Z á p i s
zo zasadnutia komisie Správy majetku
a podnikateľskej činnosti konanej
dňa 09.6.2020
Predmet rokovania:

1.

Návrh na zrušenie dotácie mesta pre OZ Filmový klub
Bytča, Hviezdne noci 2020 – primátor mesta a MsÚ v Bytči.

2.

Návrh na upustenie od konania akcie „Bytčiansky jarmok
2020“, v zmysle Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR
– primátor mesta a MsÚ v Bytči.

3.

Žiadosť
o pridelenie
finančných
prostriedkov
na
investičné akcie pre rok 2020 - poslanec za mestskú časť
Hliník Nad Váhom, p. Miroslav Frolo.

4.

Žiadosť
o dotáciu
vo
výške
2.500,00€
na
činnosti
občianskeho združenia Benet Lawn-Tennis Club Bytča,
Štefánikova 219, 014 01
Bytča – Benet Lawn-Tennis Club
Bytča, p. Beňadik Peter Mgr.

5.

Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie
športovej hasičskej striekačky vo výške 5.500,00€ - DHZ
Hliník Nad Váhom.

6.

Žiadosť
o pridelenie
finančných
prostriedkov
na
spolufinancovanie opravy elektroinštalácie budove ZŠ
Eliáša Lániho v Bytči vo výške 20.000,00 € – PhDr. Mária
Torousová, riaditeľ ZŠ Eliáša Lániho, č. s. 261/7, 014 01
Bytča.

7.

Žiadosť
o finančné
prostriedky
na
rekonštrukciu
a zlepšenie bezpečnosti detského ihriska v Malej Bytči (
7000,00 € ) – občania mestskej časti Malá Bytča
v zastúpení
Ing. Martina Chovancová, Malá Bytča 3, 014
01 Bytča.

8.

Žiadosť
nájomcu
o preplatenie
finančných
nákladov
spojených
s vykonaním
stavebných
úprav
v nebytových
priestoroch
v Športovej
tribúne
na
ulici
Sidónie
Sakalovej, č. s. 182, v Bytči ( 7920,00 € ) – Martin
Ozánik, „ASSASIN“, Hlinická cesta č. 406/17, 014 01
Bytča.

9.

Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 4/2020 k 30.6.2020 Mestský úrad v Bytči a primátor mesta.

10.

Žiadosť o výrub stromov, líp v areáli
poslanecký návrh, p. Ľuboslava Rybáriková.
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cintorína

–

11.

Plnenie rozpočtu mesta Bytča k 31. 3. 2020 – primátor
mesta a finančné odd. na MsÚ v Bytči.

12.

Návrh
všeobecne
záväzného
nariadenia
mesta
Bytča
č....../2020 zo dňa 25.06.2020, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 2/2016 zo dňa
15.06.2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom – primátor mesta a odd. VaZP na MsÚ
Bytča.

13.

Návrh VZN mesta Bytča č.
/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 5/29 o určení dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
škôl a školských zariadení na rok 2020 – primátor mesta a
MsÚ Bytča.

14.

Návrh VZN mesta Bytča č....../2020 z 25. júna 2020
o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve
Mesta Bytča – primátor mesta a MsÚ Bytča.

15.

Opätovné
prerokovanie
prenájmu
veľkokapacitných
kontajnerov zameraných na zber BRO, okolitým obciam,
schvaľovanie prenájmu majetku mesta osobitným zreteľom,
po zverejnení zámeru – predkladá Mestský úrad v Bytči
a primátor mesta.

16.

Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku, časti parcely EKN č.
3079/2, TTP o výmere cca 4700 m2 ,za účelom vybudovania
oddychovej zóny pre občanov mesta a pre voľnočasové
aktivity
občanov, opätovné prerokovanie
– Milan Gaňa,
Hliník nad Váhom 500, 014 01 Bytča a Odd. správy majetku
a RR.

17.

Žiadosť o odkúpenie rozostavanej garáže nachádzajúcej sa
na ulici Bottova v Bytči, na parcele CKN 1327/36,
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2 a pozemku pod
ňou o výmere 21 m2, schvaľovanie predaja osobitným
zreteľom, po zverejnení zámeru – Jana Bachoríková,
Kukučínova 233/3 a Alena Babušíková, Thurzova 970/19,
014 01 Bytča.

18.

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch Mesta
Bytča parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú. Veľká
Bytča, za účelom umiestnenia stavby: vodovod, splašková
kanalizácia, plynovod, VN a NN schvaľovanie uzatvorenia
nájomnej zmluvy osobitným zreteľom, po zverejnení zámeru
– HANT Development, a.s., Stará Ivanská cesta 1/386, 821
04 Bratislava.

19.

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku Mesta Bytča
parcela CKN č. 3155/50
v k.ú. Veľká Bytča, za účelom
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umiestnenia
stavby:
vodovod,
splašková
kanalizácia,
plynovod,
schvaľovanie
uzatvorenia
nájomnej
zmluvy
osobitným zreteľom, po zverejnení zámeru – B. D. Rosnička
s.r.o., Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava.
20.

Žiadosť o dlhodobý prenájom nebytových priestorov, učební
na ZŠ ul. Eliáša Lániho v Bytči, za účelom vyučovania
cudzích jazykov pre obyvateľov mesta Bytča a jeho
priľahlých oblastí – Občianske združenie SJŠ Bytča,
Thurzova 973/25, 014 01
Bytča, v zastúpení Mgr. Simona
Salajková, predseda OZ.

21.

Žiadosť o odpredaj pozemkov mesta Bytča o
5500m2, parcela CKN č.385/4, CKN č.384 a časť
č. 385/2, CKN č. 3519/2, EKN č. 3519/4, v
Bytča, za účelom výstavby Zariadenia pre
Občianske združenie ASA, Medená 5712/3, 974
Bystrica.

22.

Žiadosť o odpredaj pozemku mesta Bytča, časť parcely CKN
č. 910 o výmere cca 84 m2, k. ú. Pšurnovice, pred RD č.s.
52 – Zuzana Dodeková, Pšurnovice č.s. 52, 014 01 Bytča.

23.

Žiadosť o odpredaj pozemku mesta Bytča, novovytvorená
parcela CKN č. 1327/40, zastavaná plocha o výmere 23m2 ,
k.ú. Veľká Bytča, za účelom výstavby garáže na Úvaží
v Bytči – Peter Bachorík, Gaštanová 1004/19, 014 01
Bytča.

24.

Žiadosť o prenájom majetku mesta Bytča, časť pozemku
parcela CKN č. 3015/17 o výmere cca 169 m2 , k. ú. Veľká
Bytča,
pred
RD
č.
s.
1153/12A
v Bytči,za
účelom
starostlivosti
o daný
pozemok
,
kosenie
a pod.
–
Stanislav Zátek, Okružná 1153/12A, 014 01 Bytča.

25.

Žiadosť o predaj, resp. prenájom pozemku mesta Bytča,
novovytvorená parcela CKN č. 981/62, zastavaná plocha
o výmere 4 m2 , k. ú. Veľká Bytča, pri čerpacej stanici
LUKOIL – K&L CAPITAL, s. r. o., Námestie SR 18, 014 01
Bytča.

26.

Žiadosti o odpustenie nájomného, resp. o úpravu nájmu za
prenájom nebytových priestorov (nehnuteľností) mesta
Bytča,
prevádzky:
kaderníctvo,
reštaurácia
Palatín
s terasou, ASSASIN GYM, letná terasa na námestí SR
v Bytči – Nadežda Novotná, Peter Kulíšek s manželkou,
Martin Ozánik, Ing. Marek Lokaj.

27.

Rodinný dom č. s. 35/4 na ulici 1. Mája v Bytči, statický
posudok objektu a štítovej steny podkrovia (havarijný
stav),
stanovenie
postupu
mesta
Bytča
pri
ďalšom
nakladaní s týmto majetkom mesta (mesto Bytča vlastník
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výmere cca
parciel CKN
k.ú. Veľká
seniorov –
05
Banská

objektu v podiely 1/2),žiadosť o opravu steny (Michal
Leština, 1. Mája č. 36/5, Bytča) - Slovenský dejepisný
spolok, ul. 1. Mája č. 35/4, 014 01 Bytča.
28.

Návrh na vyhlásenie prebytočnosti nehnuteľného majetku
mesta Bytča, č. s. 634 na Kollárovej ulici v Bytči, spolu
s príslušnými
pozemkami
a na
prípravu
odpredaja
predmetného majetku mesta tretej osobe formou obchodnej
verejnej súťaže – primátor mesta a Oddelenie správy
majetku a RR na MsÚ v Bytči.

29.

Žiadosť o rozšírenie účelu využitia poskytnutej dotácie –
MFK Bytča, Námestie SR 1, 014 01 Bytča

30.

Petícia občanov mesta Bytča a vlastníkov bytového domu č.
1014 na ul. Lúčna, o pridelenie parkovacích miest pred
vchodmi bytového domu, Lúčna 1014 – odd. VaŽP na MsÚ
v Bytči.

31.

Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Bytča
Slovakia, a.s., Areál Prefa, 014 01 Bytča.

32.

Návrh
nakladania
s majetkom
mesta
Bytča,
vykonanie
prieskumu záujmu o odpredaj bytového domu č. s. 303
v Pšurnoviciach tretím osobám do súkromného vlastníctva –
primátor mesta a oddelenie správy majetku a RR na MsÚ
v Bytči

33.

Doplnenie Zásad hospodárenia mesta Bytča
s možnosťou
odpustenia
nájomného
počas
situácie vyhlásenej vládou SR – primátor
v Bytči.

34.

Ponuka
na
prevod
majetku,
opätovné
schvaľovanie
uzatvorenia
kúpnych
zmlúv
na
odkúpenie
pozemkov
a rozostavanej stavby MK
nachádzajúcich sa v lokalite
IBV Bytča pod Hájom – CERTUS DEVELOPMENT, s. r. o.,
Jirskova 4, 911 01 Trenčín.

–

Kamenivo

v súvislosti
mimoriadnej
mesta a MsÚ

k bodu 1:
a)

Predkladá
Návrh na zrušenie dotácie mesta pre OZ Filmový klub
Bytča,
Hviezdne noci 2020 predkladá primátor mesta
a MsÚ v Bytči (zákaz konania akcií nad 1000 účastníkov,
do konca roka 2020, epidemiologické usmernenie hlavného
hygienika SR).
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b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť neposkytnutie
dotácie Mesta Bytča pre OZ Filmový klub Bytča, na konanie
akcie – Hviezdne noci 2020 ( epidemiologická situácia ).

k bodu 2:
a)

Predkladá
Návrh na upustenie od konania akcie „Bytčiansky jarmok
2020“, v zmysle Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR
predkladá primátor mesta a MsÚ v Bytči.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť neorganizovanie
tradičného
„Bytčianskeho
jarmoku
2020
„
konaného
v mesiaci september 2020( epidemiologická situácia ).

k bodu 3:
a)

b)

Predkladá
Žiadosť
o pridelenie
finančných
prostriedkov
investičné akcie pre rok 2020 predkladá poslanec
mestskú časť Hliník Nad Váhom, p. Miroslav Frolo.

na
za

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť v úprave rozpočtu
mesta Bytča č.4/2020 finančné prostriedky na opravu
objektu PZ Hliník nad Váhom, vo výške navrhnutej
v materiáli - Zmena rozpočtu mesta Bytča č. 4/2020
k 30.6.2020.
Finančné
prostriedky
na
zostávajúce
požiadavky doporučuje komisia v súčasnom období zníženia
príjmov mesta Bytča neschváliť.

k bodu 4:
a)

Predkladá
Žiadosť
o dotáciu
vo
výške
2.500,00€
na
činnosti
občianskeho združenia Benet Lawn-Tennis Club Bytča,
Štefánikova 219, 014 01
Bytča predkladá Benet LawnTennis Club Bytča, p. Beňadik Peter Mgr.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
z dôvodu
nedostatku
finančných prostriedkov v rozpočte mesta Bytča pre rok
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2020 schváliť nepridelenie požadovanej dotácie vo výške
2.500,00€ na činnosť OZ
Benet Lawn-Tennis Club Bytča,
Štefánikova 219, 014 01 Bytča.
k bodu 5:
a)

Predkladá
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie
športovej
hasičskej
striekačky
vo
výške
5.500,00€
predkladá DHZ Hliník Nad Váhom.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
z dôvodu
nedostatku
finančných prostriedkov v rozpočte mesta Bytča pre rok
2020
schváliť
nepridelenie
požadovaných
finančných
prostriedkov vo výške 5.500,00€ na zakúpenie športovej
hasičskej striekačky, pre potreby DHZ Hliník Nad Váhom.
k bodu 6:

a)

Predkladá
Žiadosť
o pridelenie
finančných
prostriedkov
na
spolufinancovanie opravy elektroinštalácie budovy ZŠ
Eliáša Lániho v Bytči vo výške 20.000,00€ predkladá PhDr.
Mária Torousová, riaditeľ ZŠ Eliáša Lániho, č. s. 261/7,
014 01 Bytča.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
z dôvodu
nedostatku
finančných prostriedkov v rozpočte mesta Bytča pre rok
2020
schváliť
nepridelenie
požadovaných
finančných
prostriedkov vo výške 20.00,00€ na spolufinancovanie
opravy elektroinštalácie budovy ZŠ Eliáša Lániho v Bytči.

k bodu 7:
a)

Predkladá
Žiadosť
o finančné
prostriedky
na
rekonštrukciu
a zlepšenie
bezpečnosti
detského
ihriska
v Malej
Bytči(7000,00€) predkladá - občania mestskej časti Malá
Bytča v zastúpení
Ing. Martina Chovancová, Malá Bytča
3, 014 01 Bytča.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
z dôvodu
nedostatku
finančných prostriedkov v rozpočte mesta Bytča pre rok
2020
schváliť
nepridelenie
požadovaných
finančných
prostriedkov
vo
výške
7000,00
€
na
rekonštrukciu
a zlepšenie bezpečnosti detského ihriska v Malej Bytči.
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Problematiku detských ihrísk doporučuje komisia riešiť
komplexne spolu s ostatnými ihriskami a to v súlade
s požiadavkami aktuálneho zákona týkajúceho sa
tejto
oblasti - zák. č. 371/2019 Z.z..
k bodu 8:
a)

Predkladá
Žiadosť
nájomcu
o preplatenie
finančných
nákladov
spojených
s vykonaním
stavebných
úprav
v nebytových
priestoroch
v Športovej
tribúne
na
ulici
Sidónie
Sakalovej, č. s. 182, v Bytči ( 7920,00 € ) predkladá
Martin Ozánik, „ASSASIN“, Hlinická cesta č. 406/17, 014
01 Bytča.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
z dôvodu
nedostatku
finančných prostriedkov v rozpočte mesta Bytča pre rok
2020 schváliť nepreplatenie finančných nákladov vo výške
7.920,00€,
spojených
s vykonaním
stavebných
úprav
v nebytových priestoroch v Športovej tribúne na ulici
Sidónie Sakalovej, č. s. 182, v Bytči, nájomcovi týchto
nebytových priestorov - Martin Ozánik, „ASSASIN“ ,
Hlinická cesta č. 406/17, 014 01 Bytča.

k bodu 9:
a)

Predkladá
Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 4/2020 k 30.6.2020
predkladá Mestský úrad v Bytči a primátor mesta.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť zmenu rozpočtu
Mesta Bytča č. 4/2020 k 30.6.2020, v navrhovanom znení,
bez zásadných pripomienok.

k bodu 10:
a)

Predkladá
Žiadosť o výrub stromov a líp v areáli cintorína
predkladá poslanecký návrh, p. Ľuboslava Rybáriková.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia uvedený bod neprerokovala, nakoľko otázka výrubu
stromov nespadá pod kompetenciu MZ.

k bodu 11:
a)

Predkladá
Plnenie rozpočtu mesta Bytča k 31. 3. 2020
primátor mesta a finančné odd. na MsÚ v Bytči.
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predkladá

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči zobrať na vedomie plnenie
rozpočtu mesta Bytča k 31. 3. 2020, v navrhovanom znení,
bez zásadných pripomienok.

k bodu 12:
a)

Predkladá
Návrh
všeobecne
záväzného
nariadenia
mesta
Bytča
č....../2020 zo dňa 25.06.2020, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 2/2016 zo dňa
15.06.2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom predkladá primátor mesta a odd. VaZP na
MsÚ Bytča.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Bytča č....../2020 zo dňa 25.06.2020,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Bytča č. 2/2016 zo dňa 15.06.2016 o nakladaní
s komunálnym
odpadom
a drobným
stavebným
odpadom,
v navrhovanom znení, bez zásadných pripomienok.

k bodu 13:
a)

Predkladá
Návrh VZN mesta Bytča č.
/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 5/29 o určení dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
škôl a školských zariadení na rok 2020 predkladá primátor
mesta a MsÚ Bytča.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť VZN mesta Bytča
č....../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/29
o určení dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl
a školských zariadení na rok 2020, v navrhovanom znení,
bez zásadných pripomienok.

k bodu 14:
a)

Predkladá
Návrh VZN mesta Bytča č....../2020 z 25. júna 2020
o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve
Mesta Bytča predkladá primátor mesta a MsÚ Bytča.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť VZN mesta Bytča
č....../2020 z 25. júna 2020 o podmienkach nakladania
s nájomnými
bytmi
vo
vlastníctve
Mesta
Bytča,
v navrhovanom znení, bez zásadných pripomienok.
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k bodu 15:
a)

Predkladá
Opätovné
prerokovanie
prenájmu
veľkokapacitných
kontajnerov zameraných na zber BRO, okolitým obciam,
schvaľovanie prenájmu majetku mesta osobitným zreteľom,
po zverejnení zámeru predkladá predkladá Mestský úrad
v Bytči a primátor mesta.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
uzatvorenie
nájomných zmlúv na priamy prenájom majetku Mesta Bytča –
35 ks veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme 5,5
m3, 32 ks veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme
7,0m3 a 15 ks naťahovacích kontajnerov o objeme 9,0 m3,
priamy prenájom podľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Bytča, zo dňa 23.11.2016,
ako
prípad
prenájmu
hodný
osobitného
zreteľa,
prenajímateľ – Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, IČO:
00321192, 014 01 Bytča, a nájomcovia – obce Hlboké nad
Váhom, Veľké Rovné, Predmier, Štiavnik, Maršová-Rašov,
Jablonové, Súľov-Hradná, Kotešová, Petrovice, Kolárovice
a Hvozdnica s nasledovnými podmienkami nájmu:
výška ročného nájomného za prenájom jedného ks
vaňového kontajnera o objeme 5,5 m3 predstavuje sumu
vo výške 132,25 EUR
výška ročného nájomného za prenájom jedného ks
vaňového kontajnera o objeme 7,0 m3 predstavuje sumu
vo výške 175,25 EUR
výška ročného nájomného za prenájom jedného ks
naťahovacieho kontajnera o objeme 9,0 m3 predstavuje
sumu vo výške 273,00 EUR
nájomná zmluva na dobu neurčitú
účel nájmu: vývoz komunálneho resp. biologicky
rozložiteľného odpadu vo vyššie uvedených obciach
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča ako
prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora mesta Bytča
jednotlivým
obciam
bytčianskeho
okresu,
resp.
ich
obyvateľom
pri
vývoze
komunálneho
a biologicky
rozložiteľného odpadu, po ukončení projektu : Zvýšenie
separácie odpadu v Bytči a okolitých obciach zameraných
na
zber
BRO,
ktorého
zúčastnení
v predchádzajúcich
piatich rokov boli i tieto obce.

k bodu 16:
a)

Predkladá
9

Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku, časti parcely EKN č.
3079/2, TTP o výmere cca 4700 m2 , za účelom vybudovania
oddychovej zóny pre občanov mesta a pre voľnočasové
aktivity občanov, opätovné prerokovanie predkladá Milan
Gaňa, Hliník nad Váhom 500, 014 01
Bytča a Odd. správy
majetku a RR.
b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť:
I. Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča, časť
parcely EKN č.3079/2, TTP o výmere 4 700 m2 , k. ú.
Veľká Bytča, za prebytočný majetok Mesta Bytča.
II. Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mesta
Bytča – časť pozemku parcela EKN č. 3079/2, TTP
o výmere 4 700 m2, k. ú. Veľká Bytča, (úradná tabuľa
mesta, web mesta), priamy prenájom podľa §9a,
ods.9,písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Bytča, zo dňa 23.11.2016, ako prípad
prenájmu hodný osobitného zreteľa, prenajímateľ –
Mesto
Bytča, Námestie SR 1/1, IČO: 00321192, 014 01 Bytča
a nájomca – Milan Gaňa, Hliník nad Váhom 500, 014 01
Bytča a to s nasledovnými podmienkami nájmu:
- výška nájomného za prenájom pozemku: 1,00€/rok
- nájomná zmluva na dobu určitú 20 rokov
- účel nájmu: vybudovanie oddychovej zóny pre občanov
mesta a pre ich voľnočasové aktivity
v nájomnej
zmluve
bude
zapracovaná
povinnosť
nájomcu
dodržať pri budovaní oddychovej zóny všetky
usmernenia a nariadenia Okresného úradu v Bytči,
odbor o ŽP – stanovisko zo dňa 5.5.2020, č. j.: OUBY-OSZP-2020/000344-9,
ako
i
príp.
ďalšie
stanoviská.
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča, ako
prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora mesta Bytča
jeho občanom a žiadateľovi, ktorý na prenajatom pozemku
z vlastných zdrojov vybuduje verejne prístupnú oddychovú
zónu.

k bodu 17:
a)

Predkladá
Žiadosť o odkúpenie rozostavanej garáže nachádzajúcej sa
na ulici Bottova v Bytči, na parcele CKN 1327/36,
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21m2 a pozemku pod
ňou
o výmere
21m2,
schvaľovanie
predaja
osobitným
10

zreteľom,
po
zverejnení
zámeru
predkladá
Jana
Bachoríková,
Kukučínova
233/3
a Alena
Babušíková,
Thurzova 970/19,014 01 Bytča.
b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť:
Priamy predaj pozemku parc. CKN 1327/36, zastavaná plocha
a nádvoria
o výmere
21
m2
a rozostavanej
garáže
umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom 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 Bytča zo dňa 23.11.2016,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to kupujúcim,
v rade I. – Jana Bachoríková, Kukučínová 233/3, 014 01
Bytča a v rade II. – Alena Babušíková, Thurzova 970/19
014
01
Bytča,
každému
v podiele
jedna
polovica,
s nasledovnými podmienkami predaja:
- kúpna cena za pozemok vo výške 10 EUR/m2
- kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,00€/m2
- kupujúci uhradia na vlastné náklady poplatky spojené
s odvkladovaním kúpnej zmluvy.
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Bytča, ako
prípadu hodného osobitného zreteľa, je predaj pozemku
a rozostavanej garáže kupujúcim, ktorí predmetnú garáž
dobudovali z vlastných zdrojov, pričom predaj tohto
majetku im bol schválený už v roku 2009, ale prevod tohto
majetku nebol zavkladovaný na Katastrálnom úrade v Bytči.

k bodu 18:
a)

Predkladá
Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch Mesta
Bytča parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú. Veľká
Bytča, za účelom umiestnenia stavby: vodovod, splašková
kanalizácia, plynovod, VN a NN schvaľovanie uzatvorenia
nájomnej zmluvy osobitným zreteľom, po zverejnení zámeru
predkladá HANT Development,a.s., Stará Ivanská cesta
1/386, 821 04 Bratislava. Zámer prenájmu majetku mesta
bol zverejnený v dňoch 13.5.2020 až 5.6.2020 a neboli
voči nemu zo strany tretích osôb podané žiadne námietky.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť:
I.
Vyhlásenie
nehnuteľného
majetku
mesta
Bytča,
pozemkov
parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú. Veľká
Bytča, za prebytočný majetok mesta Bytča.
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II.

Priamy
prenájom
majetku
Mesta
Bytča
t.j.
uzatvorenie
Nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena, formou priameho prenájmu
podľa §9a, ods., 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku
obcí
v znení
neskorších
predpisov
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, z dôvodu
hodného
osobitného
zreteľa,
a to
medzi
prenajímateľom – Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01
Bytča, IČO: 00321192 a nájomcom - HANT Development,
a.s., Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava,
IČO: 47800011 a za účasti budúceho vlastníka – VSH
BY, s.r.o., Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04
Bratislava, IČO: 51841819, za účelom umiestnenia
stavby: vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, VN
a NN na pozemkoch Mesta Bytča parcela CKN č. 3155/50
a 3155/112 v k.ú. Veľká Bytča, nájomné vo výške
1,00€ + DPH za celé obdobie nájmu a to v navrhovanom
znení zmluvy zo dňa 6.5.2020, resp. 25.06. 2020.
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča, ako
prípadu hodného osobitného zreteľa, je prenájom pozemkov
nájomcovi
za
účelom
umiestnenia
stavby:
vodovod,
splašková kanalizácia, plynovod, VN a NN na pozemkoch
Mesta Bytča parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú.
Veľká
Bytča,
potrebnej
k výstavbe
výrobnej
resp.
priemyselnej haly v danej lokalite t.j. podpora Mesta
Bytča jeho občanom a nájomcovi (investorovi) v oblasti
vytvorenia nových pracovných miest.
k bodu 19:
a)

Predkladá
Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku Mesta Bytča
parcela CKN č. 3155/50
v k.ú. Veľká Bytča, za účelom
umiestnenia
stavby:
vodovod,
splašková
kanalizácia,
plynovod,
schvaľovanie
uzatvorenia
nájomnej
zmluvy
osobitným zreteľom, po zverejnení zámeru predkladá B. D.
Rosnička s.r.o., Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04
Bratislava. Zámer prenájmu majetku mesta bol zverejnený
v dňoch 13.5.2020 až 5.6.2020 a neboli voči nemu zo
strany tretích osôb podané žiadne námietky.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť:
I.
Vyhlásenie
nehnuteľného majetku mesta Bytča,
pozemku
parcela CKN č. 3155/50 v k.ú. Veľká Bytča, za
prebytočný majetok mesta Bytča.
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II.

Priamy
prenájom
majetku
Mesta
Bytča
t.j.
uzatvorenie
Nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena, formou priameho prenájmu
podľa §9a, ods., 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku
obcí
v znení
neskorších
predpisov
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, z dôvodu
hodného
osobitného
zreteľa,
a to
medzi
prenajímateľom – Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01
Bytča, IČO: 00321192 a nájomcom - B. D. Rosnička
s.r.o.,
Stará
Ivanská
cesta
1/386,
821
04
Bratislava, IČO: 44607067, za účelom umiestnenia
stavby: vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, na
pozemku Mesta Bytča parcela CKN č. 3155/50 v k.ú.
Veľká Bytča, nájomné vo výške 1 EUR + DPH za celé
obdobie nájmu a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa
6.5.2020 resp. 25.6.2020.
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča, ako
prípadu hodného osobitného zreteľa, je prenájom pozemku
nájomcovi
za
účelom
umiestnenia
stavby:
vodovod,
splašková kanalizácia, plynovod, na pozemku Mesta Bytča
parcela CKN č. 3155/50 v k.ú. Veľká Bytča, potrebnej
k výstavbe dvoch nájomných BD v danej lokalite t.j.
podpora
Mesta
Bytča
jeho
občanom
a nájomcovi
(investorovi)
v oblasti
vytvorenia
nových
bytových
jednotiek na území mesta.
k bodu 20:
a)

Predkladá
Žiadosť o dlhodobý prenájom nebytových priestorov, učební
na ZŠ ul. Eliáša Lániho v Bytči, za účelom vyučovania
cudzích jazykov pre obyvateľov mesta Bytča a jeho
priľahlých oblastí predkladá Občianske združenie SJŠ
Bytča, Thurzova 973/25, 014 01
Bytča, v zastúpení Mgr.
Simona Salajková, predseda OZ.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť vydanie súhlasu
správcovi majetku mesta Bytča – ZŠ Eliáša Lániho v Bytči,
č.s. 261/7, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu
nebytových priestorov učební č. 45 – 46 o výmere 30 m2
resp. 26 m2 , mimo vyučovacieho procesu školy ( web mesta,
web ZŠ Eliáša Lániho v Bytči, úradná tabuľa mesta, formou
priameho prenájmu podľa §9a, ods. 9, písm. C) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obci ako prípadu prenájmu hodného
osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016
a to nájomcovi – OZ SJŠ Bytča so sídlom: Thurzova 973/25,
13

014 01
Bytča, IČO: 50603582, s nasledovnými podmienkami
nájmu:
a) výška nájmu – 15,00€/m2 /rok
b) nájomná zmluva na dobu neurčitú
c) poplatky za spotrebu energií - 0,50€/hod.
d) účel nájmu – uskutočňovanie jazykových kurzov pre
frekventantov OZ SJŠ Bytča.
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodného
osobitného zreteľa je podpora mesta Bytča jeho občanom
a mladej
generácií
v oblasti
školských
aktivít
a jazykových znalostí.

k bodu 21:
a)

Predkladá
Žiadosť o odpredaj pozemkov mesta Bytča o výmere cca
5500m2, parcela CKN č.385/4, CKN č.384 a časť parciel CKN
č. 385/2, CKN č. 3519/2, EKN č. 3519/4, v k.ú. Veľká
Bytča, za účelom výstavby Zariadenia pre seniorov
predkladá Občianske združenie ASA, Medená 5712/3, 974 05
Banská Bystrica.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
nevyhovenie
žiadosti žiadateľa - Občianske združenie ASA, Medená
5712/3, 974 05 Banská Bystrica o odpredaj pozemkov mesta
Bytča o výmere cca 5500m2, parcela CKN č.385/4, CKN č.384
a časť parciel CKN č. 385/2, CKN č. 3519/2, EKN č.
3519/4, v k.ú. Veľká Bytča, za účelom výstavby Zariadenia
pre seniorov. Zároveň komisia doporučuje MZ v Bytči
schváliť
prípravu
súťažných
podmienok
na
odpredaj
pozemkov mesta - parcela CKN č.385/4, CKN č.384 a časť
parciel CKN č. 385/2, CKN č. 3519/2, EKN č. 3519/4, spolu
o výmere cca 5 500m2 v k.ú. Veľká Bytča tretej osobe, na
účel vybudovania Zariadenia pre seniorov a s minimálnou
kúpnou cenou za predmetné pozemky vo výške 150,00 €/m2 .

k bodu 22:
a)

Predkladá
Žiadosť o odpredaj pozemku mesta Bytča, časť parcely CKN
č. 910 o výmere cca 84 m2 , k. ú. Pšurnovice, pred RD
č.s. 52 predkladá Zuzana Dodeková, Pšurnovice č.s. 52,
014 01 Bytča.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
nevyhovenie
žiadosti žiadateľa - Zuzana Dodeková, Pšurnovice č.s. 52,

14

014 01
Bytča o odpredaj pozemku mesta Bytča, časť
parcely CKN č. 910 o výmere cca 84 m2, k. ú. Pšurnovice.
k bodu 23:
a)

Predkladá
Žiadosť o odpredaj pozemku mesta Bytča, novovytvorená
parcela CKN č. 1327/40, zastavaná plocha o výmere 23m2,
k.ú. Veľká Bytča, za účelom výstavby garáže na Úvaží
v Bytči predkladá Peter Bachorík, Gaštanová 1004/19, 014
01 Bytča.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
nevyhovenie
žiadosti žiadateľa - Peter Bachorík, Gaštanová 1004/19,
014
01
Bytča
o
odpredaj
pozemku
mesta
Bytča,
novovytvorená parcela CKN č. 1327/40, zastavaná plocha
o výmere 23m2, k.ú. Veľká Bytča.

k bodu 24:
a)

Predkladá
Žiadosť o prenájom majetku mesta Bytča, časť pozemku
parcela CKN č. 3015/17 o výmere cca 169 m2, k. ú. Veľká
Bytča, pred RD č. s. 1153/12A v Bytči, za účelom
starostlivosti o daný pozemok, kosenie a pod. predkladá
Stanislav Zátek, Okružná 1153/12A, 014 01 Bytča.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
MZ
v Bytči
schváliť
nevyhovenie
Komisia
doporučuje
žiadosti žiadateľa - Stanislav Zátek, Okružná 1153/12A,
014 01
Bytča o prenájom majetku mesta Bytča, časť
pozemku parcela CKN č. 3015/17 o výmere cca 169 m2, k. ú.
Veľká Bytča, pred RD č. s. 1153/12A v Bytči.

k bodu 25:
a)

Predkladá
Žiadosť o predaj, resp. prenájom pozemku mesta Bytča,
novovytvorená parcela CKN č. 981/62, zastavaná plocha
o výmere 4 m2 ,k. ú. Veľká Bytča, pri čerpacej stanici
LUKOIL predkladá K&L CAPITAL, s. r. o., Námestie SR 18,
014 01 Bytča.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
nasledovné
uznesenie:
I.
Vyhlásenie
nehnuteľného
majetku
mesta
Bytča
novovytvoreného
pozemku
parcela
CKN
č.
981/62
zastavaná plocha o výmere 4 m2 (GP č. 3641889715

102/2019,Ing. Milan Kubáň) v k.ú.
prebytočný majetok mesta Bytča.
II.

Veľká

Bytča

za

Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parcela
CKN č. 981/62 zastavaná plocha o výmere
4 m2 (GP č.
36418897-102/2019, Ing. Milan Kubáň) 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 Bytča zo
dňa 23.11.2016, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
na web stránke mesta Bytča a úradnej tabuli mesta
Bytča a to kupujúcemu - K&L CAPITAL, s. r. o.,
Námestie
SR
18,
014
01
Bytča,
IČO:
51219433,s nasledovnými podmienkami predaja :

- kúpna cena za pozemok spolu vo výške 70,00 EUR/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
o malej výmere ( 4m2 ) kupujúcemu, ktorý na tomto pozemku
omylom vybudoval časť stavby umývačky osobných motorových
vozidiel.

k bodu 26:
a)

Predkladá
Žiadosti o odpustenie nájomného, resp. o úpravu nájmu za
prenájom nebytových priestorov (nehnuteľností) mesta
Bytča,
prevádzky:
kaderníctvo,
reštaurácia
Palatín
s terasou, ASSASIN GYM, letná terasa na námestí SR
v Bytči
predkladá
Nadežda
Novotná,
Peter
Kulíšek
s manželkou, Martin Ozánik, Ing. Marek Lokaj.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia s ohľadom na svoje stanovisko v bode č. 33 tohto
zápisu doporučuje uvedené žiadosti riešiť primátorom
mesta Bytča v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Bytča vrátane ich doplnenia schváleného
na rokovaní MZ dňa 25.6.2020.

k bodu 27:
a)

Predkladá
Rodinný dom č. s. 35/4 na ulici 1. Mája v Bytči, statický
posudok objektu a štítovej steny podkrovia (havarijný
16

stav),
stanovenie
postupu
mesta
Bytča
pri
ďalšom
nakladaní s týmto majetkom mesta (mesto Bytča vlastník
objektu v podiely 1/2),žiadosť o opravu steny (Michal
Leština, 1. Mája č. 36/5, Bytča) predkladá Slovenský
dejepisný spolok, ul. 1. Mája č. 35/4, 014 01 Bytča.
b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje, aby primátor mesta v spolupráci s MsÚ
v Bytči a s druhým spoluvlastníkom objektu č. s. 35/4,
v Bytči zabezpečil vyčíslenie nákladov (rozpočet) na
opravu havarijného stavu časti tejto budovy, týkajúceho
sa opravy štítovej steny objektu, ohrozujúcej priľahlý RD
č.
s.
36/5.
Po
predložení
rozpočtu
opravy
steny
a schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta vo
výške
50%
uvedeného
rozpočtu,
je
možné
pristúpiť
k realizácií opravy v plnom rozsahu oboma spoluvlastníkmi
RD č. s. 35/4.

k bodu 28:
a)

Predkladá
Návrh na vyhlásenie prebytočnosti nehnuteľného majetku
mesta Bytča, č. s. 634 na Kollárovej ulici v Bytči, spolu
s príslušnými
pozemkami
a na
prípravu
odpredaja
predmetného majetku mesta tretej osobe formou obchodnej
verejnej súťaže predkladá primátor mesta a Oddelenie
správy majetku a RR na MsÚ v Bytči.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť:
I.
Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča a to RD
č.s. 634 na Kollárovej ul. v Bytči za prebytočný a
neupotrebiteľný majetok mesta Bytča.
II.
Zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte
mesta
na následné zbúranie objektu č. s. 634 na Kollárovej
ul. v Bytči.
III. Ponechanie pozemkov parc. CKN č. 42/1, zastavaná
plocha nádvorie o výmere 285 m2 , parc. CKN č. 42/2,
zastavaná plocha nádvorie o výmere 292 m2 , parc. CKN
č. 43/2, zastavaná plocha nádvorie o výmere 49 m2
v k. ú. Veľká Bytča naďalej v majetku mesta Bytča.
IV. Odporučenie
primátorovi
mesta
a MsÚ
v Bytči
v spolupráci s poslancami MZ v Bytči hľadať budúce
využitie predmetných pozemkov mestom Bytča.

k bodu 29:
17

a)

Predkladá
Žiadosť o rozšírenie účelu využitia poskytnutej dotácie
predkladá MFK Bytča, Námestie SR 1, 014 01 Bytča.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť vyhoveniu žiadosti
žiadateľa MFK Bytča Námestie SR 1, 014 01
Bytča
o rozšírenie účelu využitia poskytnutej dotácie, body 1.
a 2. žiadosti.

k bodu 30:
a)

Predkladá
Petícia občanov mesta Bytča a vlastníkov bytového domu č.
1014 na ul. Lúčna, o pridelenie parkovacích miest pred
vchodmi bytového domu, Lúčna 1014 predkladá odd. VaŽP na
MsÚ v Bytči.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
nevyhovenie
petícií
občanov mesta Bytča a vlastníkov bytového domu
č. 1014 na ul. Lúčna, o pridelenie parkovacích miest pred
vchodmi bytového domu, Lúčna 1014 v Bytči. Problematiku
parkovania v Bytči doporučuje komisia riešiť komplexne,
pričom
zároveň
doporučuje
zabezpečiť
realizáciu
vodorovného dopravného značenie na Sídlisku v Bytči.

k bodu 31:
a)

Predkladá
Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Bytča predkladá
Kamenivo Slovakia, a.s., Areál Prefa, 014 01 Bytča.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
nevyhovenie
žiadosti žiadateľa - Kamenivo Slovakia, a.s., Areál
Prefa, 014 01 Bytča o zmenu územného plánu mesta Bytča.

k bodu 32:
a)

Predkladá
Návrh
nakladania
s majetkom
mesta
Bytča,
vykonanie
prieskumu záujmu o odpredaj bytového domu č. s. 303
v Pšurnoviciach tretím osobám do súkromného vlastníctva
predkladá primátor mesta a oddelenie správy majetku a RR
na MsÚ v Bytči
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b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
vykonanie
prieskumu záujmu o odpredaj bytového domu č. s.303
Pšurnovice( bývalá ZŠ ), 5 bytov, resp. o odpredaj
jednotlivých
bytov
spolu
s podielom
na
spoločných
častiach a zariadeniach BD a s podielom na pozemku pod
BD, tretím osobám do súkromného vlastníctva, za minimálne
kúpne ceny vo výške :
a) byt
b) byt
c) byt
d) byt
e) byt
Spolu:

A,
B,
C,
D,
E,

3-izbový,
3-izbový,
3-izbový,
2-izbový,
2-izbový,

48,53
52,02
57,23
39,04
33,34

m2
m2
m2
m2
m2

=
=
=
=
=

85.100,62
89.280,43
95.520,21
68.812,51
61.985,89
400.699,70

€
€
€
€
€
€

k bodu 33:
a)

Predkladá
Doplnenie Zásad hospodárenia mesta Bytča v súvislosti
s možnosťou
odpustenia
nájomného
počas
mimoriadnej
situácie vyhlásenej vládou SR predkladá primátor mesta
a MsÚ v Bytči.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
MZ
v Bytči
schváliť
nasledovné
Komisia
doporučuje
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa § 11 ods. 4 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a s poukazom na ustanovenia zákona
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov
schvaľuje :
uznesenie č.

/2020

ktorým
sa
menia
a dopĺňajú
Zásady
hospodárenia
a nakladania
s majetkom Mesta Bytča (ďalej len Zásady) schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 157/2016 zo
dňa 23.11.2016 v znení neskorších zmien a doplnkov, takto
:
§ 9 Zásad sa dopĺňa o bod 17., ktorý znie :
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V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu a počas
šiestich mesiacov po ich odvolaní v záujme operatívneho
riešenia dôsledkov mimoriadnej situácie alebo núdzového
stavu primátor mesta môže schvaľovať dohodu o zmene
nájomnej
zmluvy týkajúcu sa výhradne výšky nájomného počas
mimoriadnej situácie1 alebo núdzového stavu2 a počas
šiestich mesiacov po ich odvolaní, a to aj v prípade
nájomných
zmlúv,
uzatvorenie
ktorých
inak
schvaľuje
mestské
zastupiteľstvo.
k bodu 34:
a)

Predkladá
Ponuka
na
prevod
majetku,
opätovné
schvaľovanie
uzatvorenia
kúpnych
zmlúv
na
odkúpenie
pozemkov
a rozostavanej stavby MK
nachádzajúcich sa v lokalite
IBV Bytča pod Hájom predkladá CERTUS DEVELOPMENT, s. r.
o., Jirskova 4, 911 01 Trenčín.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť:
I.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim: CERTUS
DEVELOPMENT, s.r.o., Jiráskova 4, 911 01
Trenčín,
IČO: 36792187 a kupujúcim: Mesto Bytča, Nám. SR 1/1,
014 01 Bytča, IČO : 00321192, na odkúpenie pozemkov
parcela
CKN
č.
1920/108,
zastavané
plochy
2
a nádvoria o výmere 4114 m , parcela CKN č. 1920/151,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2 , parcela
CKN
č.
1920/152,
zastavané
plochy
a nádvoria
2
o výmere 634 m parcela CKN č. 1920/153, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 578 m2, parcela CKN č.
1920/154, zastavané plochy a nádvoria o výmere 368
m2,parcela
CKN
č.
1920/155,
zastavané
plochy
a nádvoria o výmere 214 m2 ,nachádzajúcich sa v k.ú.
Veľká Bytča, za kúpnu cenu spolu vo výške 1 EUR
s DPH a to v navrhovanom znení tejto zmluvy zo dňa
25.06.2020.
II.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim: CERTUS
DEVELOPMENT, s.r.o., Jiráskova 4, 911 01
Trenčín,
IČO: 36792187 a kupujúcim: Mesto Bytča, Nám. SR 1/1,
014
01
Bytča,
IČO
:
00321192,
na
odkúpenie
rozostavaných
stavieb
prístupovej
komunikácie
a chodníkov umiestnených na
pozemkoch
- parcela
CKN
č.
1920/108,
zastavané
plochy
a nádvoria
o výmere 4114 m2,parcela CKN č. 1920/151, zastavané
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plochy a nádvoria o výmere 412 m2 , parcela CKN č.
1920/152, zastavané plochy a nádvoria o výmere 634 m2
,
parcela
CKN
č.
1920/153,
zastavané
plochy
2
a nádvoria o výmere 578 m , parcela CKN č. 1920/154,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 368 m2 ,parcela
CKN
č.
1920/155,
zastavané
plochy
a nádvoria
o výmere 214m2 nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča,
za kúpnu cenu spolu vo výške 1,00€ s DPH a to
v navrhovanom znení tejto zmluvy zo dňa 25.06.2020,
s nasledovnou zmenou – Článok IV., bod 3 znie:
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Kupujúci
(mesto Bytča) je povinný na Predmete prevodu
vybudovať
asfaltový
povrch
a dobudovať
verejné
osvetlenie v danej lokalite, najneskôr do 30. 09.
2021.

Zápis komisie Správy majetku a podnikateľskej činnosti pozostáva
z 20-ich strán a zápis vyhotovil dňa: 10.6.2020.

---------------------------Ing. Anton Kotešovský
zapisovateľ komisie
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