OZ ASA, Banská Bystrica na realizáciu projektu ZpS ASA
Bytča.
2/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta Bytča.
3/ Plnenie rozpočtu Mesta Bytča za I. štvrťrok 2019.
4/ Žiadosť OZ GALZA, Bytča o poskytnutie dotácie vo výške 4.282,- €
na reštaurovanie kamenného stĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého
v zámockom parku v Bytči.
5/ Žiadosť OZ GALZA, Bytča o poskytnutie dotácie vo výške 1.600,- €
na zhotovenie mreže na studňu v zámockom parku v Bytči.
6/ Žiadosť Jesienka – zariadenie pre seniorov a denný stacionár,
Treskoňova 813, Bytča o zakúpenie osobného motorového vozidla na
rozvoz stravy.
7/ Návrh opravy havarijného stavu mestskej komunikácie Ul. Družstevná, Bytča v dĺžke 365 m.
8/ Oprava havarijného stavu tehlového oplotenia cintorína v k.ú.
Veľká Bytča.
9/ Návrh Zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2019
k 30. 6. 2019.
10/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 6/2019 o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území mesta Bytča.
11/ Návrh dohody o rozvíjaní vzájomnej partnerskej spolupráce medzi
mestami Bytča a Opoczno.
12/ Informácia o stave a priebehu riešenia právnej veci iniciovanej
Ing. Máriou Slosiarikovou, týkajúcej sa komunikácie v časti Ul. Na
Sahare.
13/ Žiadosť spoločnosti LIVET, a. s., Bratislava o vyjadrenie sa k
podnikateľskému zámeru výstavby „Komplex Via Flavia“.
14/
Vyhodnotenie
súťaže
o prenájom
nebytových
priestorov
nachádzajúcich sa na prízemí objektu Tribúny mesta Bytča, č.s. 182
na ul. S. Sakalovej v Bytči.
15/ Schvaľovanie uzatvorenia kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku v
k.ú. Hliník nad Váhom.
16/ Schvaľovanie uzatvorenia kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov
v k.ú. Veľká Bytča.
17/ Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena.
18/ Schvaľovanie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov v k.ú. Veľká
Bytča p. Ľudmily Fabovej.
19/ Schvaľovanie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov v k.ú. Veľká
Bytča od p. Jany Varáčkovej.
20/ Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Mesta v k.ú.
Mikšová.
21/
Žiadosť-Stredoslovenská
distribučná,
Žilina
o uzatvorenie
Zmluvy o zriadení vecného bremena.

22/ Žiadosť TEZAR, s.r.o., Bytča o schválenie investície
rekonštrukcie kotolne Centrum v Bytči.
23/ Návrh OVS č. 1/2019, nakladanie s majetkom mesta Bytča na
odpredaj prebytočného majetku v k.ú. Veľká Bytča.
24/ Žiadosť ZŠ na Ul. Mieru v Bytči o schválenie možnosti prenájmu
nebytových priestorov pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Žilina.
25/ Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 29/2018 zo dňa 21. 2. 2018.
26/ Žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu Petrovice o výmenu
okien v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pšurnoviciach.
27/ Žiadosť o osadenie dopravného zrkadla na Ul. okružnej v Bytči.
28/ Žiadosti o opätovné pridelenie bytov v bytovom dome pre dočasné
ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča.
29/ Žiadosť o pridelenie voľného bytu v bytovom dome pre dočasné
ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča.
30/ Žiadosti o opätovné pridelenie sociálnych bytov, Treskoňova
814/5, Bytča.
31/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2019.
32/ Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského
zastupiteľstva v Bytči na II. polrok 2019.
33/ Bytčianska výhľadňa – nájomná zmluva.
34/ Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt: “ Dvojgaráž DHZO
Mikšová“.
35/ Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt: “ Stavebné úpravy
požiarnej zbrojnice Pšurnovice, č. súp. 178“.
36/ Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt: “Rozvíjame našu
kultúru“.
37/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu
malých projektov na základe Výzvy č. V programu Interreg V-A Poľsko
– Slovensko 2014-2020.
38/
Informácia
o nakladaní
a zbere
odpadu
na
území
mesta
a informácia o športovej hale.
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta p.
Ing. Miroslav Minárčik a konštatoval, že je prítomných 14
poslancov, traja poslanci sa ospravedlnili (pp. Ing. Peter Weber,
Július Kozák a Ľubomír Hrobárik), čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.
Pán primátor dal hlasovať o návrhu programu. Poslanci program
jednohlasne schválili.
Pán primátor predložil návrh na doplnenie bodov programu – ako bod
č. 8/ Oprava havarijného stavu tehlového oplotenia cintorína v k.ú.
Veľká Bytča. Uvedený bod je nutné prerokovať pred návrhom zmeny
rozpočtu Mesta a ďalší bod programu na záver – informácia
o nakladaní a zbere odpadu na území mesta.
Poslanec p. Kulíšek požiadal, aby v závere zasadnutia pán primátor
informoval ohľadne športovej haly. Pán primátor navrhol, že

v doplnenom bode - informácia o nakladaní a zbere odpadu podá
informáciu aj o športovej hale. Poslanci s uvedeným súhlasili.
Pán primátor dal hlasovať o návrhu doplnenia programu. Poslanci
doplnenie bodov programu jednohlasne schválili.
Poslanci nepredložili návrh na ďalšie doplnenie programu.
Za overovateľov zápisnice boli schválení p. JUDr. Martin
Kulíšek a p. Mária Lee Fujdiaková.
Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Juraj
Putirka ako predseda komisie, p. Ľuboslava Rybáriková a p.
Stanislav Struhal ako členovia komisie.
Za zapisovateľku bola určená p. Mgr. Mária Klučiarová.
Poslanci program, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu
a zapisovateľku schválili.
Pán primátor informoval prítomných, že nakoľko sa plánované
zasadnutie Mestskej rady v Bytči dňa 11. 6. 2019 neuskutočnilo, sú
predložené body rokovania bez odporučenia MR. Predložené návrhy
uznesení môžu byť priamo na zasadnutí návrhovou komisiou upravené
v zmysle rokovania mestského zastupiteľstva.
1/ Občianske združenie ASA (Asociácia Sociálnych Altruistov),
Medená 5712/3, 974 05 Banská Bystrica – potvrdenie záujmu na
realizáciu projektu ZpS ASA Bytča
Na základe územnoplánovacej informácie o pozemkoch parc. č. 38514
KN C v k.ú. Veľká Bytča, pre realizáciu ZpS (Zariadenie pre
Seniorov) ASA Bytča, zariadenia pre poskytovanie sociálnych služieb
a vyjadrenia k variantom osadenia stavby zariadenia zo dňa
16.05.2019, ASA o.z. potvrdzuje záujem o realizáciu projektu ZpS
ASA Bytča v spomínanej lokalite.
Zároveň ASA o.z. žiada o zaradenie projektu ZpS ASA Bytča do
rokovaní orgánov mesta.
Takisto ASA o.z. žiada o iniciovanie jednania o prenájme, odpredaji
alebo inej forme vlastníckeho vzťahu k príslušným pozemkom na
realizáciu projektu ZpS ASA Bytča.
Taktiež ASA o.z žiada o dlhodobú spoluprácu pri realizovaní
projektu ZpS ASA Bytča.
Návrh uznesenia:
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.
Prítomných oboznámil zástupca spoločnosti OZ ASA s projektom.
Poslanec p. Šušolík sa spýtal - v materiáloch je uvedené, že na
náklady Mesta bude asanovaná budova bývalej MŠ. Je už vyčíslené
koľko to bude stáť, alebo či to bude v ďalších krokoch.
Pán primátor odpovedal, že bude vykonaný prieskum trhu, podľa toho
sa dá približne vyčísliť koľko budú náklady a je to vecou ďalšieho
postupu. Zatiaľ je predložené memorandum o spolupráci, poslanci
budú o ďalších krokoch rokovať v komisiách.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
2/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta Bytča.
-správa o plnení uznesení z MZ dňa 25. 4. 2019,
-správa o výsledku kontroly č. 5/2019–kontrola vykonávania
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.
12. 2018 v ZPSaDS Jesienka.
-správa 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.

- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča na
II. polrok 2019.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
3/ Plnenie rozpočtu Mesta Bytča za I. štvrťrok 2019.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 78/2019
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu Mesta Bytča za I. štvrťrok 2019.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu Mesta Bytča za I. štvrťrok 2019.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 78/2019
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu Mesta Bytča za I. štvrťrok 2019.
4/ Žiadosť OZ GALZA, Bytča o poskytnutie dotácie vo výške 4.282,- €
na reštaurovanie kamenného stĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého
v zámockom parku v Bytči.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanec p. Gácik požiadal kolegov o podporu projektu, kedy bude
týmto už podstavec pod sochu Sv. Jána Nepomuckého kompletne
zrekonštruovaný a osadená replika sochy, nakoľko pôvodná už nie je.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
5/ Žiadosť OZ GALZA, Bytča o poskytnutie dotácie vo výške 1.600,- €
na zhotovenie mreže na studňu v zámockom parku v Bytči.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
6/ Žiadosť Jesienka – zariadenie pre seniorov a denný stacionár,
Treskoňova 813, Bytča o zakúpenie osobného motorového vozidla na
rozvoz stravy.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
7/ Návrh opravy havarijného stavu mestskej komunikácie Ul. Družstevná, Bytča v dĺžke 365 m.
Návrh uznesenia:
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.
Pán primátor oboznámil, že táto komunikácia je frekventovaná, sú tu
položené všetky siete, teda je predpoklad, že nebude nutné ju už
rozkopávať. Bude to len po tu odbočku (zastavaná časť), ktorá
Poslanec p. Šušolík mal technickú pripomienku, že v meste sú
viaceré chodníky a mestské komunikácie, ktoré si vyžadujú nutnú
opravu. Je za to, aby sa asfaltovalo, ale mrzí ho, že sú
„obchádzané“ komisie, hlavne komisia výstavby. Bolo by tiež dobré
vykonať obhliadku chodníkov s návrhom ich opráv a stanovením
priorít.
Pán primátor odpovedal, že úrad sa snaží dávať čo najmenej vecí
takto mimo komisie, ale v návrhu rozpočtu sú zahrnuté opravy
komunikácii, preto bolo logické urobiť obstarávaniu aj na tento
úsek komunikácie.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e

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.
8/ Návrh opravy havarijného stavu tehlového oplotenia cintorína
v k.ú. Veľká Bytča s rozsahom práce – odstránenie rámového,
oceľového oplotenia, zloženie betónovej striežky, odstránenie
tehlového muriva oplotenia, sanácia kamenného a kamenno-betónového
podkladu, vybetónovanie základu pod oplotenie min. výšky 150 mm.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
9/ Návrh Zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2019
k 30. 6. 2019.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Bytča k Zmene
programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2019
k 30. 6. 2019.
Návrh uznesenia:
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
Podprogram 8.1 Údržba MK
Havarijná oprava MK – Družstevná ul.

5.000,- €

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
M. Bytča – autobusové zastávky

-50.000,- €
-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
pravidlách územnej samosprávy a o zmene
zákonov.

Z. z. o rozpočtových
a doplnení niektorých

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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
Podprogram 8.1 Údržba MK
Havarijná oprava MK – Družstevná ul.

5.000,- €

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
M. Bytča – autobusové zastávky

-50.000,- €
-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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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
Podprogram 8.1 Údržba MK
Havarijná oprava MK – Družstevná ul.

5.000,- €

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
M. Bytča – autobusové zastávky

-50.000,- €
-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.
10/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 6/2019 o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za všeobecne záväzné nariadenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2019 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych
komunikácií.
Poslanci všeobecne záväzné nariadenie schválili.
MZ prijíma
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.
11/ Návrh dohody o rozvíjaní vzájomnej partnerskej spolupráce medzi
mestami Bytča a Opoczno.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 85/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Neprijatie ponuky Mesta Opoczno na uzatvorenie Dohody o rozvíjaní
vzájomnej partnerskej spolupráce medzi mestami Bytča a Opoczno
(Poľsko) na roky 2019 až 2022.
Zástupca pána primátora p. Babušík, ako predkladateľ návrhu na
uzatvorenie dohody vyjadril názor, že táto partnerská spolupráca
miest má 20 ročnú tradíciu, bola prínosná pre obidve mestá
a v posledných rokoch sa uskutočnila len jedna návšteva za rok, čo
nebolo ani finančne náročné. Určite je za to, aby aj v tomto
volebnom období bola spolupráca s Opocznom uzatvorená. Predložil
návrh na uznesenie:

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.
Predseda návrhovej komisie p. Putirka predniesol návrh uznesenia,
o ktorom dal pán primátor hlasovať:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
12/ Informácia o stave a priebehu riešenia právnej veci iniciovanej
Ing. Máriou Slosiarikovou, týkajúcej sa komunikácie v časti Ul. Na
Sahare.
POZNÁMKA: Návrh uznesenia bude predložený na zasadnutí MZ.
Pán primátor predniesol návrh uznesenia:
uznesenie č. 86/2019
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Správu o stave a priebehu riešenia právnej veci iniciovanej p. Ing.
Máriou Slosiarikovou, týkajúcej sa komunikácie v časti Ul. Na
Sahare.
II:Nesúhlasí:
So zaplatením sumy 7.000,- € p. Ing. Márii Slosiariikovej.
III.Odporúča:
Primátorovi mesta pokračovať v mimosúdnom rokovaní s p. Ing. Máriou
Slosiarikovou , eventuálne ponechať vec na rozhodnutí súdu.
Zástupca pána primátora p. Babušík pripomenul, že stavebníci
v tejto časti ulice vyčlenili zo svojich stavebných pozemkov časti
a tieto previedli pod cestu za symbolickú 1,- Sk a Mesto vybudovalo
príjazdovú komunikáciu. Bol problém s elektrickým stĺpom, verili,
že elektrárne dajú káble do zeme. To sa však nepodarilo. Keď sa
cesta robila mechanizmy museli tento stĺp obísť a tak sa stalo, že
zabrali pozemky vo vlastníctve p. Slosiarikovej pod túto
komunikáciu. Ale táto cesta je účelová, pre ľudí čo tam bývajú
a pre ďalších ľudí, čo budú na pozemkoch p. Slosiarikvej stavať
svoje rodinné domy. Je to nefér, že oni poskytli svoje stavebné

pozemky pod cestu za symbolickú 1,- Sk, defakto aj pre potreby
prejazdu na pozemky tých budúcich vlastníkov stavebných pozemkov.
Pán Babušík apeloval na zasadnutí prítomnú p. Slosiarikovú, či by
nebola ochotná ustúpiť zo svojich požiadaviek a dohodnúť sa týmto
spôsobom. Predložil predsedovi návrhovej komisie návrh uznesenia:
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. Kúpnopredajnú zmluvu, geometrický plán a zavkladovanie uhradí Mesto
Bytča.
Pani Slosiariková konštatovala, že táto vec sa rieši tri roky, je
všeobecne známe, že vlastníci už postavených domov dali pozemky pod
cestu za 1,- Sk. Keď postaví Mesto na jej pozemkoch cestu, tiež dá
pozemok pod touto cestou za 1,- €. Cesta podľa nej nespĺňa
technické ani technologické parametre, nemá stavebné povolenie a že
sa mechanizmy vyhýbali stĺpu je detská výhovorka. Ju zastupuje
právny zástupca.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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. Kúpnopredajnú zmluvu, geometrický plán a zavkladovanie uhradí Mesto
Bytča.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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. Kúpnopredajnú zmluvu, geometrický plán a zavkladovanie uhradí Mesto
Bytča.
13/ Žiadosť spoločnosti LIVET, a. s., Jakubove námestie 1, 811 09
Bratislava IČO: 357 558 06 o vyjadrenie sa k podnikateľskému zámeru
výstavby „Komplex Via Flavia“ na pozemku parcelné číslo 3075/5,
v k.ú. Veľká Bytča a parcele číslo 820/2 v k.ú. Veľká Bytča:
-k výstavbe 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
(podľa
predloženej
situácie osadenia a štúdie Komplexu Via Flavia).
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
14/
Vyhodnotenie
súťaže
o prenájom
nebytových
priestorov
nachádzajúcich sa na prízemí objektu Tribúny mesta Bytča, č.s. 182
na ul. S. Sakalovej v Bytči, účel prenájmu : športové aktivity. V
rámci vyhlásenej súťaže zo dňa 02.05.2019 bola doručená jedna
cenová ponuka od p. Martina Ozánika, Hlinícka cesta 406/17, Bytča,
ASSASSIN GYM.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
15/ Schvaľovanie uzatvorenia kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku
parc. CKN č. 243/1 orná pôda o výmere 564 m2, k.ú. Hliník nad Váhom,
formou priameho predaja osobitným zreteľom – p. Slavomír Koštiaľ
a manž. Jarmila, Hliník nad Váhom č.s. 51, 014 01 Bytča. Počas
zverejnenia zámeru Mesta Bytča o priamom predaji predmetného
pozemku (od 02.05.2019 do 27.05.2019) nebola doručená žiadna
námietka od tretích osôb.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
16/ Schvaľovanie uzatvorenia kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov

parc.CKN č. 2166/9, 2166/11,2163/1, 2163/3, 2163/5 a GP
novovytvorených pozemkov parcela CKN č. 2166/13, 14, 15, 16, 17
a parcela CKN č. 2163/7, v k.ú. Veľká Bytča, spolu o výmere 1910 m2,
formou priameho predaja osobitným zreteľom – FOREST progress s.r.o.,
Štefániková 217, 014 01 Bytča.
Počas zverejnenia zámeru Mesta Bytča o priamom predaji predmetných
pozemkov (od 02.05.2019 do 27.05.2019) nebola doručená žiadna
námietka od tretích osôb.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
17/ Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, na
uloženie VN kábla v rámci stavby : Hala PREMAT, Hollého 1356, Bytča
– NSREA, s.r.o. Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
18/ Schvaľovanie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov parcela CKN č.
136/2,
v podiele
½
a parc.
CKN
č. 137/10
v podiele
1/1,
nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča, od predávajúceho: p. Ľudmila
Fabová, Švecova 460/2, Bytča.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:

č. 92/2019

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.
19/ Schvaľovanie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov parcela CKN č.
136/2,
v podiele
½
a parc.
CKN
č. 137/9
v podiele
1/1,
nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča, od predávajúceho: p. Jana
Varáčková, Švecova 461/4, Bytča.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
20/ Žiadosť p. Karola Valíčka s manželkou Ivetou, Borová 3176/4,
010 07 Žilina o odkúpenie novovzniknutého pozemku mesta Bytča a to
parcela CKN č. 710/3, zastavaná plocha o výmere 156 m2, v k.ú.
Mikšová.
Pozemok sa nachádza vo vnútri oploteného areálu rodinného domu
žiadateľov.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
21/
Žiadosť-Stredoslovenská
distribučná,
a.s.,
Pri
Rajčianke
2927/8, 01047 Žilina o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného
bremena v rámci stavby : „8331“ – Bytča-Mikšová-Predĺženie NNK
Hrabovský“ – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 01047 Žilina.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
22/ Žiadosť TEZAR, s.r.o., Thurzova 968/17, 014 01 Bytča
o schválenie investície rekonštrukcie kotolne Centrum v Bytči, na
základe Nájomnej zmluvy zo dňa 10.09.1999. Výška investície je
176 151,00 €.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci v diskusii konštatovali, že uvedená žiadosť mala byť
prerokovaná na zasadnutí všetkých komisii, taktiež, že touto
investíciou Mestu zostanú z prenajatého majetku len „holé steny“.
Na budúci rok pri skončení zmluvy o nájme tepelných zariadení bude
Mesto vo veľmi nevýhodnej pozícii. Nemôžu nechať rokovania o ďalšom
nakladaní s tepelnými zariadeniami na území mesta na poslednú
chvíľu, budú sa musieť týmto čo najskôr zaoberať.
Po skončení diskusie dal pán primátor hlasovať za uznesenie:
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.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
23/ Návrh OVS č. 1/2019, nakladanie s majetkom mesta Bytča na
odpredaj prebytočného majetku a to pozemku parc. CKN č. 824/9,
záhrada o výmere 818 m2 v k.ú. Veľká Bytča.
Návrh uznesenia:
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: ................
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.

Pán primátor požiadal poslancov, aby sa delegovali za členov
komisie na otváranie obálok. Poslanci navrhli: pp. Branislav
Šušolík, Stanislav Struhal, Ing. Peter Weber, Ľuboslava Rybáriková
a Helena Králiková.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
24/ Žiadosť ZŠ na Ul. Mieru v Bytči o schválenie možnosti prenájmu
nebytových priestorov č. C211 a č. C214 pre Súkromnú základnú
umeleckú školu, Predmestská 17, 010 01 Žilina.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
25/ Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 29/2018 zo dňa 21. 2. 2018.
Vedúci oddelenia Rr p. Kotešovský oboznámil prítomných, že uvedené
uznesenie už bolo zrušené a požiadal, aby o návrhu poslanci
nerokovali.
Pán primátor so súhlasom poslancov bol stiahol z rokovania.
26/ Žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu Petrovice o výmenu
okien v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pšurnoviciach.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
27/ Žiadosť o osadenie dopravného zrkadla na Ul. Okružnej v Bytči.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
28/ Žiadosti o opätovné pridelenie bytov v bytovom dome pre dočasné
ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča:
1/ p. Marián Kováčik, byt č. 30 na dobu od 1.7.2019 do 30.6.2020
2/ p. Anna Gažová, byt č. 33 na dobu od 1.7.2019 do 30.6.2020
3/ p. Karolína Lacková, byt č. 40 na dobu od 1.7.2019 do
30.6.2020
4/ p. Alena Mrenová, byt č. 70 na dobu od 1.7.2019 do 30.6.2020
5/ p. Marta Turková a Rudolf Bušfy, byt č. 58 na dobu od 1.8.2019
do 31.7.2020
Návrh uznesenia:
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
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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
29/ Žiadosť o pridelenie voľného bytu v bytovom dome pre dočasné
ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča:
p. Anna Václavíková, 1-izbový byt č. 67 na dobu určitú od 1.7.2019
do 30.6.2020.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:

č. 102/2019

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.
30/ 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.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
31/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2019.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 104/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2019.
Poslankyňa p. Králiková sa prihovorila za usporiadateľov
prázdninovej party v Malej Bytči, ktorí poprosili o zvýšenie
dotácie zo 150,- € na 200,- € (potrebujú na atrakcie pre deti).
Predložila návrhovej komisii návrh uznesenia.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal
pán primátor hlasovať:
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 party,
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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 party,
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.
32/ Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského
zastupiteľstva v Bytči na II. polrok 2019.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 105/2019
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Termín 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
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Termín 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
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 105/2019
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Termín 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
33/ Bytčianska výhľadňa – nájomná zmluva.
Návrh uznesenia:
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
.Bvtčianska výhľadňa", t.j. uzatvorenie predmetnej Nájomnej zmluvy
v navrhovanom znení zo dňa 27.06.2019.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:

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
.Bvtčianska výhľadňa", t.j. uzatvorenie predmetnej Nájomnej zmluvy
v navrhovanom znení zo dňa 27.06.2019.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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
.Bvtčianska výhľadňa", t.j. uzatvorenie predmetnej Nájomnej zmluvy
v navrhovanom znení zo dňa 27.06.2019.
34/ Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt: “ Dvojgaráž DHZO
Mikšová“. Výzva číslo V. P HaZZ 2019 o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra SR za účelom zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov
na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c)
bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
35/ Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt: “ Stavebné úpravy
požiarnej zbrojnice Pšurnovice, č. súp. 178“. Výzva číslo V. P HaZZ
2019 o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR za účelom zvýšenia
ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel
hasičských
staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3.
zákona
č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.

36/ Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt: “Rozvíjame našu
kultúru“. Výzva s kódom 3966/2019/OSMRR na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.
Vyhlásil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
podľa § 13 ods. 6) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja v znení neskorších predpisov.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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
výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča.

vzniknutých

neoprávnených

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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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.
37/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu
malých projektov na základe Výzvy č. V programu Interreg V-A Poľsko
– Slovensko 2014-2020, názov projektu: Náučný chodník „Za krásami
bytčianskej prírody“.

Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného
programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, v rámci fondu
malých projektov, názov projektu: Náučný chodník „Za krásami
bytčianskej prírody“.
Návrh uznesenia:
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.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
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.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
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
výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča.

vzniknutých

neoprávnených

38/
Informácia
o nakladaní
a informácia o športovej hale.

odpadu

území

a zbere

na

mesta

Pán primátor informoval prítomných, že v týchto dňoch prišli dve
zmluvy zo spoločnosti T+T Žilina o navýšení platieb v termíne od 1.
7. 2019 o sumu 27.000,- € za zber a vývoz tuhého komunálneho odpadu
na území mesta. Druhá zmluva, prišla dnes, týka sa ukladania
biologicky rozložiteľného odpadu. Ako poslanci vedia Mesto bolo
v projekte BRO a pán primátor vybavil, že biologicky rozložiteľný
odpad bol vyvážaný na areál T+T v Hričove. Zmluva končí 30. 6. 2019
a od tohto termínu už T+T za uloženie BRO bude účtovať poplatky.
V pondelok má pán primátor ďalšie rokovanie s T+T, chce im
vysvetliť, že nemôže podpísať zmluvu v priebehu rozpočtového roka,
ale až od 1. 1. 2020. Čo sa týka odpadov je tiež nutné informovať
prítomných, že starostka obce Maršová-Rašov podstatne zdvihla
nájomné za pozemky pod skládkou T+T, čo má tiež dopad na cenu
vývozu. V závere pán primátor upozornil, že zo zákona pôvodcom
odpadu je občan, ktorý musí hradiť všetky náklady za uloženie
a likvidáciu odpadu.
Poslanec p. Kulíšek konštatoval, že poslanci dostali stanovisko
k športovej hale, predpokladá, že ho aj čítali. On chce zaujať
stanovisko k tomu. Kladne hodnotí, že pán primátor zrušil toto
verejné obstarávanie. Myslí si, že toto je presný obraz toho ako
Mesto Bytča verejné obstarávanie nemá robiť. Vidí dve chyby, prvá
chyba bola zo strany Mesta tá, že parametre tejto športovej haly
boli nadsadené, pre mestu by stačila menšia športová hala. Keďže
parametre boli zlé zadané, preto aj cenové ponuky boli veľmi
vysoké, preto pánovi primátorovi neostávalo nič iné len súťaž
zrušiť. Druhá vec je, že strata času. Keby boli parametre dobre
nastavené, Mesto mohlo byť o kus ďalej.
Ďalej sa poslanec p. Kulíšek zaujímal, ako aj už predtým na
zastupiteľstve, či spoločnosť, ktorá robila verejné obstarávanie na
športovú halu má v zmluve klauzulu, že ak firma vo verejnom
obstarávaní pochybí a spraví nejakú škodu, či ju Mestu uhradí.
Požiadal, aby do budúceho zasadnutia zastupiteľstva (26. 9. 2019)
pán primátor informoval, či takéto ustanovenie zmluva s firmou má.
Nevie aká je výška ceny, koľko má Mesto zaplatiť za toto verejné
obstarávanie, ale podľa jeho názoru by plnú cenu zaplatiť nemalo.
Dva krát bol vylúčený jeden uchádzač s najnižšou cenou a teda dá sa
len polemizovať, či bol vylúčený neúmyselne alebo úmyselne.
Navrhol, aby sa Mesto z tohto poučilo a vyvarovalo spolupráci
s takouto firmou. Treba nastaviť dobré parametre športovej haly
a nájsť dobrého obstarávateľa. Opakovane požiadal, aby v septembri
mu bola zodpovedané, či má firma v zmluve ustanovenie, že ak vo
verejnom obstarávaní pochybí a spraví nejakú škodu, či ju Mestu
uhradí.

Pán primátor opakovane, už na zastupiteľstve k dotazom o športovej
hale toto vysvetlil, konštatoval, že požiadavka na tento typ
a veľkosť
športovej
haly
vzišla
od
hádzanárov, verejnosti
a vtedajších poslancov. Podmienkou bolo, aby hala spĺňala štandardy
hádzanárskej haly. Teda podľa požiadaviek sa dala vypracovať
projektová dokumentácia a rozpočet. Žiadal vtedy poslancov, ak
poznajú firmy, nech ich oslovia, aby sa zúčastnili súťaže. Bude
Mesto teraz zadávať vypracovanie projektu na športovú halu do 1
mil. €. Čo sa týka verejného obstarávania, konštatoval, že takéto
veľké projekty nebude nikdy robiť obstarávateľ z úradu, lebo keby
sa niečo stalo, niečo takéto neúmyselné, lebo nemá dôvod myslieť
si, že je to úmyselné, to by boli rôzne podozrenia, či to nebolo
úmyselné. Mesto hľadalo firmu na verejné obstarávanie, ktorá sa
plne
zaručí
a bude
zodpovedná
za
akékoľvek
straty
a škody
spôsobené. Ak takúto firmu poznajú, ktorá sa 100% za toto zaručí,
požiadal nech ju poslanci odporučia. Čo sa týka firmy Ingsteel, je
to vecou jednania a vyplatenia. V závere konštatoval, že nízka cena
(cenová ponuka za vyhotovenie diela) nie je vždy najvýhodnejším
ukazovateľom.
Vedúci odd. Rr p. Kotešovský konštatoval, že verejné obstarávanie
športovej haly bolo vykonané v súlade so zákonom.
Poslanec p. Kulíšek poukázal na fakt, že verejné obstarávanie bolo
vykonané v súlade so zákonom, ale ten istý uchádzač, ktorý sa
verejného obstarávania zúčastnil s najnižšou ponukou a dva krát ho
obstarávateľ vylúčil, podal dva krát námietku na Úrad pre verejné
obstarávanie a ten mu dal dva krát za pravdu. Teda ak Úrad pre
verejné obstarávanie povedal dva krát, že tento uchádzač bol
neprávom vylúčený z verejného obstarávania, potom podľa jeho názoru
to nerobí dobre meno firme, ktorá obstarávanie robila pre Mesto.
Treba sa z tohto poučiť a nemalo by Mesto už tejto firme dávať
robiť verejné obstarávanie. Nerobí to dobré meno ani Mestu.
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupiteľstva 4/2019
v Bytči vyčerpaný, pán primátor poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
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