
Uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia 

z Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného dňa 12. 11. 2020 

 

uznesenie č. 132/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vyhotovenie podmienok osobitného zreteľa na prevod časti pozemku 

parc. CKN č. 3015/17, nachádzajúceho sa pred pozemkom parc. CKN č. 

3020/331 v k. ú. Veľká Bytča žiadateľovi, s jeho prerokovaním 

v orgánoch mesta na nasledujúcom mestskom zastupiteľstve. 

 

uznesenie č. 133/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vyhotovenie podmienok osobitného zreteľa na prevod pozemku parc. 

CKN č. 3015/52, v k. ú. Veľká Bytča žiadateľovi, s jeho 

prerokovaním v orgánoch mesta na nasledujúcom mestskom 

zastupiteľstve. 

 

uznesenie č. 134/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

-správu o plnení uznesení MZ zo dňa 17. 9. 2020, 

-správu o výsledku kontroly č. 12/2020 – kontrola prenájmu 

 priestorov na ZŠ Ul. mieru v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

 Bytča za r. 2019, 

-správu o výsledku kontroly č. 13/2020 – dodržiavanie 

 a uplatňovanie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  

 územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov v znení 

 neskorších predpisov pri prijatí návratných zdrojov financovania 

 v r. 2020,  

-správu o výsledku kontroly č. 14/2020 – kontrola poskytovania   

 a prideľovania finančných prostriedkov pre originálne kompetencie   

 v oblasti školstva v podmienkach Mesta Bytča na r. 2020 

predložené hlavným kontrolórom Mesta Bytča. 

 

uznesenie č. 135/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 8.500,- € 

spoločnosti KTR Bytča s.r.o,  Námestie SR č. 1, Bytča v Zmene 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020 

z prostriedkov rezervného fondu. 

 

uznesenie č. 136/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie dotácie vo výške 1.000,- €, z rozpočtovej položky 

grantového systému, Futbalovému oddielu TJ Tatran Hrabové na opravu 

a údržbu ihriska, údržbu kosačky, potlač dresov, zabezpečenie 

futbalových zápasov, nákup športového oblečenia a nákup lôpt 



v Zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2020 

k 30.11.2020. 

 

uznesenie č. 137/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- €, z rozpočtovej položky 

grantového systému, Futbalovému oddielu TJ Pšurnovice na kúpu 

kosačky na kosenie ihriska v Zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020. 

 

                       uznesenie č. 138/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie dotácie vo výške 1.500,- € Futbalovému klubu Hliník nad 

Váhom na obnovu audio-vizuálnej techniky, úhradu nákladov na 

energie a starostlivosti o hraciu plochu v Zmene rozpočtu Mesta 

Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020 z prostriedkov 

rezervného fondu. 

 

uznesenie č. 139/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie finančných prostriedkov  vo výške 10.000,- € ZpSaDS 

Jesienka, Treskoňova 813, Bytča na kompenzáciu zvýšených finančných 

nákladov súvisiacich so zabezpečením potrebných ochranných 

pracovných prostriedkov  a dezinfekčných prostriedkov v rámci 

prevencie šírenia nákazy COVID-19 v Zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020 z prostriedkov 

rezervného fondu. 

 

uznesenie č. 140/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Finančné prostriedky vo výške 1.500,- €, z rozpočtovej položky 

grantového systému,  na opravu obkladu steny v Školskej jedálni, 

Ul. E. Lániho č. 261/7, Bytča v Zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020. 

 

uznesenie č. 141/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Navýšenie rozpočtovej položky Náučný chodník o sumu vo výške 

1.440,- €  na zabezpečenie antigrafitného náteru bytčianskej 

výhľadne a komponentov náučného chodníka vo výške 1.440,- € v Zmene 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2020 k 30.11.2020 

z prostriedkov rezervného fondu. 

 

 

 

 



uznesenie č. 142/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 9. 2020. 

 

uznesenie č. 143/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene programového 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2020 k 30. 11. 2020 

II. Schvaľuje: 
1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

6/2020, 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. 11. 2020 

podľa predloženej tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     

 

Bežné výdavky 

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 

Projekt „Náučný chodník ...“ – výhľadňa – náter (RF)    +1.440,- € 
Podprogram 5.2. Civilná ochrana 

Prvá vlna pandémie COVID-19 – materiál          +4.470,- € 
Celoplošné testovanie (COVID-19) - materiál       +10.000,- € 
Celoplošné testovanie (COVID-19) – služby   +9.550,- €  
Podprogram 11.3. Školské stravovanie 

ŠJ E. Lániho – havarijná oprava     +1.500,- € 
Podprogram 12.1. Dotácie na šport 

Futbalový klub TJ Tatran Hrabové - dotácia   +1.000,- € 
Futbalový klub Pšurnovice - dotácia        +2.000,- € 
Futbalový klub Hliník n/V – dotácia +1.500.- € 
Podprogram 13.4. Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít 

Grantový systém  -4.000,- € 
Podprogram 15.11. Jesienka ZpS a DS 

Mzdy,...   (RF)         +8.300,- € 
Tovary a služby (RF)               +1.700,- € 
 

Finančné operácie výdavkové 

Podprogram 16.1. Max. funkčný chod MsÚ 

KTR Bytča, s. r. o. – návratná finančná výpomoc (RF)   +6.000,- € 
 

Bežné príjmy 

Ostatné poplatky           +500,- € 

Prvá vlna pandémie COVID-19 – dotácia     +4.470,- € 

Celoplošné testovanie COVID-19 - dotácia    +19.550,- € 

 
Finančné operácie príjmové 

Zapojenie finančných prostriedkov RF                  +18.940,- € 

                

2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 

39.740,- € na: 

 Byty Thurzove sady – merače tepla                     +6.800,- € 



 Byty Thurzove sady – prípojky a merače el. energie   +20.000,- €  

 Jesienka, ZpS a DS – mzdy     +8.300,- € 

 Jesienka, ZpS a DS – tovary a služby     +1.700,- € 

 Projekt „Náučný chodník...“ – antigrafitový náter     +1.440,- €  

 Futbalový klub Hliník n/V – dotácia     +1.500,- € 
 

3/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo 

výške 25.000,- € na: 

 TS MB – kapitálový transfer na zakúpenie traktora    +25.000,- € 
 
4/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na finančné operácie 

výdavkové vo výške 6.000,- € na: 

 KTR Bytča, s.r.o. – návratná finančná výpomoc         +6.000,- € 
 

      Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 10/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 10/2020, ktorým sa mení 

VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka 

škôl a školských zariadení na rok 2020. 

 

      Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 11/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 11/2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 6/2020 

o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta 

Bytča. 

 

uznesenie č. 144/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Dodatok č. 3 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva 

v Bytči s účinnosťou od 1. 3. 2012 v znení dodatku č. 1 

s účinnosťou od 1. 7. 2017 a dodatku č. 2 s účinnosťou od 1. 3. 

2018. 

 

uznesenie č. 145/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Ruší: 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 120/2020 zo dňa 

17.09.2020. 

 

uznesenie č. 146/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Vyhlasuje: 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra na deň 21. 1. 

2021 o 14,00 hodine. Voľba hlavného kontrolóra sa bude konať na 



zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bytči v sále na prízemí Domu 

kultúry v Bytči. 

II.Určuje: 

1/ Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného 

kontrolóra: 

a/kvalifikačné predpoklady:  

-ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

b/ iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce  

   vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:  

-spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

-bezúhonnosť 

 

2/ Náležitosti písomnej prihlášky: 

-osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) a ods. 5 zákona 

č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. meno, 

priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak 

došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, 

ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a 

okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v 

cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, 

priezvisko a rodné priezvisko rodičov, číslo občianskeho preukazu, 

na účely vyžiadania výpisu z registra trestov, 

-telefonický a emailový kontakt 

-overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

-profesijný životopis 

-čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne 

úkony v plnom rozsahu 

-písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných 

údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby 

hlavného kontrolóra v mestskom zastupiteľstve, 

-motivačný list.  

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú 

prihlášku v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTOLÓRA – 

NEOTVÁRAŤ“ na Mestskom úrade v Bytči, Námestie SR 1/1, Bytča – do 

podateľne v úradných hodinách najneskôr 14 dní pred dňom konania 

voľby alebo poštou doporučene na adresu Mestského úradu v Bytči. 

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na podateľňu 

Mestského úradu v Bytči. 

3/ Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok.  

4/ Funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu 

do práce. 

III.Zriaďuje: 

Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok 

jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení:  

pp. Martin Kulíšek, Stanislav Struhal, Martin Gácik, Ľuboslava 

Rybáriková, prednosta úradu. 



Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitosti prihlášok 

jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a vydá 

zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr 10 dní 

pred konaním voľby hlavného kontrolóra, t.j. 10. 1. 2021. 

 

IV.Schvaľuje: 

v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní 

voľby hlavného kontrolóra nasledovne: 

1/ Kandidát, ktorý splní predpoklady, jeho písomná prihláška bude 

úplná a bude na Mestský úrad v Bytči doručená včas, bude zaradený 

do voľby na funkciu hlavného kontrolóra a bude mu  zaslaná pozvánka 

na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred konaním voľby, 

t.j. 13. 1. 2021. 

 

2/ Samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať v deň 

konania voľby prezentácia jednotlivých kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra. Každý kandidát má právo na vystúpenie pred 

poslancami Mestského zastupiteľstva v Bytči v časovom rozsahu 

maximálne 10 minút. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom 

poradí. 

 

3/ Voľba hlavného kontrolóra bude vykonaná verejným hlasovaním. 

 

4/ Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z 

kandidátov takú väčšinu nezískal, Mestské zastupiteľstvo v Bytči 

ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého 

postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb 

najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do 

druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom 

platných hlasov. V druhom kole volieb bude zvolený ten kandidát, 

ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 

druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

 

uznesenie č. 147/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Odporúča: 

Požiadavku spoločnosti KINEX Bearings a.s., ul. 1.mája 71/36, Bytča 

o zmenu územného plánu mesta riešiť v nadväznosti na záujmy mesta 

a príslušné predpisy. 

 

uznesenie č. 148/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie darovacej zmluvy č. KRHZ–ZA-VO-577-001/2020 medzi 

obdarovaným: Mesto Bytča, Námestie SR č. 1, 014 01 Bytča, IČO: 

00321 192 a darcom: SR, zastúpená Ministerstvom vnútra SR, 

Pribinova č. 2, 812 73 Bratislava, IČO: 00151 866 na prevod 

vlastníctva hnuteľnej veci - cisternová automobilová striekačka 



malá, IVECO CAS 15, REČ: B44837 v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 

12. 11. 2020.  

uznesenie č. 149/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Petíciu občanov, ktorej požiadavkou je presmerovanie Štúrovej ulice 

z dvojsmernej na jednosmernú premávku a spôsob jej vybavenia. 

 

uznesenie č. 150/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Petíciu občanov, ktorej požiadavkou je vybudovanie spomaľovačov na 

priechodoch na Ul. Eliáša Lániho a Štefánikova a spôsob jej 

vybavenia.  

 

uznesenie č. 151/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Správu o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                          

a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2019/2020. 

 

uznesenie č. 152/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Zvolilo: 

Podľa § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a  

prísediacich v platnom znení prísediacich Okresného súdu 

Žilina na obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024: 

1. p. Helena Mandová 

2. p. Ing. Eleonóra Boocová 

3. p. Jozef Kolkus 

II.Vydáva: 

Podľa § 140 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísedia-

cich v platnom znení Osvedčenie o zvolení za prísediaceho Okresného 

súdu Žilina na obdobie od 1.1. 2021 do 31. 12. 2024: 

1. p. Helena Mandová 

2. p. Ing. Eleonóra Boocová 

3. p. Jozef Kolkus 

 

uznesenie č. 153/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre  

dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča: 

1/ p. Jozef Masaryk – jednoizbový byt č. 5 na dobu určitú  

   od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021 

2/ p. Mária Mikulíková – jednoizbový byt č. 29 na dobu určitú  

   od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

3/ p. Dáša Alakšová s rodinou – dvoizbový byt č. 25 na dobu určitú  

   od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 



4/ p. Jarmila Masaryková – dvojizbový byt č. 64 na dobu určitú  

   od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

 

uznesenie č. 154/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie jednoizbového bytu č. 43 v bytovom dome pre dočasné 

ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. p. Marte Hmirovej  

na dobu určitú jeden rok od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021. 

 

uznesenie č. 155/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v sociálnych bytoch na ul. 

Treskoňovej 814/5, Bytča: 

1/ p. Peter Pivoda – garzónka č. 19 na dobu určitú od 1. 12. 2020 

   do 30. 6. 2021. 

2/ p. Tibor Pánik s rodinou – jednoizbový byt č. 5 na dobu určitú  

   od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021 

3/ p. Peter Macek garzónka č. 9 na dobu určitú od 1. 12. 2020  

   do 30. 6. 2021. 

4/ p. Michaela Búšovská so synom jednoizbový byt č. 10 na dobu  

   určitú od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021.  

5/ p. Roman Davida s rodinou jednoizbový byt č. 4  na dobu určitú  

   od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 

6/ p. Ivana Kučavíková s dcérou – jednoizbový byt č. 6  na dobu  

   určitú od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 

7/ p. Anna Čikotová – jednoizbový byt č. 11 na dobu určitú  

   od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.  

8/ p. Michaela Rybárová s dcérou jednoizbový byt č. 14 na dobu  

   určitú od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 

 

uznesenie č. 156/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Pridelenie bytu č. 7 na ul. Treskoňovej 814/5 v Bytči p. Eve 

Malíkovej na dobu určitú od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021. 

2/ Pridelenie bytu č. 23 na ul. Treskoňovej 814/5 v Bytči p. Marte 

Bazalovej na dobu určitú od 1. 12. 2020do 30. 6. 2021. 

 

uznesenie č. 157/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v V. kole r. 2020. 

POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

 

 



uznesenie č. 158/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

že, spoločnosť K&L Trade, s.r.o., Gokého č. 10, Bratislava zatiaľ 

nezdemontuje letnú terasu na Námestí SR v Bytči.  

 

uznesenie č. 159/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov malej a veľkej 

telocvične na ZŠ Ul. Mieru v Bytči, mimo vyučovacieho procesu 

školy, 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, medzi prenajímateľom – 

ZŠ Mieru, ul. Mieru č. súp. 1235, 014 01 Bytča, IČO : 37 798 383 a 

nájomcom – Benet LTC – združenie, Štefániková 219, 014 01 Bytča, 

IČO: 37906135, s nasledovnými podmienkami nájmu: - výška nájmu 

malej telocvične vrátane prevádzkových nákladov predstavuje sumu vo 

výške 7,00 €/hod. prenájmu, výška nájmu veľkej telocvične vrátane 

prevádzkových nákladov predstavuje sumu vo výške 10,00 €/hod. 

prenájmu , nájomná zmluva na dobu neurčitú, účel nájmu – 

prevádzkovanie športovej činnosti združenia Benet LTC . Dôvodom 

zriadenia tohto prenájmu ako prípade hodného osobitného zreteľa je 

podpora Mesta Bytča občanom a mladej generácii v oblasti 

voľnočasových a športových aktivít. 

 

uznesenie č. 160/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Po zverejnení zámeru Mesta Bytča na priamy predaj pozemku parc. CKN 

č. 58/1, TTP o celkovej výmere 913 m2 v k.ú. Mikšová za min. kúpnu 

cenu vo výške 30 €/m2 (v dňoch 7.10. až 4.11.2020), boli doručené 

v stanovenej lehote – do 4.11.2020 cenové ponuky od troch záujemcov 

a to : 

- Dominik Parčiš a manž. Mária Parčišová, Mikšová č. 74,014 01 

Bytča, s ponúkanou kúpnou cenou vo výške 36,15 €/m2  

- Ing. Ján Gardian, Mikšová č. 164, 014 01 Bytča, s ponúkanou 

kúpnou cenou vo výške 38,- €/m2  

- Peter Sojčák, Mikšová č.98, 014 01 Bytča, s ponúkanou kúpnou 

cenou vo výške 45,- €/m2  

II.Schvaľuje: 

V súlade s § 9 a, ods.1, písm. c), zák. č. 138/19991 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 

a po vykonaní súťaže uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku 

parc. CKN č. 58/1, TTP o celkovej výmere 913 m2 v k.ú. Mikšová medzi 

predávajúcim – Mesto Bytča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO:00 



321 192 a kupujúcim – Peter Sojčák, Mikšová 74, 014 01 Bytča a to 

s nasledovnými podmienkami predaja: 

- kúpna cena vo výške 45,- €/m2 

- kupujúci uhradí i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej 

zmluvy. 


