
Uznesenia a všeobecne záväzné nariadenie 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného  d ňa 17. 9. 2020 
 
 

uznesenie č. 101/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za 
I. polrok 2020, 
-správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí MZ  d ňa 25. 6. 
2020, 
-správu o výsledku kontroly č. 8/2020 – kontrola plnenia 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v II. polroku 
2019 – ZUŠ Byt ča, 
-správu o výsledku kontroly č. 9/2020 - kontrola plnenia 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v II. polroku 
2019 – Mestský úrad Byt ča, 
-správu o výsledku kontroly č. 10/2020 - kontrola plnenia 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v II. polroku 
2019 – Mestský úrad Byt ča, 
-správu o výsledku kontroly č. 11/2020 - kontrola dodržiavania 
výkonu finan čnej kontroly v Materskej škole na Ul. Hurbanova č. 
247/5 v Byt či, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finan čnej 
kontrole a audite za r. 2019 a I. polrok 2020 
predložené hlavných kontrolórom Mesta Byt ča. 

 
uznesenie č. 102/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 06. 2020 
2/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Monitor ovacej správe 
programového rozpo čtu Mesta Byt ča za 1. polrok 2020. 
II.Schva ľuje: 
Monitorovaciu správu programového rozpo čtu Mesta Byt ča za 1. 
polrok 2020. 

 
uznesenie č. 103/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Mestského futbalového klubu By t ča o zvýšenie 
dotácie na rok 2020 o 5.000,- €. 
 

uznesenie č. 104/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dofinancovanie prác navyše v rámci rekonštrukcie ar eálu bývalej 
MŠ Mikšová vo výške 2.610,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 5/2020 k 30.09.2020. 
 

 
 



 
uznesenie č. 105/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov (kapitálový transfér) 
Technickým službám Mesta Byt ča vo výške 20.000,- € na zakúpenie 
ojazdeného mikrobusu, z rezervného fondu, v Zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2020 k 30.09.2020. 

 
                  uznesenie č. 106/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Žiados ť riadite ľky ZŠ Ul. E. Lániho, Byt ča o zmenu rozpo čtu – 
95.000,- € rekonštrukcia el. rozvodov a 11.568,- € na nákup 
učebníc, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2020 k 30.09.2020. 
 

uznesenie č. 107/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2020 k 30. 09. 
2020 
II.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 5/2020, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 od s. 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. 09. 2020 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     

 
Bežné výdavky 
Podprogram 8.1. Údržba miestnych komunikácií 
Úprava areálu budovy bývalej MŠ Mikšová     +2.610, - € 
Podprogram 11.2. Základné školy 
ZŠ E. Lániho – h varijná opravu elektroinšt.   + 95.000,- €  
ZŠ E. Lániho – u čebnice        +11.570,- € 
Podprogram 12.1. Dotácie na šport 
Mestský futbalový klub Byt ča - dotácia      - 5.000,- €  
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 7.4. Služby pre mesto Byt ča 
TSMB – kapit.transfer na zakúpenie autobusu           +20.000,- €  
 
Bežné príjmy 
Výnos dane z P poukázaný územnej samospráve    -5.0 00,- € 
Projekt „Udržanie zamestnanosti v MŠ“     +2.610,- € 
ZŠ E. Lániho - „havarijná oprava elektroinštalácie“  +95.000,- € 
ZŠ E. Lániho – bežný transfer na zakúpenie u čebníc +11.570,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 



Zapojenie finan čných prostriedkov RF                  +20.000,- € 
                

2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky  
vo výške 28.500,- € na: 
-  Námestie SR – zásuvkové skrine     +8.500,- € 
− TSMB – kapit.transfer na zakúpenie autobusu        +20.000,- €  

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 Mesta Byt ča č. 9/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 9/2020 o ur čení výšky 
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zri aďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Byt ča. 

 
                  uznesenie č. 108/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpísanie nedokon čených investícií z majetku mesta v celkovej 
hodnote  35.290,- €: 

- HZ Mikšová – stavba garáže – PD         4.650,- € 
- Športová hala – PD                     23.720,- € 
- Vodovod Hrabové – PD                    4.800,- € 
- Výstavba križovatky – Komenského – PD   2.120,- € 

 
                  uznesenie č. 109/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom vybudovaných bytov v bytovom dome č.s. 303 v m. č.  
Pšurnovice, s výškou prenájmu 5% z obstarávacej cen y bytov. 
 

                  uznesenie č. 110/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na  priamy prenájom maj etku Mesta 
Byt ča – časť pozemku parcela EKN č. 3079/2, TTP o výmere 4 700 m 2, 
k. ú. Ve ľká Byt ča,  priamy prenájom pod ľa §9a, ods.9,písm.c) zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so Zásadam i 
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 1/1,014 01  Byt ča I ČO: 
00 321 192 a nájomca – Milan Ga ňa, Hliník nad Váhom 500, 014 01 
Byt ča a to s nasledovnými podmienkami nájmu:  
         - výška nájomného za prenájom pozemku: 1,0 0€/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 nariadenia 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. 111/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy  na priamy prenájom neb ytových 
priestorov u čební č.45 – 46 o výmere 30 m 2  resp. 26 m 2 , mimo 
vyu čovacieho procesu školy, nachádzajúcich sa v ZŠ Eliá ša Lániho 
v Byt či, č.s. 261/7, 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 medzi 
: prenajímate ľ ZŠ Eliáša Lániho v Byt či, 014 01  Byt ča, I ČO: 
037808591 a nájomca – OZ SJŠ Byt ča so sídlom: Thurzova 973/25, 
014 01  Byt ča, I ČO: 50603582, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
     a) výška nájmu – 15,- €/m 2/rok 
     b) nájomná zmluva na dobu neur čitú  
     c) poplatky za spotrebu energií - 0,50 €/hod. 
     d) 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. 112/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj 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, 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 Byt ča zo d ňa 23.11.2016, z dôvodu 
hodného osobitného zrete ľa a to medzi: predávajúcim - Mesto 
Byt ča, Námestie SR 1/1, I ČO: 00321192, 014 01 Byt ča a kupujúcim -  
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,-€/m 2  
-  kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené  

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. 113/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena 
v rámci stavby: Byt ča – Ul. Švecová, rekonštrukcia TS 289, medzi 
budúcim povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR 
č.1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným 
z vecného bremena – Stredoslovenská distribu čná, a.s., Pri 
Raj čianke 2927/8, 010 47  Žilina, I ČO: 36 442 151 a to 
v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 17. 09. 2020. 

                  uznesenie č. 114/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 566/2020 v rámci 
stavby: Pšurnovice vodovod II. etapa, medzi povinný m z vecného 
bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR 1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 
192 a oprávneným z vecného bremena – Severoslovensk é vodárne 
a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Ž ilina, I ČO: 
36 672 297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 08. 07. 2020.  

 
                  uznesenie č. 115/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča, pozemku parc. CKN 
č. 58/1, TTP o výmere 913 m 2  v k.ú. Mikšová, za prebyto čný 
majetok mesta Byt ča. 

2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc . CKN č. 58/1, 
TTP o výmere 913 m 2  v k. ú. Mikšová, tretej osobe, formou 
priameho predaja za minimálnu kúpnu cenu vo výške 3 0,- €/m 2 

s dvadsa ťdňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov s tým, že 
vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na nasledujúcom zasadnutí MZ 
v Byt či. 

                  uznesenie č. 116/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
I.Prerokovalo: 
1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
z Opera čného programu Kvalita životného prostredia na proje kt: 
„Návrh systému vodozádržných opatrení na Ulici Tres koňova v meste 
Byt ča“. Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 

3/ Referen čná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu m ax. 
52.577,68€. 



4/ 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 Kvalita životného prostredia na proje kt: 
„Návrh systému vodozádržných opatrení na Ulici Tres koňova v meste 
Byt ča“. Kód výzvy:OPKZP-PO2-SC211-2020-62. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Referen čnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu m ax. 
52.577,68 €. 
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 2.628,88 €. 
5/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu Mesta Byt ča. 

 
                  uznesenie č. 117/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi p. P aulíne  
Holubovej vo výške 100,- €, z dôvodu straty zamestn ania  
počas koronavírusu.  

 
                  uznesenie č. 118/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome  pre do časné  
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
1/ p. Zuzana Ostružiarová – byt č.26, od 1.10.2020 do 30.9.2021.     
2/ p. Mária Papiková – byt č.28, od 1.10.2020 do 30.9.2021. 
3/ p. Veronika Gärtnerová – byt č.49, od. 1.10.2020 do 30.9.2021. 
       

                  uznesenie č. 119/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Janou Kon čelovou – byt  
č. 15, na dobu ur čitú od 1.10.2020 do 30.6.2021. 
 

                  uznesenie č. 120/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie návratnej sociálnej výpomoci vo výške 1 00% oprávnených 
nákladov spojených s uložením a prevozom tiel p. An ne Kulíškovej.  
 

                  uznesenie č. 121/2020 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
1/ Návrh na predloženie žiadosti o podporu formou d otácie 
z Environmentálneho fondu na projekt: „Nákup komuná lneho vozidla 
na zlepšenie kvality ovzdušia mesta Byt ča“. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 
3/ Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiados ť pre činnos ť 
A3 je 200.000,-€  v zmysle Špecifikácie činností podpory na rok 
2021. 
4/Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 5% 
z maximálnej výšky žiadanej dotácie na jednu žiados ť pre činnos ť 
A3 v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie t. j.   v maximálnej 
výške 10.526,-€. 
5/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 
z Environmentálneho fondu na projekt: „Nákup komuná lneho vozidla 
na zlepšenie kvality ovzdušia mesta Byt ča“. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 
3/ Maximálnu výšku žiadanej dotácie na jednu žiados ť pre činnos ť 
A3 200.000,-€ v zmysle Špecifikácie činností podpory na rok 2021. 
4/Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 5% 
z maximálnej výšky žiadanej dotácie na jednu žiados ť pre činnos ť 
A3 v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie t. j.   v maximálnej 
výške 10.526,-€. 
5/ Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 
 
                       uznesenie č. 122/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 75/2020 zo d ňa 25. 
6. 2020. 
 
II.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/ Vypracovanie záväzných sú ťažných podmienok OVS na odpredaj 
nehnute ľného majetku mesta Byt ča špecifikovaného v bode I. tohto 



uznesenia  tretej osobe, za minimálnu kúpnu cenu st anovenú 
mestským zastupite ľstvom. 
 
 
                       uznesenie č. 123/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Návrh zmeny výšky finan čnej náhrady uloženej pre Žilinský 
samosprávny kraj právoplatným rozhodnutím – súhlaso m Mesta Byt ča 
na výrub drevín, ktoré rastú v trase navrhovanej st avby 
cyklodopravnej trasy „Vážska cyklodopravná trasa, ú sek Žilina-
Byt ča-hranica ŽSK/TSK (Považská Bystrica), zo sumy 148. 240,14 € 
na 1.000,- €. 
 
                       uznesenie č. 124/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2020. 
 
 
 


