
Uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného  d ňa 25. 6. 2020 

                          
 
                         uznesenie č. 60/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na II. 
polrok 2020. 
II.Berie na vedomie: 
-správu o stave plnenia uznesení MZ zo d ňa 6. 5. 2020, 
-správu o výsledku kontroly č. 6/2020 – kontrola dodržiavania 
 výkonu finan čnej kontroly na ZŠ Lániho Byt ča v súlade so zákonom  
 č. 357/2015 Z. z. o finan čnej kontrole a audite za rok 2019, 
-správu o výsledku kontroly č. 7/2020 – kontrola zverej ňovania 
 zmlúv, objednávok a faktúr za tovary, služby a prá ce pod ľa zákona 
 č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  za r. 2019  
 na MsÚ Byt ča. 
  
                         uznesenie č. 61/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča k 31.03.2020. 
 
                         uznesenie č. 62/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V zmysle § 13, ods. 1 Všeobecne záväzného nariadeni a Mesta Byt ča 
č.14/2016 zo d ňa 15. 12. 2016 o poskytovaní dotácie, neposkytnutie  
dotácie OZ Filmový klub Byt ča, Hlinkova 673, Byt ča, schválenú 
uznesením MZ č. 150/2019 zo d ňa 12. 12. 2019 vo výške 2.500,- € na 
zabezpe čenie filmového a divadelného programu na akcii 6. r očník 
festivalu „Hviezdne noci 2020“, v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 4/2020 k 30. 6. 2020. Dôvodom 
neposkytnutia dotácie je aktuálna situácia zníženia  podielu 
z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, spôsobená v plyvom pandémie 
koronavírusu SARS-CoV-2, a tiež opatrenie Úradu ver ejného 
zdravotníctva OLP/4592/2020 zo d ňa 2. 6. 2020. 
 
                         uznesenie č. 63/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov na investi čné akcie v m. č. 
Hliník nad Váhom na riešenie havarijného stavu elek triky, na opravu 
omietok, stropov a sociálnych zariadení, na opravu elektro-
inštalácie a vnútornú údržbu v budove Hasi čskej zbrojnice v Hliníku 
nad Váhom vo výške 15.000,- €  v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 4/2020 k 30.06.2020. 
 
 
 



                         uznesenie č. 64/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neuskuto čnenie kultúrno-spolo čenskej akcie „Byt čiansky jarmok 2020“ 
v nadväznosti na opatrenia prijaté vzh ľadom na opatrenia Úradu 
verejného zdravotníctva OLP/4592/2020 zo d ňa 2. 6. 2020. 
 
                         uznesenie č. 65/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhovenie žiadosti riadite ľky Základnej školy, Ul. E. Lániho, Byt ča 
o schválenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie opravy 
elektro-inštalácie vo výške 20.000,- €. 
 
                         uznesenie č. 66/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.500,- €  Futbalovému  klubu Hliník 
nad Váhom 177, Byt ča na automatický závlahový systém na hlavnej 
hracej ploche futbalového ihriska v Hliníku nad Váh om, v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2020 k 30.06.2020. 
 
                         uznesenie č. 67/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti DV HZ Hliník nad Váhom o pride lenie finan čných 
prostriedkov na zakúpenie športovej hasi čskej strieka čky, vo výške 
5.500 €. 
 
                         uznesenie č. 68/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti BENET Lawn-Tennis Club Byt ča o poskytnutie 
(navýšenie) dotácie vo výške 2.500 €. 
 
 
                         uznesenie č. 69/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Otvorenie letného kúpaliska v letnej sezóne 2020 s tým, že 
Technickým službám Mesta Byt ča bude poskytnutý bežný transfer na 
jeho prevádzku vo výške 5.110,- € v zmene rozpo čtu rozpo čtovým 
opatrením č. 4/2020 k 30.06.2020. 
 
                         uznesenie č. 70/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyplatenie odmien zamestnancom zariadenia Jesienka ZpS a DS Byt ča  
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2020 
k 30.06.2020 v nasledovnom členení: 
- Jesienka, ZpS a DS – transfer na odmeny                 6.500,- €   



- Jesienka, ZpS a DS – transfer na poistné                2.280,- € 
         
                         uznesenie č. 71/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2020 k 30. 06. 2020 
II.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2020, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - d) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 06. 2020 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     
 
Bežné výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 
Projekty v r. 2020 – tovary a služby                    +5.000,- € 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
Projekt „Socha Sv.J.Nepomuckého – reštaurátorský výskum“          
+2.020,- €  
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov 
KD Pšurnovice – rutinná a štandardná údržba             +1.180,- € 
Futbalové ihrisko Byt ča – oprava pletiva                  +500,- € 
Podprogram 7.5. Služby pre obyvate ľstvo,... 
TS MB – transfer na prevádzku plavárne Byt ča            +5.110,- € 
Podprogram 11.2. Základné školy 
ZŠ E. Lániho – transfer na havarijnú opravu elektroinšt.  +20.000,- €  
Podprogram 15.11. Jesienka, ZpS a DS 
614 - odmeny                                          +6.500,- € 
620 – poistné a príspevok do pois ťovní                  +2.280,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.1. Strategické plánovanie a projekty 
Projekt „Komunálne vozidlo“ - spolufinancovanie          -10.390,- €  
Podprogram 7.3. Správa a údržba verejného osvetleni a 
KD Pšurnovice – rutinná a štandardná údržba               +500,- €  
Podprogram 11.1. Materské školy 
MŠ Pšurnovice 
Rekonštrukcia priestorov MŠ                           -24.000,- € 
Podprogram 12.3. Športové ihriská 
Ihrisko Hliník n/V – kapit.transfer  
na závlahový systém                                     +1.500,- €  
 
Bežné príjmy 
Dotácia na projekt „Socha Sv.J.Nepomuckého – 
rešt.výskum“                                            +1.000,- €  
 
Finan čné operácie príjmové 
Zapojenie finan čných prostriedkov RF                   +9.200,- € 
 



2/ Zapojenie finan čných prostriedkov Rezervného fondu na bežné 
výdavky v zmysle § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finan čnej oblasti v súvislosti so šírením 
nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vo výške 67.090,- €. 
- ZŠ E.Lániho – oprava budovy                             6.500,- € 
- PZ Hliník n/V – oprava budovy          15.000,- € 
- Mikšová – úprava okolia budovy bývalej MŠ       4.0 00,- € 
- Projekty v r. 2020       5.000,- € 
- Projekt „Socha Sv. J.Nepomuckého – reštaurátorský výskum“    1.020,- €  

- KD Pšurnovice – výmena okien        1.180,- € 
- Futbalové ihrisko Byt ča – oprava oplotenia          500,- € 
- TS MB – transfer na prevádzku plavárne        5.110 ,- € 
- Jesienka, ZpS a DS – transfer na odmeny                  6.500,- €   
- Jesienka, ZpS a DS – transfer na poistné                 2.280,- € 
- ZŠ E. Lániho - transfer na havarijnú opravu elektroinšt.    20.000,- €  

                 
 
3/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky  vo 
výške 293.200,- € na:  
− MŠ Hrabové „Rozšírenie kapacít...“ – spolufin.proj.      4.710,- €  

− MŠ Hurbanova – rekonštrukcia                           1.400,- € 
− HZ Mikšová – dvojgaráž – spolufin. projektu      7. 940,- € 
− „Byt čianska rozh ľadňa“ – spolufin..projektu           20.220,- € 

− „Raj čula“ – projektová dokumentácia      9.350,- € 
− HZ Byt ča – prístavba – spolufinancovanie      40.000,- € 
− HZ Pšurnovice – rekonštrukcia – spolufin.     16.08 0,- € 
− HZ Pšurnovice – prípojka vody       5.000,- € 

− Malá Byt ča - autobusová zastávka       4.000,- € 
− KD Pšurnovice – prípojka vody      5.000,- € 
− MsÚ – obstaranie pozemkov                              6.000,- € 

− Ľadová plocha – siete                                 30.000,- € 
− Verejné osvetlenie v Meste Byt ča – rekonštrukcia     140.000,- € 
− TS MB – kapit.transfer na zhotovenie verej.osvetlen ia  2.000,- € 
− FK Hliník n/V – kapit.tr.na zhotovenie závlahového systému  1.500,- €     
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
 
 
               všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 6/2020 o podmienkach 
nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta B yt ča. 
 

 
 

 



všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2020 zo d ňa 
25.06.2020, ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Byt ča č.2/2016 zo d ňa 15.06.2016 o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom. 
 

všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 5/2019 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
na žiaka škôl a školských zariadení  na rok 2020. 
 
                        uznesenie č. 72/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu využitia poskytnutej dotácie Mestom Byt ča pre MFK 
Byt ča na: 
-materiál na opravu vybavenia ihriska, 
-opravu a servis výpo čtovej techniky. 
 
                         uznesenie č. 73/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Žiadate ľom:  
-p. Nadežda Novotná, Fra ňa Krá ľa 881, Byt ča a p. Katarína 
 Harciníková, Hlboké nad Váhom 528 - Kaderníctvo,  
-p. Peter Kulíšek s manž., Pšurnovická 1321/62 A, B yt ča – 
 Reštaurácia Palatín s terasou,  
-p. Ing. Marek Lokaj, K&L TRADE, s.r.o., Gorkého 10 , Bratislava – 
 Letná terasa na námestí SR v Byt či,  
-p. Martinka, Marko plus,s.r.o., Hradná 284, Sú ľov – Reštaurácia 
 Panelák 
poskytnutie z ľavy vo výške 50% nájomného vyplývajúceho 
z príslušných nájomných zmlúv, ktoré nájomcovi zalo žili právo 
užíva ť predmet nájmu vo vlastníctve Mesta Byt ča, za dobu po čas 
ktorej nemohli predmet nájmu užíva ť v dôsledku opatrení príslušných 
orgánov SR na zamedzenie následkov šírenia nebezpe čnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19.    
 
2/ Žiadate ľovi:  
-p. Martin Ozánik, Hlinícka 406/17, Byt ča, ASSASIN GYM poskytnutie 
zľavy vo výške 100% nájomného vyplývajúceho z prísluš nej nájomnej 
zmluvy, ktorá nájomcovi založila právo užíva ť predmet nájmu vo 
vlastníctve Mesta Byt ča, za dobu po čas ktorej nemohol predmet nájmu 
užíva ť v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zame dzenie 
následkov šírenia nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.    
 
 



II.Splnomoc ňuje: 
Primátora Mesta Byt ča na uzatvorenie dodatkov k nájomným zmluvám 
uzatvoreným s inými nájomcami najneskôr 1. 2. 2020, ktoré týmto 
nájomcom založili právo užíva ť predmet nájmu vo vlastníctve Mesta 
Byt ča, ktorého užívanie bolo obmedzené alebo vylú čené v súvislosti 
s rozhodnutiami príslušných orgánov SR na zamedzeni e šírenia 
nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, pri čom predmetom 
dodatku bude len zníženie výšky dohodnutého nájomné ho o 50% za dobu 
počas ktorej nemohli títo nájomcovia predmet nájmu uží vať 
v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamed zenie šírenia 
nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak o uzatvorenie 
dodatku s uvedeným obsahom títo nájomcovia požiadaj ú najneskôr do 
15.11.2020.  
 
                         uznesenie č. 74/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča – rodinný dom  č.s. 
634 na Kollárovej ul. v Byt či, pozemky parc. CKN č. 42/1, zastavaná 
plocha nádvorie o výmere 285 m 2 , parc. CKN č. 42/2, zastavaná 
plocha nádvorie o výmere 292 m 2 , parc. CKN č. 43/2, zastavaná 
plocha nádvorie o výmere 49 m 2 v k. ú. Ve ľká Byt ča  za prebyto čný  
majetok Mesta Byt ča. 
 
2/ Vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj rodinného domu  č.s. 634 
na Ul. Kollárovej v Byt či, pozemkov parc. CKN č. 42/1, zastavaná  
plocha nádvorie o výmere 285 m 2 , parc. CKN č. 42/2, zastavaná  
plocha nádvorie o výmere 292 m 2 , parc. CKN č. 43/2, zastavaná  
plocha nádvorie o výmere 49 m 2 v k. ú. Ve ľká Byt ča, tretím osobám  
do súkromného vlastníctva, minimálne za cenu stanov enú znaleckým  
posudkom. 
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.  
  
                         uznesenie č. 75/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča – rodinný dom č.s. 
634 na Ul. Kollárovej v Byt či za prebyto čný a neupotrebite ľný 
majetok Mesta Byt ča. 
2/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov v rozpo čte Mesta Byt ča     
na následné zbúranie objektu č. s. 634 na Ul. Kollárovej v Byt či. 
3/ Ponechanie pozemkov parc. CKN č. 42/1, zastavaná plocha nádvorie 
o výmere 285 m 2 , parc. CKN č. 42/2, zastavaná plocha nádvorie 
o výmere 292 m 2 , parc. CKN č. 43/2, zastavaná plocha nádvorie 
o výmere 49 m 2 v k. ú. Ve ľká Byt ča na ďalej v majetku Mesta Byt ča. 
II.Odporú ča: 
Primátorovi mesta a MsÚ v Byt či v spolupráci s poslancami MZ 
v Byt či h ľadať budúce využitie predmetných pozemkov Mestom Byt ča. 
 
 



                         uznesenie č. 76/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj bytového domu  č.s. 303 v k.ú. 
Pšurnovice, resp. o odpredaj jednotlivých bytov spo lu s podielom na 
spolo čných častiach a zariadeniach bytového domu a s podielom n a 
pozemku pod bytovým domom, tretím osobám do súkromn ého vlastníctva, 
za minimálne kúpne ceny vo výške: 
1/ byt A, 3-izbový, 48,53 m 2 = 85.100,62 € 
2/ byt B, 3-izbový, 52,02 m 2 = 89.280,43 € 
3/ byt C, 3-izbový, 57,23 m 2 = 95.520,21 € 
4/ byt D, 2-izbový, 39,04 m 2 = 68.812,51 € 
5/ byt E, 2-izbový, 33,34 m 2 = 61.985,89 €  
   Spolu:             400.699,70 € 
 
                         uznesenie č. 77/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Ob čianskeho združenia ASA (Asociácia 
Sociálnych Altruistov), Medená 5712/3, 974 01 Bansk á Bystrica 
o odpredaj pozemku parc. KNC č. 384, 385/4 a časti pozemku  parc. 
KNC č. 385/2, 3519/2 a 3519/4 v k.ú. Ve ľká Byt ča za 1,- € za ú čelom 
realizácie projektu ASA – ZpS (Zariadenie pre Senio rov). 
 
                         uznesenie č. 78/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča, časť parcely EKN 
č.3079/2, TTP o výmere 4 700 m 2  , k. ú.  Ve ľká Byt ča, za prebyto čný 
majetok Mesta Byt ča. 
2/ Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mes ta Byt ča – časť 
pozemku parcela EKN č. 3079/2, TTP o výmere 4 700 m 2, k. ú. Ve ľká 
Byt ča, (úradná tabu ľa mesta, web mesta), priamy prenájom pod ľa §9a,    
ods.9,písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  Byt ča, zo d ňa 
23.11.2016, ako prípad prenájmu hodný osobitného zr ete ľa, 
prenajímate ľ – Mesto Byt ča, Námestie SR 1/1, I ČO: 00321192, 014 01 
Byt ča a nájomca – Milan Ga ňa, Hliník nad Váhom 500, 014 01 Byt ča 
a to s nasledovnými podmienkami nájmu:  
-výška nájomného za prenájom pozemku: 1,-€/rok,  
-nájomná zmluva na dobu ur čitú 20 rokov, 
-ú čel nájmu: vybudovanie oddychovej zóny pre ob čanov mesta a pre 
ich vo ľnočasové aktivity, 
-v nájomnej zmluve bude zapracovaná povinnos ť nájomcu dodrža ť pri 
budovaní oddychovej zóny  všetky usmernenia a naria denia Okresného 
úradu v Byt či, odbor o ŽP – stanovisko zo d ňa 5.5.2020, č. j.: OU-         
BY-OSZP-2020/000344-9, ako i príp. ďalšie stanoviská.  

 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Byt ča, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom 



a žiadate ľovi, ktorý na prenajatom pozemku z vlastných zdrojo v  
vybuduje verejne prístupnú oddychovú zónu.  
 
                         uznesenie č. 79/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov mesta Byt ča a vlastníkov bytov bytového domu č. 
1014 na Ul. Lú čna v Byt či o pridelenie parkovacích miest pred 
vchodmi bytového domu, Ul. Lú čna č.s. 1014. 
 
II.Odporú ča: 
Zauja ť stanovisko k petícii ob čanov mesta Byt ča a vlastníkov bytov 
bytového domu č. 1014 na Ul. Lú čna v Byt či po zverejnení výsledkov 
prebiehajúceho s čítania obyvate ľov, bytov a domov v r. 2021 a na 
základe údajov zhromaždených z tohto s čítania rozhodnú ť vo veci 
požiadavky o pridelenie parkovacích miest pred vcho dmi bytového 
domu, Lú čna 1014.  
 
                         uznesenie č. 80/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Byt ča spolo čnosti Kamenivo 
Slovakia a.s., Areál Prefa, Byt ča pre ú čel rozšírenia sú časného 
vyhradeného dobývacieho priestoru Malá Byt ča. 
 
                         uznesenie č. 81/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti poslankyne p. Ľuboslave Rybárikovej o výrub 
líp na cintoríne v Byt či. 
 
                         uznesenie č. 82/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Výstavbu „Športovej haly Byt ča“ – investor mesto Byt ča a to na 
pozemkoch mesta Byt ča parc. CKN č. 978/6, 1369/4 a 3519/5 v k. ú. 
Veľká Byt ča (futbalový areál na ul. Sidónie Sakalovej v Byt či), 
v súlade s architektonickou štúdiou  č. 12/2019 vypracovanou – Ing. 
arch. Barbora Svatíková, Ing. arch. Marián Šulík, I ng. arch. Jozef 
Frajka, v obstarávacej cene 1. 488. 000 € s DPH. Di elo bude 
realizované formou žltého FIDIC-u zhotovite ľom – HUPRO SYSTEMS SE, 
Štrková 971/10E, 010 01  Žilina. Výstavba diela „Šp ortová hala 
Byt ča“ a ďalšie investi čné akcie schválené v rozpo čte Mesta Byt ča 
na r. 2020, budú financované prostredníctvom dlhodo bého bankového 
úveru zo Slovenskej sporite ľne, a s., Ul. Tomášikova 48, 832 37 
Bratislava, s fixnou úrokovou sadzbou 0,59% a lehot ou splatnosti 20 
rokov.  
 
 
 
 



                         uznesenie č. 83/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti ob čianok m. č. Malá Byt ča pp. Bc. Zuzany 
Hvoreckej a Ing. Martiny Chovancovej o vy členenie finan čného 
príspevku vo výške 7.000,- € na rekonštrukciu a zle pšenie 
bezpe čnosti detského ihriska v Malej Byt či s tým, že Mesto Byt ča 
bude bezpe čnos ť a rekonštrukciu detských ihrísk rieši ť komplexne 
spolu v súlade s požiadavkami aktuálneho zákona týk ajúceho sa  
tejto oblasti. 
 
                         uznesenie č. 84/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Informáciu, že Mesto Byt ča vydalo nájomcovi p. Martinovi Ozánikovi, 
„ASSASIN“, Hlinická cesta č. 406/17, Byt ča povolenie na vykonanie 
stavebných úprav v nebytových priestoroch Tribúny m esta s tým, že 
ich nájomca bude realizova ť na vlastné náklady. 

II.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Martina Ozánika, „ASSASIN“ , Hlinická cesta 
č. 406/17, Byt ča o preplatenie finan čných nákladov vo výške 7.920,-
€, spojených s vykonaním stavebných úprav v nebytov ých priestoroch 
v Tribúne mesta na Ul.S. Sakalovej, č. s. 182 v Byt či z dôvodu 
nedostatku finan čných prostriedkov v rozpo čte Mesta Byt ča. 

 
                         uznesenie č. 85/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomných zmlúv na  priamy prenájom maj etku Mesta Byt ča 
– 35 ks ve ľkokapacitných va ňových kontajnerov o objeme 5,5 m 3, 32 ks 
veľkokapacitných va ňových kontajnerov o objeme 7,0m 3 a 15 ks 
naťahovacích kontajnerov o objeme 9,0 m 3, priamy prenájom pod ľa §9a, 
ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  Byt ča, zo d ňa 
23.11.2016, ako prípad prenájmu hodný osobitného zr ete ľa, 
prenajímate ľ – Mesto Byt ča, Námestie SR 1/1, I ČO: 00321192, 014 01 
Byt ča, a nájomcovia – obce Hlboké nad Váhom, Ve ľké Rovné, Predmier, 
Štiavnik, Maršová-Rašov, Jablonové, Sú ľov-Hradná, Kotešová, 
Petrovice, Kolárovice  a Hvozdnica s nasledovnými p odmienkami 
nájmu:  
-výška ro čného nájomného za prenájom 1 ks va ňového kontajnera 
 o objeme 5,5 m 3 predstavuje sumu vo výške 132,25 €, 
-výška ro čného nájomného za prenájom 1 ks va ňového kontajnera 
 o objeme 7,0 m 3 predstavuje sumu vo výške 175,25 €, 
-výška ro čného nájomného za prenájom 1 ks na ťahovacieho kontajnera 
 o objeme 9,0  m 3 predstavuje sumu vo výške 273,- €, 
-nájomná zmluva na dobu neur čitú,  
-ú čel nájmu: vývoz komunálneho, resp. biologicky rozlo žite ľného 
 odpadu vo vyššie uvedených obciach. 

 



Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Byt ča  ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jednotlivým 
obciam byt čianskeho okresu, resp. ich obyvate ľom pri vývoze 
komunálneho a biologicky rozložite ľného odpadu, po ukon čení 
projektu : Zvýšenie separácie odpadu v Byt či a okolitých obciach 
zameraných na zber BRO, ktorého zú častnení v predchádzajúcich 
piatich rokov boli i tieto obce.     
 
                         uznesenie č. 86/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN 1327/36, zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 21 m 2 a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto 
pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Ve ľká Byt ča, formou priameho 
predaja pod ľa §9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa a to kupujúcim, v rade I. – 
Jana Bachoríková, Kuku čínová 233/3, 014 01 Byt ča a v rade II. – 
Alena Babušíková, Thurzova 970/19 014 01 Byt ča, každému v podiele 
jedna polovica, s nasledovnými podmienkami predaja:   
-kúpna cena za pozemok vo výške 10,- €/m 2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,-€/m 2  
-kupujúci uhradia na vlastné náklady poplatky spoje né 
 s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa, je predaj pozemku a rozostavanej garáže 
kupujúcim, ktorí predmetnú garáž dobudovali z vlast ných zdrojov, 
pri čom predaj tohto majetku im bol schválený už v roku 2009, ale 
prevod tohto majetku nebol zavkladovaný na Katastrá lnom úrade 
v Byt či.   
 
                         uznesenie č. 87/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie  nehnute ľného majetku mesta Byt ča, pozemkov     
parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú. Ve ľká Byt ča, za prebyto čný 
majetok mesta Byt ča. 
2/ Priamy prenájom  majetku Mesta Byt ča t.j. uzatvorenie    
Nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena, formou priameho prenájmu pod ľa §9a, ods., 9 písm. 
c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Byt ča zo d ňa 23.11.2016, z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, a to 
medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Nám. SR 1/1, 014 01 Byt ča, I ČO: 
00321192 a nájomcom - HANT Development, a.s., Stará  Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava, I ČO: 47800011  a za ú časti budúceho 
vlastníka – VSH BY, s.r.o., Stará Ivanská cesta 1/3 86, 821 04 
Bratislava, I ČO: 51841819, za ú čelom umiestnenia stavby: vodovod, 
splašková kanalizácia, plynovod, VN a NN na pozemko ch Mesta Byt ča 



parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú. Ve ľká Byt ča, nájomné vo 
výške 1,00€ + DPH za celé obdobie nájmu a to v navr hovanom znení 
zmluvy zo d ňa 6.5.2020, resp. 25.06. 2020.  
 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Byt ča, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa, je prenájom pozemkov nájomcovi za 
účelom umiestnenia stavby: vodovod, splašková kanaliz ácia, 
plynovod, VN a NN na pozemkoch Mesta Byt ča parcela CKN č. 3155/50 
a 3155/112 v k.ú. Ve ľká Byt ča, potrebnej k výstavbe výrobnej resp. 
priemyselnej haly v danej lokalite t.j. podpora Mes ta Byt ča jeho 
občanom a nájomcovi (investorovi) v oblasti vytvorenia  nových 
pracovných miest.     
 
                         uznesenie č. 88/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie  nehnute ľného majetku mesta Byt ča, pozemku     
parcela CKN č. 3155/50 v k.ú. Ve ľká Byt ča, za prebyto čný majetok 
mesta Byt ča. 
2/ Priamy prenájom majetku Mesta Byt ča t.j.  uzatvorenie 
nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena, formou priameho prenájmu pod ľa §9a, ods., 9 písm. 
c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Byt ča zo d ňa 23.11.2016, z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, a to 
medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Nám. SR 1/1, 014 01 Byt ča, I ČO: 
00321192 a nájomcom - B. D. Rosni čka s.r.o., Stará Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava, I ČO: 44607067,  za ú čelom umiestnenia 
stavby: vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, n a pozemku Mesta 
Byt ča parcela CKN č. 3155/50 v k.ú. Ve ľká Byt ča, 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 Byt ča, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa, je prenájom pozemku nájomcovi za ú čelom 
umiestnenia stavby: vodovod, splašková kanalizácia,  plynovod, na 
pozemku Mesta Byt ča parcela CKN č. 3155/50 v k.ú. Ve ľká Byt ča, 
potrebnej k výstavbe dvoch nájomných BD v danej lok alite t.j. 
podpora Mesta Byt ča jeho ob čanom a nájomcovi (investorovi) 
v oblasti vytvorenia nových bytových jednotiek na ú zemí mesta. 

  
                         uznesenie č. 89/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu správcovi majetku Mesta Byt ča – ZŠ Eliáša Lániho 
v Byt či, č.s. 261/7, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu  
nebytových priestorov u čební č. 45 – 46 o výmere 30 m 2  resp. 26 m 2 ,  
mimo vyu čovacieho procesu školy (web mesta, web ZŠ Eliáša Lá niho  
v Byt či, úradná tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu pod ľa §9a,  
ods. 9, písm. C) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako prípadu 
prenájmu hodného osobitného zrete ľa a v súlade so Zásadami  



hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016  
a to nájomcovi – OZ SJŠ Byt ča so sídlom: Thurzova 973/25, 014 01   
Byt ča, I ČO: 50603582, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
-výška nájmu – 15,00€/m 2 /rok, 
-nájomná zmluva na dobu neur čitú,  
-poplatky za spotrebu energií - 0,50 €/hodinu, 
-ú čel nájmu – uskuto čňovanie jazykových kurzov pre frekventantov OZ 
 SJŠ Byt ča.  
 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodné ho osobitného  
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom a mladej generácií  
v oblasti školských aktivít a jazykových znalostí. 
 
                         uznesenie č. 90/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Zuzany Dodekovej, Pšurnovic e č.s. 52, Byt ča 
o odpredaj pozemku Mesta Byt ča, časť parcely CKN č. 910 o výmere 
cca 84 m 2, k. ú. Pšurnovice. 

                         uznesenie č. 91/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Petra Bachoríka, Gaštanová 1004/19, Byt ča o  
odpredaj pozemku Mesta Byt ča, novovytvorená parcela CKN č. 1327/40,  
zastavaná plocha o výmere 23m 2 v k.ú. Ve ľká Byt ča za ú čelom výstavby  
garáže. 
                         uznesenie č. 92/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Stanislavovi Zátkovi, Okruž ná 1153/12A,  
Byt ča o prenájom časti pozemku parcela CKN č. 3015/17 o výmere cca  
169 m 2, k. ú. Ve ľká Byt ča, pred RD č. s. 1153/12A v Byt či. 
 
                         uznesenie č. 93/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča   novovytvoreného 
pozemku parcela CKN č. 981/62    zastavaná plocha o výmere 4 m 2 (GP 
č. 36418897-102/2019,Ing. Milan Kubá ň) v k.ú. Ve ľká Byt ča za 
prebyto čný majetok mesta Byt ča. 

 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc ela CKN č. 
981/62 zastavaná plocha o výmere   4 m 2 (GP č. 36418897-102/2019, 
Ing. Milan Kubá ň) v k.ú. Ve ľká Byt ča, formou priameho predaja pod ľa 
§9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, z dôvodu 
hodného osobitného zrete ľa, na web stránke mesta Byt ča a úradnej 
tabuli mesta Byt ča a to kupujúcemu - K&L CAPITAL, s. r. o., 
Námestie SR 18, 014 01 Byt ča, I ČO: 51219433,s nasledovnými 
podmienkami predaja :  



-kúpna cena za pozemok spolu vo výške 70,00 EUR/m 2  
-kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojen é 
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa, je predaj pozemku o malej výmere ( 4m 2 ) 
kupujúcemu, ktorý na tomto pozemku omylom vybudoval  časť stavby 
umývačky osobných motorových vozidiel.  
 
                         uznesenie č. 94/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínov zasadnutí MR a MZ na II. polrok 2020 : 
Mestská rada – 8. 9. 2020, 3. 11. 2020, 1. 12. 2020  
Mestské zastupite ľstvo – 17. 9. 2020, 12. 11. 2020, 10. 12. 2020 
 
                         uznesenie č. 95/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2020. 
 
                         uznesenie č. 96/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
z opera čného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 
projekt: „Moderné technológie v Byt či (MTB) - Podpora budovania 
inteligentného mesta Byt ča“. Kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Referen čná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu 7 86. 
000,- €. 
4/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu mesta  vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 39.300,- €. 
5/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta Byt ča. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
z opera čného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 
projekt: “Moderné technológie v Byt či (MTB) - Podpora budovania 
inteligentného mesta Byt ča“. Kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Referen čnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu 7 86. 
000,-€. 
4/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu mesta  vo výške najmenej 5% 



z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 39.300,-€. 
4/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta Byt ča. 
 
                         uznesenie č. 97/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo:8 
1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
z opera čného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 
projekt: „Zvýšenie kvality portálu Mesta Byt ča pomocou zavedenia 
moderných technológii s využitím prvkov umelej inte ligencie“. Kód 
výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Referen čná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu 4 98 
700,-€. 
4/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu mesta  vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 24.935,-€. 
5/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta Byt ča. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
z opera čného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 
projekt: “ Zvýšenie kvality portálu Mesta Byt ča pomocou zavedenia 
moderných technológii s využitím prvkov umelej inte ligencie“. Kód 
výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Referen čnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu 4 98. 
700,-€. 
4/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu mesta  vo výške najmenej 5% 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 24.935,-€. 
5/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta Byt ča. 
 
                         uznesenie č. 98/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim: CE RTUS  
DEVELOPMENT, s.r.o., Jiráskova 4, 911 01  Tren čín, I ČO: 36792187  
a kupujúcim: Mesto Byt ča, Nám. SR 1/1, 014 01 Byt ča, I ČO :  
00321192, na odkúpenie pozemkov - parcela CKN č. 1920/108,  
zastavané plochy a nádvoria o výmere 4114 m 2, parcela CKN č.  



1920/151, zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2 , parcela CKN  
č. 1920/152, zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 4 m 2 parcela CKN  
č. 1920/153, zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 8 m 2,   parcela  
CKN č. 1920/154, zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 8 m 2,parcela  
CKN č. 1920/155, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 4 m 2  

nachádzajúcich sa v k.ú. Ve ľká Byt ča, za kúpnu cenu spolu vo výške  
1 EUR s DPH a to v navrhovanom znení tejto zmluvy z o d ňa  
25.06.2020.   

 
2/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim: CE RTUS 
DEVELOPMENT, s.r.o., Jiráskova 4, 911 01  Tren čín, I ČO: 36792187 
a kupujúcim: Mesto Byt ča, Nám. SR 1/1, 014 01 Byt ča, I ČO : 
00321192, na odkúpenie rozostavaných stavieb prístu povej 
komunikácie a chodníkov umiestnených na  pozemkoch  - parcela CKN 
č. 1920/108, zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 14 m 2,parcela 
CKN č. 1920/151, zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 2 m 2 , 

parcela CKN č. 1920/152, zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 4 m 2 

, parcela CKN č. 1920/153, zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 8 
m2 ,   parcela CKN č. 1920/154, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
368 m 2  ,parcela CKN č. 1920/155, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 214m 2 nachádzajúcich sa v k.ú. Ve ľká Byt ča, 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 Byt ča) je 
povinný na Predmete prevodu vybudova ť asfaltový povrch a dobudova ť 
verejné osvetlenie v danej lokalite, najneskôr do 3 0. 09. 2021.   
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.  
      
                         uznesenie č. 99/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Výsledok OVS č. 1/2020 v súlade s protokolom  o vyhodnotení 
tejto OVS č. 1/2020 zo d ňa 22. 06. 2020.  
2/ V súlade s protokolom o vyhodnotení OVS č. 1/2020 zo d ňa 22. 06. 
2020 uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku me sta Byt ča parc. 
CKN č. 824/9, záhrada o výmere 818 m 2 v k. ú. Ve ľká Byt ča ví ťazovi 
OVS č. 1/2020, kupujúcemu – Marián Starovský, Zámok 109/ 6, 014 01  
Byt ča, za kúpnu cenu vo výške 101,467,00€/m 2  , t. j. spolu za kúpnu 
cenu vo výške 83 000,00€ s tým, že kupujúci uhradí i náklady 
spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy.   
 
                        uznesenie č. 100/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nesúhlas Mesta Byt ča s organizovaním hasi čských sú ťaži na území 
mesta Dobrovo ľnými hasi čskými zbormi mesta Byt ča po čas mimoriadnej 
situácie, v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamed zenie 
šírenia nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.    


