
Uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia 

z Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného dňa 5. 3. 2020 

    
 
                        uznesenie č. 4/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ prijatých dňa 12. 12. 2019, 
-správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča za  
 r. 2019, 
-správu o výsledku kontroly č. 13/2019 – kontrola plnenia a analýza 
 bežných príjmov nedaňových, rozpočtová kvalifikácia 212 – príjem 
 z vlastníctva (prenájom) za rok 2018 na MsÚ v Bytči, 
-správu o výsledku kontroly č. 1/2020 – kontrola vybavovania 
 sťažností a petícií za rok 2019 v podmienkach samosprávy Mesta 
 Bytča.   
 
                        uznesenie č. 5/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2019/Z 
v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 
Mesta Bytča k 31.12.2019. 
 
                        uznesenie č. 6/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I. Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene programového 
rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2020 k 31. 03. 2020 
II. Schvaľuje: 
1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 
2/2020, 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 31. 03. 2020 
podľa predloženej tabuľky s nasledovným doplnením:     
 

Kapitálové výdavky 

Podprogram 8.2. Výstavba MK 

Modernizácia svetelnej križovatky        +6.470,- € 
 
Finančné operácie príjmové 

Zapojenie finančných prostriedkov RF     +6.470,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo 
výške 30.980,- € na: 

− Ul. Hlinkova (Rajčula) - prípravná a proj. dokumentácia  610,- € 

− Modernizácia kamerového systému          2.500,- € 

− Nákup a osadenie polopodzemných kontajnerov          5.510,- € 

− Ihrisko Mikšová – výstavba                            12.200,- € 

− MŠ Dostojevského – interiérové žalúzie          3.690,- € 



− Modernizácia svetelnej križovatky      6.470,- € 
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 

Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2020, ktorým sa mení 
VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej 
školy. 
 

všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2020 o určení názvu 
ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča. 
 

všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2020, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2019 
o obrade uvítania do života a finančnej podpore pre narodené dieťa. 
 

všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 4/2020 o poskytovaní 
sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne 
služby v ZPSaDS Jesienka, Treskoňová ul. č. 813/4, Bytča, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 v znení VZN č. 11/2019.  
 
                        uznesenie č. 7/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Nevyhovenie žiadosti CVČ Bytča o odpustenie platby vo výške 113,32 
€ za spotrebované energie v Kultúrnom dome Malá Bytča, využívaných 
za účelom krúžkovej činnosti CVČ.  
     
                        uznesenie č. 8/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mesta Bytča – 35 ks 
veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme 5,5 m3 , 32 ks 
veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme 7,0  m3   a 15 ks 
naťahovacích kontajnerov o objeme 9,0 m3 (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 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 200,- € 
-výška ročného nájomného za prenájom jedného ks vaňového  
 kontajnera o objeme 7,0 m3 predstavuje sumu vo výške 260,-€ 
-výška ročného nájomného za prenájom jedného ks naťahovacieho 
 kontajnera o objeme 9,0  m3 predstavuje sumu vo výške 400,- € 
-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.     
 
                        uznesenie č. 9/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Rozšírenie možnosti využitia pridelenej dotácie na činnosť v r. 
2020 speváckemu zboru GLORIA DEO Bytča na úhradu služieb pri 
príprave CD a DVD nahrávok s tým, že CD a DVD s nahrávkami môže 
zbor používať len na bezplatnú propagáciu svojej činnosti.  
 
                        uznesenie č. 10/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Neprijatie ponuky Panoráma Mgr. Milan Kosec na natočenie 
dokumentárneho filmu o meste Bytča.   
  
                        uznesenie č. 11/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Neprijatie ponuky BPP Development, s.r.o., Bytča na dlhodobú  
spoluprácu pri príprave a realizácii projektu: Súkromná MŠ  
Galileo.  
 
                        uznesenie č. 12/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Schvaľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Bytča k možnosti vybudovania 
obslužnej komunikácie k pozemku parcela CKN č. 1327/45 v k.ú. Veľká 
Bytča na žiadosť p. Pavla Belka s manž. Veronikou, S. Sakalovej č. 
197/95, Bytča. 
 



II.Odporúča:  
Riešiť žiadosť p. Pavla Belka s manž. Veronikou, S. Sakalovej č. 
197/95, Bytča o stanovisko mesta k budúcemu zámeru výstavby 
rodinného domu na číslo parcely 1327/45 v k.ú. Veľká Bytča v rámci 
kompetencii Stavebného úradu Mesta Bytča. 
 

                        uznesenie č. 13/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie MZ č. 64/2015 v časti I. zo dňa 26. 3. 2015  
 
II.Schvaľuje: 
Občerstvenie pre poslancov a pracovníkov Mesta počas zasadnutia 
mestského zastupiteľstva formou podania večere z jedálne ZPSaDS 
Jesienka v maximálnej hodnote 5,- € za večeru.  
 
                        uznesenie č. 14/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne 
Tribúny mesta, Ul. Sidónie Sakalovej 182, Bytča o výmere 17 m2  za 
prebytočný majetok Mesta Bytča. 
 
2/ Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne 
Tribúny mesta, Ul. Sidónie Sakalovej č. 182, Bytča o výmere 17 m2, 
priamym prenájmom 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 – Peter Madigár, 
Predmier 31, 013 51 Predmier s nasledovnými podmienkami nájmu:  

- výška nájmu 13,27 €/mesiac, vrátane spotreby energií 
- nájomná zmluva na dobu neurčitú  
- účel nájmu: hudobné a dabingové nahrávanie 
 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa je podpora mesta Bytča jeho občanom a mladej generácii 
v oblasti kultúrnych a  voľnočasových aktivít.  
 

                        uznesenie č. 15/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Odporúča: 
Prerokovanie žiadosti občianok m.č. malá Bytča pp. Bc. Zuzany 
Hvoreckej a Ing. Martiny Chovancovej o vyčlenenie finančného 
príspevku vo výške 7.000,- € z rezervného fondu Mesta Bytča na 
rekonštrukciu a zlepšenie bezpečnosti detského ihriska v Malej 
Bytči na zasadnutí MZ dňa 6. 5. 2020. 
 

                        uznesenie č. 16/2020 
Mestské zastupiteľstvo 



Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby : 
„101899“ – Bytča-Hliník nad Váhom-Rozšírenie NNK “, 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 5.3.2020.    
 
                        uznesenie č. 17/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Schvaľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Pavla Gajdoša, Rázusova 1372/50A, Bytča  
o odkúpenie časti pozemku z parcely EKN č. 1874 o výmere 1000 m2  
v k.ú. Veľká Bytča.  
 

II.Odporúča: 
Ponechanie predmetného pozemku naďalej vo vlastníctve Mesta Bytča.   
  
                        uznesenie č. 18/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Schvaľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ľudmily Bambúchovej, Hrabové 46, Bytča 
o prenájom pozemku Mesta Bytča parcela CKN č. 482/3, TTP o celkovej 
výmere 255 m2  v k. ú. Hrabové. 

II.Odporúča: 
Ponechanie predmetného pozemku naďalej vo vlastníctve Mesta  
Bytča.   
 
                        uznesenie č. 19/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Vypracovanie záväzných súťažných podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj pozemku parcela CKN 824/9, záhrada v výmere 812 
m2, v k.ú. Veľká Bytča, tretím osobám, za minimálnu kúpnu cenu vo 
výške 80,- €/m2.  
 
                        uznesenie č. 20/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Bytča – pozemok parcela EKN 2139, TTP 
o celkovej výmere 229 m2 v k.ú. Kolárovice za prebytočný 
a neupotrebiteľný majetok Mesta Bytča.  
 
2/ V súlade s § 9a, ods. 1, 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, 
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parcela EKN 2139, TTP 
o celkovej výmere 229 m2 v k.ú. Kolárovice, tretej osobe 
(zverejnenie súťaže na úradnej tabuli Mesta Bytča i v obci 
Kolárovice, na webovom sídle Bytča a v regionálnej tlači) formou 



priameho predaja pozemku za minimálnu kúpnu cenu vo výške 20,-€/m2  

a s 20- dňovou lehotou na doručenie cenových ponúk    záujemcov. 
Vyhodnotenie súťaže, doručených cenových ponúk, bude predložené na 
zasadnutie MZ v Bytči ku schváleniu priameho odpredaja pozemku 
víťazovi súťaže.    
 
 
 
                        uznesenie č. 21/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča, pozemku parc. CKN 
č. 1327/27, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2, 
a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa 
v k.ú. Veľká Bytča, za prebytočný majetok mesta Bytča. 
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. CKN 1327/27, 
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, na web stránke 
mesta Bytča a úradnej tabuli mesta Bytča a to kupujúcim, v rade I. 
- Juraj Rybárik s manželkou Lada, Hrabové 142,014 01 Bytča a v rade 
II. – Ján Donát s manželkou Máriou, Bottova 1149/16, 014 01 Bytča, 
každému v podiele jedna polovica s nasledovnými podmienkami 
predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške 10,-€/m2  
-kúpnu cena za rozostavanú garáž vo výške 1,- € 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.   

 
                        uznesenie č. 22/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča, pozemku  parc. CKN 
č. 1327/22, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2 

a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa 
v k.ú. Veľká Bytča za prebytočný majetok mesta Bytča. 
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. CKN 1327/22, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere21 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 na webovom 
sídle mesta Bytča a úradnej tabuli mesta Bytča a to kupujúcim, 
v rade I. – Zdenko Kočner Bottova 1149/14, 014 01  Bytča a v rade 
II. – Jozef Papánek s manželkou Monikou, Bottova 1149/20, 014 01 
Bytča, každému v podiele jedna polovica   s nasledovnými 
podmienkami predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške 10,- €/m2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,- € 
-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.   
 

                        uznesenie č. 23/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča, nebytových 
kancelárskych priestorov o výmere 16 m2 a nebytových skladových 
priestorov o výmere 40 m2 , nachádzajúcich sa v administratívnej 
budove TSMB, č. súpisné 403, na Hliníckej ulici v Bytči, za 
prebytočný majetok Mesta Bytča. 
 

2/ Vydanie súhlasu TSMB na zverejnenie zámeru priameho prenájmu 
vyššie uvedených nebytových priestorov (web Mesta Bytča, TSMB, 
úradná tabuľa mesta), formou priameho prenájmu podľa § 9a. ods. 9, 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu 
majetku mesta hodného osobitného zreteľa a to nájomcovi - Klub 
zjazdovej cyklistiky N.O., Fraňa Kráľa 889/22, 014 01  Bytča, IČO: 
42350301, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a/ členovia Klubu zjazdovej cyklistiky sa zaväzujú dodržiavať 
prevádzkový poriadok vypracovaný Technickými službami Mesta Bytča,  
b/výška nájmu vrátane spotreby energií(paušál) 13,27 €/mesiac, 
c/ nájomná zmluva na dobu neurčitú s 3–mesačnou výpovednou lehotou, 
d/ účel nájmu – kancelárska a športová činnosť klubu zjazdovej 
cyklistiky N.O., Fraňa Kráľa 889/22, 014 01  Bytča.  
 
Dôvodom zriadenia tohto  prenájmu majetku Mesta Bytča  ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa je podpora Mesta Bytča jeho občanom 
v oblasti športových a voľnočasových aktivít.       
 
                        uznesenie č. 24/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Berie na vedomie: 



1/ Územnoplánovaciu informáciu, v zmysle ktorej sa pozemok parcela 
EKN č. 3079/2, TTP v k.ú. Veľká Bytča nachádza v biokoridore rieky 
Váh popri štátnej ceste II/507 a rieky Váh a ďalšia časť pod 
štátnou cestou  II/507 a privádzačom na diaľnicu D1. 

2/ V zmysle Územného plánu sídelného útvaru Bytča - Zmena a doplnok 
č. 4 z roku 2010 sa časť uvedeného pozemku nachádza v území 
označenom ako V.2. Výrobné plochy sekundárnej výroby s návrhom 
Lokality č. 15 Dopravné a výrobné plochy, kompostáreň. 

II.Odporúča: 
Žiadosť p. Milana Gaňu, Hliník nad Váhom 500, Bytča o dlhodobý 
prenájom pozemku, časti parcely EKN č. 3079/2, TTP o výmere 5000 m2  
v k.ú. Veľká Bytča, za účelom vybudovania oddychovej zóny pre 
občanov mesta Bytča a pre ich voľnočasové aktivity opätovne 
prerokovať v komisiách. 

                        uznesenie č. 25/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Pridelenie bytu č. 36 v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 
Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Cyrilovi Gálikovi na dobu 
určitú od 1.4.2020 do 31.3.2021. 
 
                        uznesenie č. 26/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Pridelenie bytu v nájomných bytoch na Ul. Treskoňovej 814/5, Bytča: 
1/ p. Dušan Kypús a p. Lenka Kypúsová, byt č. 24 – na dobu od 
   Určitú od 01.04.2020 do 31.03.2021. 
2/ p. Blažena Lalinská, byt č. 1 – na dobu určitú od 01.05.2021 do  
   30.04.2021. 
3/ p. Mgr. Peter Holáš, byt č.2 – na dobu určitú od 01.05.2020 do 
   30.04.2021. 
4/ p. Alena Lörincová s manželom, byt č. 3 – na dobu od určitú 
   01.05.2020 do 30.04.2021. 
5/ p. Jana Kianicová s dcérou, byt č.17 – na dobu určitú  
   od 01.05.2020  do 30.04.2021. 
6/ p. Emília Sedláková s dcérou, byt č.18 – na dobu určitú od 
   01.05.2020 do 30.04.2021.  
 
                        uznesenie č. 27/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby 
„Bytové domy Bytča-Thurzove sady“ na umiestnenie stavby „Vodovod“ , 
na pozemku Mesta Bytča parc. CKN č. 3155/50 , k.ú. Veľká Bytča, 
medzi : Povinným z vecného bremena – Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 
01 Bytča, IČO:  00321192 a Oprávneným z vecného bremena – 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s., Bôrická cesta 1960, 
010 57  Žilina, IČO: 36672297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo 
dňa 5.3.2020. 



 
                        uznesenie č. 28/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej 
osoby,  v rámci stavby „ 12588 – Bytča – Thurzove sady – Zahustenie  
TS + NNK – I. etapa“ na pozemkoch Mesta Bytča parc. CKN č. 3155/50,  
CKN č. 3155/112 v  k.ú. Veľká Bytča, medzi: Povinným z vecného 
bremena – Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO:  00321192 
a Oprávneným z vecného bremena (investor)  – ENERGY STUDIO, s.r.o., 
M. Šinského 671/3, 010 07  Žilina- Bytčica , IČO 45231842,  
v prospech tretej osoby, budúci oprávnený z vecného bremena  – 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  
Žilina, IČO : 36442151 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 
5.3.2020. 
 
                        uznesenie č. 29/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb so spoločnosťou 
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o., Košice ohľadne  
právnej analýzy nájomnej zmluvy medzi Mestom Bytča a obchodnou 
spoločnosťou TEZAR, s.r.o., Thurzova 968/17, 014 01 Bytča, IČO: 31 
615 333 zo dňa 10. 9. 1999, ktorej predmetom je prenájom tepelného 
hospodárstva a tepelných zariadení, v predloženom znení. 
 
 

uznesenie č. 30/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2020.  
 

uznesenie č. 31/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Udelenie súhlasu Mesta Bytča ako prenajímateľa zo Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov zo dňa 10.12.2008, na prenájom nebytových 
priestorov o výmere 289,31 m2 nachádzajúcich sa v objekte č. súp. 
105 v k.ú. Veľká Bytča (Reštaurácia Palatín, nájomcovi týchto 
nebytových priestorov – Peter Kulíšek a Silvia Kulíšková, obaja 
bytom Pšurnovická č. 1321/62 A, 014 01 Bytča a to k podnájmu vyššie 
uvedeného predmetu nájmu podnájomcovi - spol. KUPSI s.r.o., IČO : 
48 243 388, Pšurnovická 1321/62A, 014 01 Bytča, na rovnaký účel 
a za podmienok podnájmu totožných s podmienkami nájomnej zmluvy zo 
dňa 10.12.2008.  

 
uznesenie č. 32/2020 

Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 



Udelenie súhlasu Mesta Bytča ako prenajímateľa zo Zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti zo dňa 30.04.2009, na prenájom pozemku parc. CKN č. 
907/1 o výmere 50 m2 v k.ú. Veľká Bytča, nachádzajúci sa pri objekte 
č. súp. 105 (Letná terasa- Reštaurácia Palatín), nájomcovi tohto 
pozemku – Peter Kulíšek, Pšurnovická č. 1321/62 A, 014 01 Bytča 
a to k podnájmu vyššie uvedeného predmetu nájmu podnájomcovi - 
spol. KUPSI s.r.o., IČO : 48 243 388, Pšurnovická 1321/62A, 014 01 
Bytča, na rovnaký účel a za podmienok podnájmu totožných 
s podmienkami nájomnej zmluvy zo dňa 30.04.2009.  
 

uznesenie č. 33/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
1/ Záujem spoločnosti B. D. Rosnička s.r.o., Stará Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava IČO: 44607067 na realizovanie investičného  
zámeru v lokalite Bytča „Dolné pole na lúkach“, ktorý pozostáva 
z výstavby dvoch nájomných bytových domov o veľkosti 2x44 bytových 
jednotiek na časti pozemku CKN parcelné číslo 3155/42, 
v katastrálnom území Veľká Bytča a ktorý by spĺňal zákonom 
stanovené podmienky pre výstavbu nájomných domov z finančných 
prostriedkov, ktoré by mohol poskytnúť Štátny fond rozvoja bývania 
a Ministerstvo dopravy a výstavby  SR. 

 
2/ Záujem spoločnosti B. D. Rosnička s.r.o., Stará Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava IČO: 47800011, že po dobudovaní výstavby 
nájomných domov tento zrealizovaný zámer ponúkne  na odkúpenie 
Mestu Bytča, o čom rozhodne, v zmysle platných predpisov,  Mestské 
zastupiteľstvo Bytča. 
 


