
                      Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 3/2020 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 6. 5. 2020 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 16,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 16 poslancov 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča. 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za r. 2019. 
3/ Žiados ť Stavebného podniku, s.r.o., Hlboké nad Váhom o nav ýšenie 
rozpo čtu prác na Požiarnej zbrojnici v Byt či.  
4/ Návrh rekonštrukcie MŠ Hrabové – vytvorenie novej  u čebne. 
5/ Návrh na zníženie dotácie Mestskému futbalovému k lubu Byt ča. 
6/ Návrh na zníženie dotácie Mestskému hádzanárskemu  klubu Byt ča. 
7/ Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 
k 31. 5. 2020. 
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2020, 
ktorým sa mení VZN č. 6/2019 o do časnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikác ii na území 
mesta Byt ča. 
9/ Nakladanie s majetkom Mesta Byt ča – Tepelné hospodárstvo 
a tepelné zariadenia, nájomná zmluva s obchodnou sp olo čnosťou 
TEZAR, s.r.o., Thurzova č. 968/17 – návrh na zriadenie komisie. 
10 / Žiados ť o dlhodobý prenájom pozemku   v k.ú. Ve ľká Byt ča za 
účelom vybudovania oddychovej zóny. 
11 / Žiados ť o odkúpenie pozemku Mesta Byt ča v k.ú. Kolárovice. 
12 / Žiados ť o odkúpenie rozostavanej garáže nachádzajúcej sa n a 
ulici Bottovej v Byt či. 
13 / Žiados ť o odkúpenie rozostavanej garáže nachádzajúcej sa n a 
ulici Bottova v Byt či. 
14 / Opätovné prerokovanie prenájmu ve ľkokapacitných kontajnerov 
zameraných na zber BRO okolitým obciam. 
15 / Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov  v administra- 
tívnej budove Technických služieb Mesta Byt ča. 
16 / Žiados ť o odkúpenie rozostavanej garáže nachádzajúcej sa n a Ul.  
Bottovej v Byt či. 
17 / Záväzné sú ťažné podmienky OVS č. 1/2020 na predaj pozemku  
v k. ú. Ve ľká Byt ča. 
18 / Žiados ť HANT Development, a.s., Bratislava o uzatvorenie 
nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriaden í vecného 
bremena na pozemkoch Mesta Byt ča. 
19 / Žiados ť B. D. Rosni čka s.r.o., Bratislava o uzatvorenie 
nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriaden í vecného 
bremena na pozemku Mesta Byt ča. 
20 / Žiadosti o opätovné pridelenie bytov v bytovom do me pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča. 
21 / Žiadosti o pridelenie vo ľných bytov v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4, Byt ča. 
22 / Žiadosti o opätovné pridelenie sociálnych bytov, Ul. Tresko ňova  
č. 814/5, Byt ča. 
23 / Informácia, že nájomníci z jedného bytu na Ul. Tr esko ňovej č.  



814/5, Byt ča sú neplati čmi.  
24 / Požiadavka KSoc o informácie o neplati čoch v sociálnych bytoch 
a Jesienke. 
25 / Žiados ť spolo čnosti ITER s.r.o., S.Sakalovej 190, Byt ča 
o udelenie súhlasu s umiestnením stavby – bezobsluž ná čerpacia 
stanica PHM a bezdotyková samoobslužná autoumyváre ň. 
26 / Žiados ť  spolo čnosti BPP Development, s.r.o., Byt ča a ďalších  
vlastníkov pozemkov o vyjadrenie sa Mesta Byt ča k bodu napojenia  
účelovej prístupovej komunikácie na verejnú komunikác iu Mesta 
Byt ča. 
27 / Návrh zástupca primátora mesta o zaslanie požiada vky na Štátne 
lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica. 
28 / Informácia o žiadosti OZ Filmový Klub Byt ča - návrh spolupráce 
s Mestom Byt ča pri organizovaní Festivalu Hviezdne noci, ktorý O Z 
plánuje zorganizova ť v termíne od 13. do 16. 8. 2020. 
29 / Doplnenie uznesenia MZ č. 1/2020 zo d ňa 20.2.2020. 
30 / Návrh na vzdanie sa odmeny poslancov. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. 
Ing. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 15 poslancov 
(poslanec p. Stanislav Struhal ospravedlnil svoju n eúčasť na 
zasadnutí a poslanky ňa p. Helena Králiková bude chví ľu meška ť), čím 
bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
 
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu programu. Poslanci program 
jednohlasne schválili. 
 
Pán primátor predložil návrh na doplnenie programu  o bod č. 29/ 
Doplnenie uznesenia MZ č. 1/2020 zo d ňa 20.2.2020. 
Poslanci jednohlasne schválili doplnenie bodu progr amu. 
 
Poslanec p. Kulíšek navrhol do zmeny programu – dop lnenie bodu, 
v ktorom by poslanci rokovali o vzdaní sa odmien za  dnešné 
zasadnutie zastupite ľstva. Navrhol, aby finan čná čiastka bola 
zaslaná na Fond vzájomnej pomoci. 
Pán primátor konštatoval, že rozhodnutie nechá na p oslancov, on 
prispel, aj prispeje, ale hlavne pre Byt čanov. 
Poslanci sa po krátkej diskusii dohodli o darovaní finan čných 
prostriedkov ZPSaDS Jesienka Byt ča.  
 
Poslanci jednohlasne schválili doplnenie bodu progr amu. 
Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišla p oslanky ňa p. 
Káliková. 
 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Július Lovás a p. 
Ing. Juraj Putirka.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Július Ko zák ako 
predseda komisie, p. Helena Králiková a p. JUDr. Ma rtin Kulíšek ako 
členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 



Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili. 
 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča: 
-správa o plnení uznesení MZ zo d ňa 20. 2. 2020 a 5. 3. 2020, 
-správa o výsledku kontrol č. 2/2020 a č. 3/2020 – kontrola plnenia 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 
2020, 
-správa o výsledku kontroly č. 5/2020 – kontrola vykonávania 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku  a záväzkov 
v Technických službách Mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 34/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 20. 2. 2020 a 5. 3. 2020, 
-správu o výsledku kontrol č. 2/2020 a č. 3/2020 – kontrola plnenia 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 
2020, 
-správu o výsledku kontroly č. 5/2020 – kontrola vykonávania 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku  a záväzkov 
v Technických službách Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 20. 2. 2020 a 5. 3. 2020, 
-správu o výsledku kontrol č. 2/2020 a č. 3/2020 – kontrola plnenia 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 
2020, 
-správu o výsledku kontroly č. 5/2020 – kontrola vykonávania 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku  a záväzkov 
v Technických službách Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 34/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 20. 2. 2020 a 5. 3. 2020, 
-správu o výsledku kontrol č. 2/2020 a č. 3/2020 – kontrola plnenia 
prijatých opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 
2020, 
-správu o výsledku kontroly č. 5/2020 – kontrola vykonávania 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku  a záväzkov 
v Technických službách Mesta Byt ča. 
 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za r. 2019. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k Závere čnému 
účtu Mesta Byt ča za r. 2019. 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 35/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča za 
rok 2019. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2019. 
 
II. Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 2019 
v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 
2/ Prebytok  rozpo čtu vo výške 491.033,54 € zisteného pod ľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Prebytok rozpo čtu sa znižuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpo čtovom 
roku  vo  výške  106.624,77 €, ú čelovo ur čených na:  
- ŠJ Ul. mieru – dotácia na stravu a skvalitnenie 43. 157,43 € 
- ŠJ E. Lániho – dotácia na stravu a skvalitnenie 23. 173,87 € 
- SŠI Byt ča – dotácia na stravu      3.175,20 € 
- ZŠ Ul. mieru – prevádzkové výdavky      1.392,66 €  
- ZŠ Ul. mieru – prepravné                  8,24 € 
- ZŠ E. Lániho – prepravné                    245,96 € 
- ZŠ E. Lániho – nevy čerpaný NFP      4.000,00 € 
- Dávky v hmotnej núdzi      1.004,40 € 
- ZŠ Ul. mieru – projekt                          12. 331,43 € 
- ZŠ E. Lániho – projekt                           4. 439,35 € 
- ZŠ Ul. mieru – nevy čerpaný dar                     560,01 € 
- MŠ Hurbanova – „Erazmus“          13.136,22 € 
 
Prebytok rozpo čtu sa znižuje o nevy čerpané prostriedky školského 
stravovania na stravné a réžiu pod ľa § 140-141 zákona č. 245/2008 
Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o z mene a doplnení 
niektorých zákonov, vo výške 14.834,81 €, a to:  
- ŠJ Ul. mieru – nevy čerpané finan čné prostr.    6.397,26 € 
- ŠJ E. Lániho – nevy čerpané finan čné prostr.      8.437,55 € 
 
Prebytok rozpo čtu sa znižuje o nevy čerpané prostriedky ur čené na 
kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku vo 
výške 8.000,00 €, na: 
- Ihrisko Mikšová – kapitálový transfer         8.000 ,00 € 
 
Uvedené finan čné prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



Prebytok rozpo čtu zistený pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. znížený o sumu nevy čerpaných 
prostriedkov ú čelovo ur čených na bežné a kapitálové výdavky 
poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku je vo výške 
361.573,96 € a použije sa na tvorbu rezervného fond u za rok 2019.  
Zostatok finan čných operácií vo výške 470.719,93 € je v zmysle § 1 5 
ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z., zdrojom rezervného fondu. 
Na základe uvedených skuto čností, skuto čná tvorba rezervného fondu 
za rok 2019 je vo výške 832.293,89 €. 
 
III. Schva ľuje: 
V zmysle § 32 ods. 3 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča použitie výsledku hospodárenia na tvorbu Zákonnéh o 
rezervného fondu príspevkovej organizácie TS MB vo výške 492,31 € 
a jeho následné použitie na technický rozvoj organi zácie (nákup 
strojov, techniky, dopravných prostriedkov).  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča za 
rok 2019. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2019. 
 
II. Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 2019 
v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 
2/ Prebytok  rozpo čtu vo výške 491.033,54 € zisteného pod ľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Prebytok rozpo čtu sa znižuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpo čtovom 
roku  vo  výške  106.624,77 €, ú čelovo ur čených na:  
- ŠJ Ul. mieru – dotácia na stravu a skvalitnenie 43. 157,43 € 
- ŠJ E. Lániho – dotácia na stravu a skvalitnenie 23. 173,87 € 
- SŠI Byt ča – dotácia na stravu      3.175,20 € 
- ZŠ Ul. mieru – prevádzkové výdavky      1.392,66 €  
- ZŠ Ul. mieru – prepravné                  8,24 € 
- ZŠ E. Lániho – prepravné                    245,96 € 
- ZŠ E. Lániho – nevy čerpaný NFP      4.000,00 € 
- Dávky v hmotnej núdzi      1.004,40 € 
- ZŠ Ul. mieru – projekt                          12. 331,43 € 
- ZŠ E. Lániho – projekt                           4. 439,35 € 
- ZŠ Ul. mieru – nevy čerpaný dar                     560,01 € 
- MŠ Hurbanova – „Erazmus“          13.136,22 € 



Prebytok rozpo čtu sa znižuje o nevy čerpané prostriedky školského 
stravovania na stravné a réžiu pod ľa § 140-141 zákona č. 245/2008 
Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o z mene a doplnení 
niektorých zákonov, vo výške 14.834,81 €, a to:  
- ŠJ Ul. mieru – nevy čerpané finan čné prostr.    6.397,26 € 
- ŠJ E. Lániho – nevy čerpané finan čné prostr.      8.437,55 € 
 
Prebytok rozpo čtu sa znižuje o nevy čerpané prostriedky ur čené na 
kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku vo 
výške 8.000,00 €, na: 
- Ihrisko Mikšová – kapitálový transfer         8.000 ,00 € 
 
Uvedené finan čné prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Prebytok rozpo čtu zistený pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. znížený o sumu nevy čerpaných 
prostriedkov ú čelovo ur čených na bežné a kapitálové výdavky 
poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku je vo výške 
361.573,96 € a použije sa na tvorbu rezervného fond u za rok 2019.  
Zostatok finan čných operácií vo výške 470.719,93 € je v zmysle § 1 5 
ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z., zdrojom rezervného fondu. 
Na základe uvedených skuto čností, skuto čná tvorba rezervného fondu 
za rok 2019 je vo výške 832.293,89 €. 
 
III. Schva ľuje: 
V zmysle § 32 ods. 3 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča použitie výsledku hospodárenia na tvorbu Zákonnéh o 
rezervného fondu príspevkovej organizácie TS MB vo výške 492,31 € 
a jeho následné použitie na technický rozvoj organi zácie (nákup 
strojov, techniky, dopravných prostriedkov).  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 35/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča za 
rok 2019. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2019. 
 
II. Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 2019 
v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 
2/ Prebytok  rozpo čtu vo výške 491.033,54 € zisteného pod ľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 



Prebytok rozpo čtu sa znižuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpo čtovom 
roku  vo  výške  106.624,77 €, ú čelovo ur čených na:  
- ŠJ Ul. mieru – dotácia na stravu a skvalitnenie 43. 157,43 € 
- ŠJ E. Lániho – dotácia na stravu a skvalitnenie 23. 173,87 € 
- SŠI Byt ča – dotácia na stravu      3.175,20 € 
- ZŠ Ul. mieru – prevádzkové výdavky      1.392,66 €  
- ZŠ Ul. mieru – prepravné                  8,24 € 
- ZŠ E. Lániho – prepravné                    245,96 € 
- ZŠ E. Lániho – nevy čerpaný NFP      4.000,00 € 
- Dávky v hmotnej núdzi      1.004,40 € 
- ZŠ Ul. mieru – projekt                          12. 331,43 € 
- ZŠ E. Lániho – projekt                           4. 439,35 € 
- ZŠ Ul. mieru – nevy čerpaný dar                     560,01 € 
- MŠ Hurbanova – „Erazmus“          13.136,22 € 
 
Prebytok rozpo čtu sa znižuje o nevy čerpané prostriedky školského 
stravovania na stravné a réžiu pod ľa § 140-141 zákona č. 245/2008 
Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o z mene a doplnení 
niektorých zákonov, vo výške 14.834,81 €, a to:  
- ŠJ Ul. mieru – nevy čerpané finan čné prostr.    6.397,26 € 
- ŠJ E. Lániho – nevy čerpané finan čné prostr.      8.437,55 € 
 
Prebytok rozpo čtu sa znižuje o nevy čerpané prostriedky ur čené na 
kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku vo 
výške 8.000,00 €, na: 
- Ihrisko Mikšová – kapitálový transfer         8.000 ,00 € 
 
Uvedené finan čné prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Prebytok rozpo čtu zistený pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. znížený o sumu nevy čerpaných 
prostriedkov ú čelovo ur čených na bežné a kapitálové výdavky 
poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku je vo výške 
361.573,96 € a použije sa na tvorbu rezervného fond u za rok 2019.  
Zostatok finan čných operácií vo výške 470.719,93 € je v zmysle § 1 5 
ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z., zdrojom rezervného fondu. 
Na základe uvedených skuto čností, skuto čná tvorba rezervného fondu 
za rok 2019 je vo výške 832.293,89 €. 
 
III. Schva ľuje: 
V zmysle § 32 ods. 3 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča použitie výsledku hospodárenia na tvorbu Zákonnéh o 
rezervného fondu príspevkovej organizácie TS MB vo výške 492,31 € 
a jeho následné použitie na technický rozvoj organi zácie (nákup 
strojov, techniky, dopravných prostriedkov).  
 
 



3/ Žiados ť Stavebného podniku, s.r.o., Hlboké nad Váhom o nav ýšenie 
rozpo čtu prác na Požiarnej zbrojnici v Byt či.  
Pri vykonávaní rekonštruk čných prác, v zmysle projektovej 
dokumentácie, po čiasto čnom odkrytí podlahových povrchov zhotovite ľ 
zistil, že podkladový betón je nevyhovujúci a nemôž e dostato čne 
slúži ť ako podklad pre vysoko pevnostnú samoniveliza čnú hmotu 
hrúbky 30 mm. Navrhovaný technologický postup si vy žaduje zvýšené 
náklady o 4.310,- €. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť navýšenie rozpo čtovej položky na 
rekonštrukciu Hasi čskej zbrojnice Byt ča vo výške 4.310,- € 
z rezervného fondu, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 3/2020 k 31. 5. 
2020. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 36/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie rozpo čtovej položky na rekonštrukciu Hasi čskej zbrojnice 
Byt ča vo výške 4.310,- € z rezervného fondu, v Zmene ro zpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 5. 2020. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie rozpo čtovej položky na rekonštrukciu Hasi čskej zbrojnice 
Byt ča vo výške 4.310,- € z rezervného fondu, v Zmene ro zpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 5. 2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 36/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie rozpo čtovej položky na rekonštrukciu Hasi čskej zbrojnice 
Byt ča vo výške 4.310,- € z rezervného fondu, v Zmene ro zpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 5. 2020. 
 
4/ Návrh rekonštrukcie MŠ Hrabové – vytvorenie novej  u čebne. 
Predmetom rekonštrukcie je nevyhovujúci stav z dôvo du navýšenia 
počtu detí, nako ľko sa táto MŠ stala dvojtriednou. Pre nevyhovujúci 
stav má MŠ povolenú prevádzku triedy len do konca š kolského roku 
2020.  Rekonštrukcia pozostáva  z rekonštrukcie umy várne pre deti, 
výmeny vchodových dverí, výmeny rozvodov a vykurova cích telies, 
vrátane riešenia  systému prípravy teplej vody a ro zvodov studenej 
vody, výmenu obkladov a dlažby, vybudovanie sprchov ého kúta, 
kompletnú výmenu  sanity a prerobenia miestnosti po sil ňovne pre 
triedu. 
Celková výška rekonštruk čných prác je 22.990,- € s DPH. 
 



MR odporú ča MZ schváli ť rekonštrukciu MŠ Hrabové s vytvorením novej 
učebne vo výške 22.990,- € z rezervného fondu, v Zmen e rozpo čtu 
Mesta Byt ča č. 3/2020 k 31. 5. 2020. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 37/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rekonštrukciu MŠ Hrabové s vytvorením novej u čebne vo výške 
22.990,- € z rezervného fondu, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 5. 2020. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rekonštrukciu MŠ Hrabové s vytvorením novej u čebne vo výške 
22.990,- € z rezervného fondu, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 5. 2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 37/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rekonštrukciu MŠ Hrabové s vytvorením novej u čebne vo výške 
22.990,- € z rezervného fondu, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 5. 2020. 
 
5/ Z dôvodu zmiernenia dopadu aktuálnej situácie v s úvislosti so 
znížením podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyz ických osôb, 
návrh na zníženie dotácie Mestskému futbalovému klu bu Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 38/2020 
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 dotácií zníženie dotác ie 
Mestskému futbalovému klubu Byt ča, schválenú uznesením MZ č. 
149/2019 zo d ňa 12. 12. 2019 vo výške 41.500,- € na zabezpe čenie 
športových akcií v roku 2020, o sumu vo výške 7.200 ,- €, v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 05. 
2020. Dôvodom zníženia poskytnutej dotácie je aktuá lna situácia 
zníženia podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyz ických osôb, 
spôsobená vplyvom pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
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 dotácií zníženie dotác ie 
Mestskému futbalovému klubu Byt ča, schválenú uznesením MZ č. 
149/2019 zo d ňa 12. 12. 2019 vo výške 41.500,- € na zabezpe čenie 
športových akcií v roku 2020, o sumu vo výške 7.200 ,- €, v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 05. 
2020. Dôvodom zníženia poskytnutej dotácie je aktuá lna situácia 
zníženia podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyz ických osôb, 
spôsobená vplyvom pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 38/2020 
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 dotácií zníženie dotác ie 
Mestskému futbalovému klubu Byt ča, schválenú uznesením MZ č. 
149/2019 zo d ňa 12. 12. 2019 vo výške 41.500,- € na zabezpe čenie 
športových akcií v roku 2020, o sumu vo výške 7.200 ,- €, v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 05. 
2020. Dôvodom zníženia poskytnutej dotácie je aktuá lna situácia 
zníženia podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyz ických osôb, 
spôsobená vplyvom pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.  
 
6/ Z dôvodu zmiernenia dopadu aktuálnej situácie v s úvislosti so 
znížením podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyz ických osôb, 
návrh na zníženie dotácie Mestskému hádzanárskemu k lubu Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 39/2020 
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 dotácií zníženie dotác ie 
Mestskému hádzanárskemu klubu Byt ča, schválenú uznesením MZ č. 
149/2019 zo d ňa 12. 12. 2019 vo výške 27.600,- € na zabezpe čenie 
športových akcií v roku 2020, o sumu vo výške 4.800 ,- €, v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 05. 
2020. Dôvodom zníženia poskytnutej dotácie je aktuá lna situácia 
zníženia podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyz ických osôb, 
spôsobená vplyvom pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
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 dotácií zníženie dotác ie 
Mestskému hádzanárskemu klubu Byt ča, schválenú uznesením MZ č. 
149/2019 zo d ňa 12. 12. 2019 vo výške 27.600,- € na zabezpe čenie 
športových akcií v roku 2020, o sumu vo výške 4.800 ,- €, v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 05. 



2020. Dôvodom zníženia poskytnutej dotácie je aktuá lna situácia 
zníženia podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyz ických osôb, 
spôsobená vplyvom pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 39/2020 
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 dotácií zníženie dotác ie 
Mestskému hádzanárskemu klubu Byt ča, schválenú uznesením MZ č. 
149/2019 zo d ňa 12. 12. 2019 vo výške 27.600,- € na zabezpe čenie 
športových akcií v roku 2020, o sumu vo výške 4.800 ,- €, v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 05. 
2020. Dôvodom zníženia poskytnutej dotácie je aktuá lna situácia 
zníženia podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyz ických osôb, 
spôsobená vplyvom pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.  
 
7/ Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 
k 31. 5. 2020. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 05. 
2020. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 5. 2020 s nasledovným 
doplnením:     
Bežné výdavky 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie 
ŠJ Ul. mieru                                         
633 Materiál                            -1.040,- € 
ŠJ E. Lániho 
633 Materiál                            -1.000,- € 
Podprogram 11.2. Základné školy 
ZŠ Ul. mieru                                         
610 Mzdy                                +1.510,- € 
620 Poistné a príspevok do pois ťovní      +530,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov 
HZ Byt ča – rekonštrukcia            +4.310,- € 
Podprogram 11.1. Materské školy 
MŠ Hrabové 
Rekonštrukcia priestorov MŠ           +22.990,- € 
Finan čné operácie príjmové 
Zapojenie finan čných prostriedkov RF   +27.300,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky  vo 
výške 115.540,- € na:  

− MŠ Dostojevského – dofinancovanie rekonštrukcie MŠ    82.530,- € 
− Projekt „Elektronabíja čka“ – spolufinancovanie proj.    5.710,- € 



− HZ Byt ča – prístavba – dofinancovanie                  4.3 10,- € 
− MŠ Hrabové – rekonštrukcia priestorov MŠ     22.990 ,- €       
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 40/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 05. 2020 
II.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
3/2020, 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 31. 05. 2020 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovným doplnením:     
 
Bežné výdavky 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie 
ŠJ Ul. mieru                                         
633 Materiál                            -1.040,- € 
ŠJ E. Lániho 
633 Materiál                            -1.000,- € 
Podprogram 11.2. Základné školy 
ZŠ Ul. mieru                                         
610 Mzdy                                +1.510,- € 
620 Poistné a príspevok do pois ťovní      +530,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov 
HZ Byt ča – rekonštrukcia            +4.310,- € 
Podprogram 11.1. Materské školy 
MŠ Hrabové 
Rekonštrukcia priestorov MŠ           +22.990,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Zapojenie finan čných prostriedkov RF   +27.300,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky  vo 
výške 115.540,- € na:  

− MŠ Dostojevského – dofinancovanie rekonštrukcie MŠ    82.530,- € 

− Projekt „Elektronabíja čka“ – spolufinancovanie proj.    5.710,- € 
− HZ Byt ča – prístavba – dofinancovanie                  4.3 10,- € 
− MŠ Hrabové – rekonštrukcia priestorov MŠ     22.990 ,- €       
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

 



Poslanec p. Dudo ň sa informoval o položku MŠ Dostojevského z čoho 
sa skladá. 
 
Pán primátor informoval, že ide o vyma ľovanie škôlky, zabezpe čenie 
vý ťahov (plošiny) a ostatné práce čo neboli v projektovej 
dokumentácii zahrnuté vo výške 49.510,- € (chýbala atika a ostatné 
drobné stavebné práce). 
  
Poslanec p. Dudo ň sa ďalej informoval, kde sú okná z týchto budov, 
nako ľko pred 5-timi rokmi boli osadené nové a dali by sa  ešte 
použi ť. Pýtal sa jeden pán, že ak by ich Mesto nepotrebov alo, mal 
by záujem o ich odkúpenie. 
 
Vedúci odd. Rr p. Kotešovský zistí, kde tieto okná sú a podá 
poslancom informáciu. 
 
Pán primátor ubezpe čil prítomných, že Mesto neuhradí faktúry za 
práce, ak tieto nebudú kvalitne vykonané. Navrhol p oslancom, ktorí 
budú ma ť záujem sa môžu zú častni ť preberacieho konania. V čas im 
bude oznámený termín. 
  
Po skon čení diskusie dal pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
III.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 05. 2020 
IV.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
3/2020, 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 31. 05. 2020 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovným doplnením:     
 
Bežné výdavky 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie 
ŠJ Ul. mieru                                         
633 Materiál                            -1.040,- € 
ŠJ E. Lániho 
633 Materiál                            -1.000,- € 
Podprogram 11.2. Základné školy 
ZŠ Ul. mieru                                         
610 Mzdy                                +1.510,- € 
620 Poistné a príspevok do pois ťovní      +530,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov 
HZ Byt ča – rekonštrukcia            +4.310,- € 
Podprogram 11.1. Materské školy 
MŠ Hrabové 
Rekonštrukcia priestorov MŠ           +22.990,- € 
 



Finan čné operácie príjmové 
Zapojenie finan čných prostriedkov RF   +27.300,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky  vo 
výške 115.540,- € na:  

− MŠ Dostojevského – dofinancovanie rekonštrukcie MŠ    82.530,- € 

− Projekt „Elektronabíja čka“ – spolufinancovanie proj.    5.710,- € 
− HZ Byt ča – prístavba – dofinancovanie                  4.3 10,- € 
− MŠ Hrabové – rekonštrukcia priestorov MŠ     22.990 ,- €       
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 40/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
V.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 31. 05. 2020 
VI.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
3/2020, 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 31. 05. 2020 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovným doplnením:     
 
Bežné výdavky 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie 
ŠJ Ul. mieru                                         
633 Materiál                            -1.040,- € 
ŠJ E. Lániho 
633 Materiál                            -1.000,- € 
Podprogram 11.2. Základné školy 
ZŠ Ul. mieru                                         
610 Mzdy                                +1.510,- € 
620 Poistné a príspevok do pois ťovní      +530,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov 
HZ Byt ča – rekonštrukcia            +4.310,- € 
Podprogram 11.1. Materské školy 
MŠ Hrabové 
Rekonštrukcia priestorov MŠ           +22.990,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Zapojenie finan čných prostriedkov RF   +27.300,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky  vo 
výške 115.540,- € na:  

− MŠ Dostojevského – dofinancovanie rekonštrukcie MŠ    82.530,- € 



− Projekt „Elektronabíja čka“ – spolufinancovanie proj.    5.710,- € 
− HZ Byt ča – prístavba – dofinancovanie                  4.3 10,- € 

− MŠ Hrabové – rekonštrukcia priestorov MŠ     22.990 ,- €       
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

 
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2020, 
ktorým sa mení VZN č. 6/2019 o do časnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikác ii na území 
mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Byt ča č. 5/2020, ktorým sa mení VZN č. 6/2019 o do časnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnyc h komunikácii na 
území mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 41/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina sp . zn Pd 
8/20/5511-7 zo d ňa 16. marca 2020 proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Byt ča č. 6/2019 o do časnom parkovaní na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií čiasto čne vyhovuje.  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia: 
všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2020, ktorým sa mení 
VZN č. 6/2019 o do časnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácii na území mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina sp . zn Pd 
8/20/5511-7 zo d ňa 16. marca 2020 proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Byt ča č. 6/2019 o do časnom parkovaní na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií čiasto čne vyhovuje.  

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 41/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina sp . zn Pd 
8/20/5511-7 zo d ňa 16. marca 2020 proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Byt ča č. 6/2019 o do časnom parkovaní na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií čiasto čne vyhovuje.  

 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh všeobecne záväzného nariadenia: 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2020, ktorým sa mení 
VZN č. 6/2019 o do časnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácii na území mesta Byt ča. 
 
Poslanci Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2020 
schválili. 
  
9/ Nakladanie s majetkom Mesta Byt ča – Tepelné hospodárstvo 
a tepelné zariadenia, nájomná zmluva s obchodnou sp olo čnosťou 
TEZAR, s.r.o., Thurzova č. 968/17 – návrh na zriadenie komisie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 42/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zriadenie komisie na odporu čenie postupu Mesta Byt ča pri nakladaní 
s jeho majetkom – Tepelné hospodárstvo a tepelné za riadenia 
v zložení: pp. Ing. Juraj Babušík, Martin Dudo ň, PhDr. Martin 
Gácik, Mgr. Andrej Gallo, Ľubomír Hrobárik, Július Kozák, JUDr. 
Martin Kulíšek, Ing. Juraj Putirka, Ľuboslava Rybáriková, Stanislav 
Struhal, Peter Svetloššák, Branislav Šušolík, Ing. Peter Weber.     
Zapisovate ľ: Ing. Anton Kotešovský. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zriadenie komisie na odporu čenie postupu Mesta Byt ča pri nakladaní 
s jeho majetkom – Tepelné hospodárstvo a tepelné za riadenia 
v zložení: pp. Ing. Juraj Babušík, Martin Dudo ň, PhDr. Martin 
Gácik, Mgr. Andrej Gallo, Ľubomír Hrobárik, Július Kozák, JUDr. 
Martin Kulíšek, Ing. Juraj Putirka, Ľuboslava Rybáriková, Stanislav 
Struhal, Peter Svetloššák, Branislav Šušolík, Ing. Peter Weber.     
Zapisovate ľ: Ing. Anton Kotešovský. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 42/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zriadenie komisie na odporu čenie postupu Mesta Byt ča pri nakladaní 
s jeho majetkom – Tepelné hospodárstvo a tepelné za riadenia 
v zložení: pp. Ing. Juraj Babušík, Martin Dudo ň, PhDr. Martin 
Gácik, Mgr. Andrej Gallo, Ľubomír Hrobárik, Július Kozák, JUDr. 
Martin Kulíšek, Ing. Juraj Putirka, Ľuboslava Rybáriková, Stanislav 
Struhal, Peter Svetloššák, Branislav Šušolík, Ing. Peter Weber.     
Zapisovate ľ: Ing. Anton Kotešovský. 
 
10 / Žiados ť p. Milana Ga ňu, Hliník nad Váhom 500, Byt ča  o dlhodobý 
prenájom pozemku, časti parcely EKN č. 3079/2, TTP o výmere 5000 m 2  



v k.ú. Ve ľká Byt ča, za ú čelom vybudovania oddychovej zóny pre 
občanov mesta Byt ča a pre ich vo ľnočasové aktivity. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že d ňa 29. 4. 2020 sa uskuto ční 
konanie zvolané Okresným úradom v Byt či, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, ktoré zaujme  stanovisko k vy budovaniu 
predmetnej oddychovej zóny v danej lokalite z h ľadiska ochrany 
prírody a biotopov v záujmovej oblasti.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 43/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Informáciu, že Okresný úrad v Byt či, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, vydal d ňa 5. 5. 2020, zn.: OU-BY-OSZP-2020/000344-9 
stanovisko k vybudovaniu predmetnej oddychovej zóny  v danej 
lokalite z h ľadiska ochrany prírody a biotopov v záujmovej oblas ti 
pre p. Milana Ga ňu, Hliník nad Váhom 500, Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Informáciu, že Okresný úrad v Byt či, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, vydal d ňa 5. 5. 2020, zn.: OU-BY-OSZP-2020/000344-9 
stanovisko k vybudovaniu predmetnej oddychovej zóny  v danej 
lokalite z h ľadiska ochrany prírody a biotopov v záujmovej oblas ti 
pre p. Milana Ga ňu, Hliník nad Váhom 500, Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 43/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Informáciu, že Okresný úrad v Byt či, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, vydal d ňa 5. 5. 2020, zn.: OU-BY-OSZP-2020/000344-9 
stanovisko k vybudovaniu predmetnej oddychovej zóny  v danej 
lokalite z h ľadiska ochrany prírody a biotopov v záujmovej oblas ti 
pre p. Milana Ga ňu, Hliník nad Váhom 500, Byt ča. 
 
11 / Žiados ť o odkúpenie pozemku Mesta Byt ča, parcela EKN 2139, TTP 
o celkovej výmere 229 m 2 v k.ú. Kolárovice a to z dôvodu lepšieho 
prístupu k pozemku, resp. ku rodinnému domu, zverej nenie zámeru 
priameho predaja tohto pozemku, vyhodnotenie sú ťaže. 
Zámer priameho predaja tohto pozemku bol zverejnený  v regionálnej 
tla či a na verejnej tabuli mesta a obce Kolárovice, ako  i na 
webovej stránke Mesta Byt ča a to v čase od 23.3.2020 do 20.4.2020. 
V uvedenom čase zverejnenia nebola v stanovenej lehote do 17.4. 2020 
doru čená žiadna cenová ponuka od tretích osôb. Žiadate ľ doru čil d ňa 
1.4.2020 návrh kúpnej ceny vo výške 5,-€/m 2 (cenovú ponuku v rámci 
vyhlásenej sú ťaže nedoru čil). 
 



MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie, že v rámci vyhlásenej sú ťaže  
Mesta Byt ča na odpredaj pozemku parcela EKN 2139, TTP o celko vej  
výmere 229 m 2 v k.ú. Kolárovice, tretím osobám, nebola v termíne  na  
doru čenie cenových ponúk, t.j. do 17.4.2020 doru čená žiadna cenová 
ponuka od tretích osôb. Uvedený pozemok aj na ďalej ostáva v majetku  
Mesta Byt ča.    
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 44/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Na odpredaj pozemku parcela EKN 2139 v k.ú. Kolárov ice v rámci 
vyhlásenej sú ťaže Mesta Byt ča nebola v termíne na doru čenie 
cenových ponúk, t.j. do 17.4.2020 doru čená žiadna cenová ponuka od 
tretích osôb. Uvedený pozemok aj na ďalej ostáva v majetku Mesta 
Byt ča.    
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Na odpredaj pozemku parcela EKN 2139 v k.ú. Kolárov ice v rámci 
vyhlásenej sú ťaže Mesta Byt ča nebola v termíne na doru čenie 
cenových ponúk, t.j. do 17.4.2020 doru čená žiadna cenová ponuka od 
tretích osôb. Uvedený pozemok aj na ďalej ostáva v majetku Mesta 
Byt ča.    
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 44/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Na odpredaj pozemku parcela EKN 2139 v k.ú. Kolárov ice v rámci 
vyhlásenej sú ťaže Mesta Byt ča nebola v termíne na doru čenie 
cenových ponúk, t.j. do 17.4.2020 doru čená žiadna cenová ponuka od 
tretích osôb. Uvedený pozemok aj na ďalej ostáva v majetku Mesta 
Byt ča.    
 
12 / Žiados ť o odkúpenie rozostavanej garáže nachádzajúcej sa n a 
ulici Bottovej v Byt či, na parcele CKN 1327/27, zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 21 m 2 a pozemku pod ňou o výmere 21 m 2 , 
zverejnenie zámeru priameho predaja tohto majetku k upujúcim – Juraj 
Rybárik s manželkou a Ján Donát s manželkou, schva ľovanie predaja 
osobitným zrete ľom. 

Zámer priameho predaja bol zverejnený v čase od 19.3.2020 do 
9.4.2020 na verejnej tabuli Mesta Byt ča a webovej stránke Mesta 
Byt ča a neboli vo či nemu podané žiadne námietky od tretích osôb.   

MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 45/2020 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN 1327/27, zastavaná plocha nádvoria 
o výmere 21 m 2,  a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozem ku 
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 Zásadami 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. - Juraj 
Rybárik s manželkou Lada, Hrabové 142,014 01 Byt ča a v rade II. – 
Ján Donát s manželkou Máriou, Bottova 1149/16, 014 01 Byt ča, 
každému v podiele jedna polovica  , s nasledovnými podmienkami 
predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške  10 EUR/m 2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1 EUR 
-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 Katastr álnom úrade 
v Byt či.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN 1327/27, zastavaná plocha nádvoria 
o výmere 21 m 2,  a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozem ku 
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 Zásadami hospodá renia      
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. - Juraj 
Rybárik s manželkou Lada, Hrabové 142,014 01 Byt ča a v rade II. – 
Ján Donát s manželkou Máriou, Bottova 1149/16, 014 01 Byt ča, 
každému v podiele jedna polovica  , s nasledovnými podmienkami 
predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške  10 EUR/m 2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1 EUR 
-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 Katastr álnom úrade 
v Byt či.   



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 45/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN 1327/27, zastavaná plocha nádvoria 
o výmere 21 m 2,  a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozem ku 
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 Zásadami hospodá re nia      
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. - Juraj 
Rybárik s manželkou Lada, Hrabové 142,014 01 Byt ča a v rade II. – 
Ján Donát s manželkou Máriou, Bottova 1149/16, 014 01 Byt ča, 
každému v podiele jedna polovica  , s nasledovnými podmienkami 
predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške  10 EUR/m 2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1 EUR 
-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 Katastr álnom úrade 
v Byt či.   
 
13 / Žiados ť o odkúpenie rozostavanej garáže nachádzajúcej sa n a 
ulici Bottova v Byt či, na parcele CKN 1327/22, zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 21 m 2 a pozemku pod ňou o výmere 21 m 2 , 
zverejnenie zámeru priameho predaja tohto majetku k upujúcim – 
Zdenko Ko čner a Jozef Papánek s manželkou  , schva ľovanie predaja 
osobitným zrete ľom – Odd. správy majetku a RR. Zámer priameho 
predaja bol zverejnený v čase od 19.3.2020 do 9.4.2020 na verejnej 
tabuli Mesta Byt ča a webovej stránke Mesta Byt ča a neboli vo či nemu 
podané žiadne námietky od tretích osôb.   

MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 46/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN 1327/22, 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. – 
Zdenko Ko čner Bottova 1149/14, 014 01  Byt ča a v rade II. – Jozef 



Papánek s manželkou Monikou, Bottova 1149/20, 014 0 1 Byt ča, každému 
v podiele jedna polovica, s nasledovnými podmienkam i  predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške  10,- €/m 2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,- € 
-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.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN 1327/22, 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. – 
Zdenko Ko čner Bottova 1149/14, 014 01  Byt ča a v rade II. – Jozef 
Papánek s manželkou Monikou, Bottova 1149/20, 014 0 1 Byt ča, každému 
v podiele jedna polovica, s nasledovnými podmienkam i  predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške  10,- €/m 2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,- € 
-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.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 46/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN 1327/22, 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. – 
Zdenko Ko čner Bottova 1149/14, 014 01  Byt ča a v rade II. – Jozef 



Papánek s manželkou Monikou, Bottova 1149/20, 014 0 1 Byt ča, každému 
v podiele jedna polovica, s nasledovnými podmienkam i  predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške  10,- €/m 2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,- € 
-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.   
 
14 / Opätovné prerokovanie prenájmu ve ľkokapacitných kontajnerov 
zameraných na zber BRO, okolitým obciam, nako ľko starostovia 
jednotlivých obcí považujú výšku nájmu stanovenú uz nesením MZ 
v Byt či č. 8/2020 za neprimerane vysokú. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 47/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenia MZ v Byt či zo d ňa 5.3.2020 č. 8/2020 
II.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie hnute ľného majetku Mesta Byt ča - 35 ks 
veľkokapacitných va ňových kontajnerov o objeme 5,5 m 3 , 32 ks 
veľkokapacitných va ňových kontajnerov o objeme 7,0  m 3   a  15 ks 
naťahovacích kontajnerov o objeme 9,0 m 3  za prebyto čný majetok 
Mesta Byt ča.  
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mes ta   Byt ča – 35 
ks ve ľkokapacitných va ňových kontajnerov o objeme 5,5 m 3 , 32 ks 
veľkokapacitných va ňových kontajnerov o objeme 7,0  m 3   a  15 ks 
naťahovacích kontajnerov o objeme 9,0 m 3 (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 hospodáre nia a nakladania 
s majetkom mesta Byt ča, zo d ňa 23.11.2016, ako prípad prenájmu 
hodný osobitného zrete 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, Jablon ové, 
Súľov-Hradná, Kotešová, Petrovice, Kolárovice  a Hvozd nica s 
nasledovnými podmienkami nájmu:  
-výška ro čného nájomného za prenájom jedného ks va ňového kontajnera 
o objeme 5,5 m 3 predstavuje sumu vo výške 132,25 € 
-výška ro čného nájomného za prenájom jedného ks va ňového kontajnera 
o objeme 7,0 m 3 predstavuje sumu vo výške 175,25 € 
-výška ro čného nájomného za prenájom jedného 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 rozlož ite 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.     
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenia MZ v Byt či zo d ňa 5.3.2020 č. 8/2020 
II.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie hnute ľného majetku Mesta Byt ča - 35 ks 
veľkokapacitných va ňových kontajnerov o objeme 5,5 m 3 , 32 ks 
veľkokapacitných va ňových kontajnerov o objeme 7,0  m 3   a  15 ks 
naťahovacích kontajnerov o objeme 9,0 m 3  za prebyto čný majetok 
Mesta Byt ča.  
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mes ta   Byt ča – 35 
ks ve ľkokapacitných va ňových kontajnerov o objeme 5,5 m 3 , 32 ks 
veľkokapacitných va ňových kontajnerov o objeme 7,0  m 3   a  15 ks 
naťahovacích kontajnerov o objeme 9,0 m 3 (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 hospodáre nia a nakladania 
s majetkom mesta Byt ča, zo d ňa 23.11.2016, ako prípad prenájmu 
hodný osobitného zrete 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, Jablon ové, 
Súľov-Hradná, Kotešová, Petrovice, Kolárovice  a Hvozd nica s 
nasledovnými podmienkami nájmu:  
-výška ro čného nájomného za prenájom jedného ks va ňového kontajnera 
o objeme 5,5 m 3 predstavuje sumu vo výške 132,25 € 
-výška ro čného nájomného za prenájom jedného ks va ňového kontajnera 
o objeme 7,0 m 3 predstavuje sumu vo výške 175,25 € 
-výška ro čného nájomného za prenájom jedného 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 rozlož ite 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.     
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 47/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenia MZ v Byt či zo d ňa 5.3.2020 č. 8/2020 
II.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie hnute ľného majetku Mesta Byt ča - 35 ks 
veľkokapacitných va ňových kontajnerov o objeme 5,5 m 3 , 32 ks 
veľkokapacitných va ňových kontajnerov o objeme 7,0  m 3   a  15 ks 
naťahovacích kontajnerov o objeme 9,0 m 3  za prebyto čný majetok 
Mesta Byt ča.  
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mes ta   Byt ča – 35 
ks ve ľkokapacitných va ňových kontajnerov o objeme 5,5 m 3 , 32 ks 
veľkokapacitných va ňových kontajnerov o objeme 7,0  m 3   a  15 ks 
naťahovacích kontajnerov o objeme 9,0 m 3 (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 hospodáre nia a nakladania 
s majetkom mesta Byt ča, zo d ňa 23.11.2016, ako prípad prenájmu 
hodný osobitného zrete 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, Jablon ové, 
Súľov-Hradná, Kotešová, Petrovice, Kolárovice  a Hvozd nica s 
nasledovnými podmienkami nájmu:  
-výška ro čného nájomného za prenájom jedného ks va ňového kontajnera 
o objeme 5,5 m 3 predstavuje sumu vo výške 132,25 € 
-výška ro čného nájomného za prenájom jedného ks va ňového kontajnera 
o objeme 7,0 m 3 predstavuje sumu vo výške 175,25 € 
-výška ro čného nájomného za prenájom jedného 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 rozlož ite 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.     
 
15 / Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov  v administra- 
tívnej budove Technických služieb Mesta Byt ča, Ul. Hlinícka 403/16, 
014 01 Byt ča (kancelárske a skladové priestory), zverejnenie z ámeru 
prenájmu tohto majetku osobitným zrete ľom nájomcovi:  Klub 
zjazdovej cyklistiky N.O., Fra ňa Krá ľa 889/22, 014 01  Byt ča, 
schva ľovanie prenájmu uvedených nebytových priestorov oso bitným 
zrete ľom. 



Zámer prenájmu nebytových priestor osobitným zrete ľom nájomcovi bol 
zverejnený v čase od 6.4.2020 do 22.4.2020 a neboli vo či nemu 
podané žiadne námietky zo strany tretích osôb.  

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 48/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy  na prenájom nebytových  priestorov 
v administratívnej budove TSMB, Ul. Hlinická 403/16 , 014 01 Byt ča, 
kancelárske priestory o výmere 16 m 2 a skladové priestory o výmere 
40 m 2 ,  formou priameho prenájmu pod ľa § 9a. ods. 9, písm. c) zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu majetku mesta 
hodného osobitného zrete ľa a to medzi prenajímate ľom : TSMB 
Hlinická cesta 403/16, 014 01  Byt ča , I ČO: 00185655 a nájomcom - 
Klub zjazdovej cyklistiky N.O., Fra ňa Krá ľa 889/22, 014 01  Byt ča, 
I ČO : 42350301, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a/ členovia Klubu zjazdovej cyklistiky sa zaväzujú dodr žiava ť 
prevádzkový poriadok vypracovaný Technickými služba mi Mesta Byt ča,  
b/výška nájmu vrátane spotreby energií(paušál) 13,2 7 €/mesiac, 
c/ nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3–mesa čnou výpovednou lehotou, 
d/  účel nájmu – kancelárska a športová činnos ť klubu zjazdovej 
cyklistiky N.O., Fra ňa Krá ľa 889/22, 014 01  Byt ča.  
 
Dôvodom zriadenia tohto  prenájmu majetku Mesta Byt ča  ako prípadu  
Hodného osobitného zrete ľa je podpora Mesta Byt ča jeho ob čanom  
v oblasti športových a vo ľnočasových aktivít. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy  na prenájom nebytových  priestorov 
v administratívnej budove TSMB, Ul. Hlinická 403/16 , 014 01 Byt ča, 
kancelárske priestory o výmere 16 m 2 a skladové priestory o výmere 
40 m 2 ,  formou priameho prenájmu pod ľa § 9a. ods. 9, písm. c) zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu majetku mesta 
hodného osobitného zrete ľa a to medzi prenajímate ľom : TSMB 
Hlinická cesta 403/16, 014 01  Byt ča , I ČO: 00185655 a nájomcom - 
Klub zjazdovej cyklistiky N.O., Fra ňa Krá ľa 889/22, 014 01  Byt ča, 
I ČO : 42350301, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a/ členovia Klubu zjazdovej cyklistiky sa zaväzujú dodr žiava ť 
prevádzkový poriadok vypracovaný Technickými služba mi Mesta Byt ča,  
b/výška nájmu vrátane spotreby energií(paušál) 13,2 7 €/mesiac, 
c/ nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3–mesa čnou výpovednou lehotou, 
d/  účel nájmu – kancelárska a športová činnos ť klubu zjazdovej 
cyklistiky N.O., Fra ňa Krá ľa 889/22, 014 01  Byt ča.  
 
Dôvodom zriadenia tohto  prenájmu majetku Mesta Byt ča  ako prípadu  
Hodného osobitného zrete ľa je podpora Mesta Byt ča jeho ob čanom  
v oblasti športových a vo ľnočasových aktivít. 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 48/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy  na prenájom nebytových  priestorov 
v administratívnej budove TSMB, Ul. Hlinická 403/16 , 014 01 Byt ča, 
kancelárske priestory o výmere 16 m 2 a skladové priestory o výmere 
40 m 2 ,  formou priameho prenájmu pod ľa § 9a. ods. 9, písm. c) zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu majetku mesta 
hodného osobitného zrete ľa a to medzi prenajímate ľom : TSMB 
Hlinická cesta 403/16, 014 01  Byt ča , I ČO: 00185655 a nájomcom - 
Klub zjazdovej cyklistiky N.O., Fra ňa Krá ľa 889/22, 014 01  Byt ča, 
I ČO : 42350301, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a/ členovia Klubu zjazdovej cyklistiky sa zaväzujú dodr žiava ť 
prevádzkový poriadok vypracovaný Technickými služba mi Mesta Byt ča,  
b/výška nájmu vrátane spotreby energií(paušál) 13,2 7 €/mesiac, 
c/ nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3–mesa čnou výpovednou lehotou, 
d/  účel nájmu – kancelárska a športová činnos ť klubu zjazdovej 
cyklistiky N.O., Fra ňa Krá ľa 889/22, 014 01  Byt ča.  
 
Dôvodom zriadenia tohto  prenájmu majetku Mesta Byt ča  ako prípadu  
Hodného osobitného zrete ľa je podpora Mesta Byt ča jeho ob čanom  
v oblasti športových a vo ľnočasových aktivít. 
 

16 / Žiados ť o odkúpenie rozostavanej garáže nachádzajúcej sa n a Ul.  
Bottovej v Byt či, na parcele CKN 1327/36, zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 21 m 2 a pozemku pod ňou o výmere 21 m 2 – Jana 
Bachoríková, Kuku čínova 233/3 a Alena Babušíková, Thurzova 970/19,  
014 01  Byt ča.  

MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 49/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, pozemku parc. CKN 
č. 1327/36, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2 
a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa 
v k.ú. Ve ľká Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja 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 pred pisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom me sta 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 kupujúcim, v rade I. 
- Jana Bachoríková, Kuku čínova 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 podmienkam i predaja:  



-kúpna cena za pozemok vo výške  10,- €/m 2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,- € 
-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 Katastr álnom úrade 
v Byt či.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, pozemku parc. CKN 
č. 1327/36, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2 
a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa 
v k.ú. Ve ľká Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja 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 pred pisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom me sta 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 kupujúcim, v rade I. 
- Jana Bachoríková, Kuku čínova 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 podmienkam i predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške  10,- €/m 2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,- € 
-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 Katastr álnom úrade 
v Byt či.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 49/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, pozemku parc. CKN 
č. 1327/36, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2 
a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa 
v k.ú. Ve ľká Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 



2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja 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 pred pisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom me sta 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 kupujúcim, v rade I. 
- Jana Bachoríková, Kuku čínova 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 podmienkam i predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške  10,- €/m 2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,- € 
-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 Katastr álnom úrade 
v Byt či.   
 
17 / Záväzné sú ťažné podmienky OVS č. 1/2020 na predaj pozemku  
parcela CKN č. 824/9, záhrada o výmere 818 m 2 v k. ú. Ve ľká Byt ča,  
schva ľovanie vyhlásenia predmetnej OVS. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 50/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča, parc. CKN č. 824/9, záhrada  
o výmere 818 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt če. 
 
2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona   č.138/1991  
Z.b. o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladan ia s majetkom  
Mesta Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku  
Mesta Byt ča a to: 
-pozemok - parc. CKN č. 824/9, záhrada o výmere 818 m 2, k.ú. Ve ľká 
Byt ča, tretej osobe, formou obchodnej verejnej sú ťaže a to za 
účelom zabezpe čenia bývania – výstavba RD. Zámer preda ť tento 
majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web  stránke mesta 
a v regionálnej tla či. 

 
3/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2020 zo d ňa  
14.4.2020 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto  
uznesenia.  
 
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej  
verejnej sú ťaže č. 1/2020 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného  
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na vyššie uvedený ú čel  



a to v zložení: pp. Branislav Šušolík, JUDr. Martin  Kulíšek,  
Stanislav Struhal, Ing. Juraj Babušík, Mgr. Andrej Gallo.   
 
5/  Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2020 – p. Ing. Antona  
Kotešovského. 
 
II.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú sú ťaž  
č. 1/2020 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne  
stanovenom týmito podmienkami. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča, parc. CKN č. 824/9, záhrada  
o výmere 818 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt če. 
 
2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona   č.138/1991  
Z.b. o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladan ia s majetkom  
Mesta Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku  
Mesta Byt ča a to: 
-pozemok - parc. CKN č. 824/9, záhrada o výmere 818 m 2, k.ú. Ve ľká 
Byt ča, tretej osobe, formou obchodnej verejnej sú ťaže a to za 
účelom zabezpe čenia bývania – výstavba RD. Zámer preda ť tento 
majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web  stránke mesta 
a v regionálnej tla či. 

 
3/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2020 zo d ňa  
14.4.2020 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto  
uznesenia.  
 
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej  
verejnej sú ťaže č. 1/2020 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného  
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na vyššie uvedený ú čel  
a to v zložení: pp. Branislav Šušolík, JUDr. Martin  Kulíšek,  
Stanislav Struhal, Ing. Juraj Babušík, Mgr. Andrej Gallo.   
 
5/  Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2020 – p. Ing. Antona  
Kotešovského. 
 
II.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú sú ťaž  
č. 1/2020 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne  
stanovenom týmito podmienkami. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 50/2020 
 



Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča, parc. CKN č. 824/9, záhrada  
o výmere 818 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt če. 
 
2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona   č.138/1991  
Z.b. o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladan ia s majetkom  
Mesta Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku  
Mesta Byt ča a to: 
-pozemok - parc. CKN č. 824/9, záhrada o výmere 818 m 2, k.ú. Ve ľká 
Byt ča, tretej osobe, formou obchodnej verejnej sú ťaže a to za 
účelom zabezpe čenia bývania – výstavba RD. Zámer preda ť tento 
majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web  stránke mesta 
a v regionálnej tla či. 

 
3/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2020 zo d ňa  
14.4.2020 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto  
uznesenia.  
 
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej  
verejnej sú ťaže č. 1/2020 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného  
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na vyššie uvedený ú čel  
a to v zložení: pp. Branislav Šušolík, JUDr. Martin  Kulíšek,  
Stanislav Struhal, Ing. Juraj Babušík, Mgr. Andrej Gallo.   
 
5/  Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2020 – p. Ing. Antona  
Kotešovského. 
 
II.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú sú ťaž  
č. 1/2020 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne  
stanovenom týmito podmienkami. 
 
     
18 / Žiados ť HANT Development, a.s., Stará Ivanská cesta 1/386,  821 
04 Bratislava o uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluv y o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch Mest a Byt ča parcela 
CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú. Ve ľká Byt ča, za ú čelom umiestnenia 
stavby: vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, V N a NN. 

MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 51/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mesta Byt ča t.j.  
uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí bud úcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena, formou priameho prenájm u pod ľa §9a, 
ods., 9 písm. c) 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 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 Iva nská 
cesta 1/386, 821 04 Bratislava, I ČO: 51841819, za ú čelom 
umiestnenia stavby: vodovod, splašková kanalizácia,  plynovod, VN 
a NN na pozemkoch Mesta Byt ča parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, nájomné vo výške 1,- € + DPH za celé obdobie 
nájmu a to v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 6.5.2020.  
 
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.     
 
Poslanec p. Weber konštatoval, že do budúcna by mal i schva ľova ť 
vecné bremená odplatne. 
 
Poslanec p. Hrobárik konštatoval, že zatia ľ má Mesto záujemcov 
o sociálny byt, ktorí sp ĺňajú podmienky, 40. 
 
Pán primátor odpovedal, že z mesta Byt ča, uvidí sa ko ľko bude 
ostatných. 
 
Poslanec p. Kozák pripomenul, že budú musie ť pripravi ť VZN na 
pride ľovanie bytov. 
  
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mesta Byt ča t.j.  
uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí bud úcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena, formou priameho prenájm u pod ľa §9a, 
ods., 9 písm. c) 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 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 Iva nská 
cesta 1/386, 821 04 Bratislava, I ČO: 51841819, za ú čelom 
umiestnenia stavby: vodovod, splašková kanalizácia,  plynovod, VN 



a NN na pozemkoch Mesta Byt ča parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, nájomné vo výške 1,- € + DPH za celé obdobie 
nájmu a to v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 6.5.2020.  
 
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.     
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 51/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mesta Byt ča t.j.  
uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí bud úcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena, formou priameho prenájm u pod ľa §9a, 
ods., 9 písm. c) 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 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 Iva nská 
cesta 1/386, 821 04 Bratislava, I ČO: 51841819, za ú čelom 
umiestnenia stavby: vodovod, splašková kanalizácia,  plynovod, VN 
a NN na pozemkoch Mesta Byt ča parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, nájomné vo výške 1,- € + DPH za celé obdobie 
nájmu a to v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 6.5.2020.  
 
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.     
 

19 / Žiados ť B. D. Rosni čka s.r.o., Stará Ivanská cesta 1/386, 821 
04 Bratislava o uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluv y o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku Mesta Byt ča parcela 
CKN č. 3155/50  v k.ú. Ve ľká Byt ča, za ú čelom umiestnenia stavby: 
vodovod, splašková kanalizácia, plynovod. 

MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť. 
 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 52/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mesta Byt ča t.j.  
uzatvorenia Nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí bud úcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena, formou priameho prenájm u pod ľa §9a, 
ods., 9 písm. c) 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 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 Bratislav a, I ČO: 
44607067, 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, nájomné vo výške 1,- € + DPH za celé 
obdobie nájmu a to v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 6.5.2020.   
 
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. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mesta Byt ča t.j.  
uzatvorenia Nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí bud úcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena, formou priameho prenájm u pod ľa §9a, 
ods., 9 písm. c) 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 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 Bratislav a, I ČO: 
44607067, 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, nájomné vo výške 1,- € + DPH za celé 
obdobie nájmu a to v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 6.5.2020.   
 
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. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 52/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mesta Byt ča t.j.  
uzatvorenia Nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí bud úcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena, formou priameho prenájm u pod ľa §9a, 
ods., 9 písm. c) 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 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 Bratislav a, I ČO: 
44607067, 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, nájomné vo výške 1,- € + DPH za celé 
obdobie nájmu a to v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 6.5.2020.   
 
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. 
 
  
20 / Žiadosti o opätovné pridelenie bytov v bytovom do me pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na  
dobu ur čitú 1 rok: 
- p. Božena Cimprichová, byt č. 24 na dobu ur čitú od 01.06.2020 do  
  31.05.2021, 
- p. Mária Burandová, byt č. 69 na dobu ur čitú od 01.06.2020 do  
  31.05.2021, 
- p. Marián Ková čik, byt č. 30 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
  30.06.2021, 
- p. Anna Gažová, byt č. 33 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
  30.06.2021,   
- p. Karolína Lacková, byt č. 40 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
   30.06.2021,  
- p. Anna Václavíková, byt č. 67 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
   30.06.2021,   
- p. Alena Mrenová, byt č. 70 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
  30.06.2021,   
- p. Marta Turková a Rudolf Bušfy, byt č. 58 na dobu ur čitú od 



  01.08.2020 do 31.07.2021. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 53/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie bytov v bytovom dome pre do časné ubytovanie  
Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča na dobu ur čitú 1 rok: 
- p. Božena Cimprichová, byt č. 24 na dobu ur čitú od 01.06.2020 do  
  31.05.2021, 
- p. Mária Burandová, byt č. 69 na dobu ur čitú od 01.06.2020 do  
  31.05.2021, 
- p. Marián Ková čik, byt č. 30 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
  30.06.2021, 
- p. Anna Gažová, byt č. 33 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
  30.06.2021,   
- p. Karolína Lacková, byt č. 40 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
   30.06.2021,  
- p. Anna Václavíková, byt č. 67 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
   30.06.2021,   
- p. Alena Mrenová, byt č. 70 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
  30.06.2021,   
- p. Marta Turková a Rudolf Bušfy, byt č. 58 na dobu ur čitú od 
  01.08.2020 do 31.07.2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie bytov v bytovom dome pre do časné ubytovanie  
Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča na dobu ur čitú 1 rok: 
- p. Božena Cimprichová, byt č. 24 na dobu ur čitú od 01.06.2020 do  
  31.05.2021, 
- p. Mária Burandová, byt č. 69 na dobu ur čitú od 01.06.2020 do  
  31.05.2021, 
- p. Marián Ková čik, byt č. 30 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
  30.06.2021, 
- p. Anna Gažová, byt č. 33 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
  30.06.2021,   
- p. Karolína Lacková, byt č. 40 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
   30.06.2021,  
- p. Anna Václavíková, byt č. 67 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
   30.06.2021,   
- p. Alena Mrenová, byt č. 70 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
  30.06.2021,   
- p. Marta Turková a Rudolf Bušfy, byt č. 58 na dobu ur čitú od 
  01.08.2020 do 31.07.2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 53/2020 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie bytov v bytovom dome pre do časné ubytovanie  
Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča na dobu ur čitú 1 rok: 
- p. Božena Cimprichová, byt č. 24 na dobu ur čitú od 01.06.2020 do  
  31.05.2021, 
- p. Mária Burandová, byt č. 69 na dobu ur čitú od 01.06.2020 do  
  31.05.2021, 
- p. Marián Ková čik, byt č. 30 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
  30.06.2021, 
- p. Anna Gažová, byt č. 33 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
  30.06.2021,   
- p. Karolína Lacková, byt č. 40 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
   30.06.2021,  
- p. Anna Václavíková, byt č. 67 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
   30.06.2021,   
- p. Alena Mrenová, byt č. 70 na dobu ur čitú od 01.07.2020 do  
  30.06.2021,   
- p. Marta Turková a Rudolf Bušfy, byt č. 58 na dobu ur čitú od 
  01.08.2020 do 31.07.2021. 
 
21 / Žiadosti o pridelenie vo ľných bytov v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie bytov na dobu ur čitú 1 rok: 
- p. Božena Fu čeková a Ján Skukálek, 2-izbový byt č. 62 na dobu 
  ur čitú od 01.06.2020 do 31.05.2021, 
- p. František Hvore čný, 1-izbový byt č. 39 na dobu ur čitú od 
  01.06.2020 do 31.05.2021. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 54/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných bytov v bytovom dome pre do časné ubytovanie  
Jesienka, Tresko ňova č. 813/4, Byt ča na dobu ur čitú 1 rok: 
- p. Božena Fu čeková a Ján Skukálek, 2-izbový byt č. 62 na dobu 
  ur čitú od 01.06.2020 do 31.05.2021, 
- p. František Hvore čný, 1-izbový byt č. 39 na dobu ur čitú od 
  01.06.2020 do 31.05.2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných bytov v bytovom dome pre do časné ubytovanie  
Jesienka, Tresko ňova č. 813/4, Byt ča na dobu ur čitú 1 rok: 
- p. Božena Fu čeková a Ján Skukálek, 2-izbový byt č. 62 na dobu 
  ur čitú od 01.06.2020 do 31.05.2021, 
- p. František Hvore čný, 1-izbový byt č. 39 na dobu ur čitú od 
  01.06.2020 do 31.05.2021. 
 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 54/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných bytov v bytovom dome pre do časné ubytovanie  
Jesienka, Tresko ňova č. 813/4, Byt ča na dobu ur čitú 1 rok: 
- p. Božena Fu čeková a Ján Skukálek, 2-izbový byt č. 62 na dobu 
  ur čitú od 01.06.2020 do 31.05.2021, 
- p. František Hvore čný, 1-izbový byt č. 39 na dobu ur čitú od 
  01.06.2020 do 31.05.2021. 
 
22 / Žiadosti o opätovné pridelenie sociálnych bytov, Ul. Tresko ňova  
č. 814/5, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na  
dobu ur čitú 1 rok: 
- p. Jana Hubocká s rodinou , byt č. 8 – na dobu ur čitú od 
  01.07.2020 do 30.06.2021, 
- p. Jana Játyová  s rodinou , byt č.16 – na dobu ur čitú od 
  01.07.2020  do 30.06.2021, 
- p. Mária Balážová, byt č. 12 – na dobu ur čitú od  01.07.2020  
  do 30.06.2021, 
- p. Ľubomíra Chylová s rodinou , byt č. 22 – na dobu ur čitú od  
  01.07.2020 do 30.06.2021. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 55/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie sociálnych bytov, Ul. Tresko ňova č. 814/5,  
Byt ča na dobu ur čitú 1 rok: 
- p. Jana Hubocká s rodinou , byt č. 8 – na dobu ur čitú od 
  01.07.2020 do 30.06.2021, 
- p. Jana Játyová  s rodinou , byt č.16 – na dobu ur čitú od 
  01.07.2020  do 30.06.2021, 
- p. Mária Balážová, byt č. 12 – na dobu ur čitú od  01.07.2020  
  do 30.06.2021, 
- p. Ľubomíra Chylová s rodinou , byt č. 22 – na dobu ur čitú od  
  01.07.2020 do 30.06.2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie sociálnych bytov, Ul. Tresko ňova č. 814/5,  
Byt ča na dobu ur čitú 1 rok: 
- p. Jana Hubocká s rodinou , byt č. 8 – na dobu ur čitú od 
  01.07.2020 do 30.06.2021, 
- p. Jana Játyová  s rodinou , byt č.16 – na dobu ur čitú od 
  01.07.2020  do 30.06.2021, 
- p. Mária Balážová, byt č. 12 – na dobu ur čitú od  01.07.2020  



  do 30.06.2021, 
- p. Ľubomíra Chylová s rodinou , byt č. 22 – na dobu ur čitú od  
  01.07.2020 do 30.06.2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 55/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie sociálnych bytov, Ul. Tresko ňova č. 814/5,  
Byt ča na dobu ur čitú 1 rok: 
- p. Jana Hubocká s rodinou , byt č. 8 – na dobu ur čitú od 
  01.07.2020 do 30.06.2021, 
- p. Jana Játyová  s rodinou , byt č.16 – na dobu ur čitú od 
  01.07.2020  do 30.06.2021, 
- p. Mária Balážová, byt č. 12 – na dobu ur čitú od  01.07.2020  
  do 30.06.2021, 
- p. Ľubomíra Chylová s rodinou , byt č. 22 – na dobu ur čitú od  
  01.07.2020 do 30.06.2021. 
 
23 / MR vzala na vedomie informáciu, že nájomníci z jednéh o bytu na  
Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča sú neplati čmi. Ich nájomná zmluva 
kon čí 30. 6. 2020.  
Pán primátor informoval prítomných, že o nakladaní s týmto bytom  
budú orgány Mesta rokova ť po uplynutí dobu nájmu bytu. Opakovane  
poukázal na havarijný stav bytového domu na Ul. Kol lárovej (revízia  
elektrických rozvodov). 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
 
24 / MR vzala na vedomie, že KSOC požaduje, aby mestský úr ad 
predkladal na každé zasadnutie komisie informácie o  neplati čoch 
v sociálnych bytoch a Jesienke, aby komisia  dispon ovala týmito 
informáciami a aby vedela komu potom odporu či ť pred ĺženie nájmu 
a aby sa nestávalo, že vznikajú ve ľké podlžnosti na nájme za tieto 
byty. Ak niektorí nájomníci viac mesiacov neplatia,  komisia 
požaduje, aby im boli zasielané výzvy na úhradu ned oplatkov. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
 
25 / Žiados ť spolo čnosti ITER s.r.o., S.Sakalovej 190, Byt ča 
o udelenie súhlasu s umiestnením stavby – bezobsluž ná čerpacia 
stanica PHM a bezdotyková samoobslužná autoumyváre ň na časti 
pozemku Mesta Byt ča, parc. EKN č. 2167 v k.ú. V.Byt ča (Mesto Byt ča 
je podielovým spoluvlastníkom tejto parcely vo výšk e podielu ½, 
druhú časť pozemku vlastní Urbárske spolumajite ľstvo Byt ča). 
Predpokladaný záber z pozemku EKN č. 2167 predstavuje výmeru cca 52 
m2, na ú čel vybudovania príjazdovej komunikácie k predmetnej  stavbe.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť žiados ť. 
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 56/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta Byt ča s umiestnením stavby 
bezobslužnej čerpacej stanice PHM a bezdotykovej samoobslužnej 
autoumyvárne na časti pozemku Mesta Byt ča, parc. EKN č. 2167 v k.ú. 
Veľká Byt ča spolo čnosti ITER, s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 
Byt ča. 
 
Pán primátor v diskusii navrhol, aby bolo z uznesen ia zrejme, že 
Mesto súhlasí s vjazdom a výjazdom na pozemok vo vl astníctve Mesta, 
že zárove ň vydáva súhlas so zriadením odbo čovacieho pruhu na vjazd 
a výjazd na pozemku v spoluvlastníctve Mesta Byt ča, parc. EKN č. 
2167 v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
 
Poslanci, na návrh predsedu návrhovej komisie schvá lili doplnenie 
uznesenia: 
„a zárove ň vydáva súhlas so zriadením odbo čovacieho pruhu na vjazd 
a výjazd na pozemku v spoluvlastníctve Mesta Byt ča, parc. EKN č. 
2167 v k.ú. Ve ľká Byt ča.“ 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta Byt ča s umiestnením stavby 
bezobslužnej čerpacej stanice PHM a bezdotykovej samoobslužnej 
autoumyvárne na časti pozemku Mesta Byt ča, parc. EKN č. 2167 v k.ú. 
Veľká Byt ča spolo čnosti ITER, s.r.o., S.Sakalovej 190, Byt ča 
a zárove ň vydáva súhlas so zriadením odbo čovacieho pruhu na vjazd 
a výjazd na pozemku v spoluvlastníctve Mesta Byt ča, parc. EKN č. 
2167 v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 56/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie kladného stanoviska Mesta Byt ča s umiestnením stavby 
bezobslužnej čerpacej stanice PHM a bezdotykovej samoobslužnej 
autoumyvárne na časti pozemku Mesta Byt ča, parc. EKN č. 2167 v k.ú. 
Veľká Byt ča spolo čnosti ITER, s.r.o., S.Sakalovej 190, Byt ča 
a zárove ň vydáva súhlas so zriadením odbo čovacieho pruhu na vjazd 
a výjazd na pozemku v spoluvlastníctve Mesta Byt ča, parc. EKN č. 
2167 v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
 
26 / Žiados ť  spolo čnosti BPP Development, s.r.o., Gaštanová č. 
1007/6, Byt ča, pp. Vladimíra Hofericu a Lídie Hofericovej,  
Gaštanová č.  1019/8, Jaroslava Dodoka a Anny Dodokovej, Hlink ova  
Č. 681/21, Byt ča o vyjadrenie sa Mesta Byt ča k bodu napojenia  
účelovej prístupovej komunikácie (z pozemku parc. CKN  č. 3020/332)  
na verejnú komunikáciu Mesta Byt ča na pozemku parc. CKN č. 3015/17 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, Okružná ulica v Byt či z dôvodu sprístupnenia  



pozemkov parc. CKN č. 3020/335 až 338 a 3020/346 s plánovanou 
výstavbou rodinných domov. 
 

MR odporú ča MZ vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 57/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Byt ča k bodu napojenia  
účelovej prístupovej komunikácie (z pozemku parc. CKN  č. 3020/332)  
na verejnú komunikáciu Mesta Byt ča na pozemku parc. CKN č. 3015/17 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, Okružná ulica v Byt či spolo čnosti BPP  
Development, s.r.o., Gaštanová č. 1007/6, Byt ča, pp. Vladimírovi  
Hofericovi a Lídii Hofericovej, Gaštanová č.  1019/8, Jaroslavovi  
Dodokovi a Anne Dodokovej, Hlinkova č. 681/21, Byt ča. 
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Byt ča k bodu napojenia  
účelovej prístupovej komunikácie (z pozemku parc. CKN  č. 3020/332)  
na verejnú komunikáciu Mesta Byt ča na pozemku parc. CKN č. 3015/17 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, Okružná ulica v Byt či spolo čnosti BPP  
Development, s.r.o., Gaštanová č. 1007/6, Byt ča, pp. Vladimírovi  
Hofericovi a Lídii Hofericovej, Gaštanová č.  1019/8, Jaroslavovi  
Dodokovi a Anne Dodokovej, Hlinkova č. 681/21, Byt ča. 
 

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 57/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Byt ča k bodu napojenia  
účelovej prístupovej komunikácie (z pozemku parc. CKN  č. 3020/332)  
na verejnú komunikáciu Mesta Byt ča na pozemku parc. CKN č. 3015/17 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, Okružná ulica v Byt či spolo čnosti BPP  
Development, s.r.o., Gaštanová č. 1007/6, Byt ča, pp. Vladimírovi  
Hofericovi a Lídii Hofericovej, Gaštanová č.  1019/8, Jaroslavovi  
Dodokovi a Anne Dodokovej, Hlinkova č. 681/21, Byt ča. 
 

27 / Zástupca primátora p. Ing. Juraj Babušík navrhol,  aby Mesto 
požiadalo Štátne lesy SR, š.p., OZ Považská Bystric a o obnovu 
a údržbu rodinnej hrobky L. Poppera nachádzajúcej s a na cintoríne 
v Hliníku nad Váhom. 
 
MR uvedené vzala na vedomie a schválila. 
 
Poslanec p. Gallo navrhol, aby Mesto požiadalo pria mo Generálne 
riadite ľstvo Lesov v Banskej Bystrici. 



Poslanci nemali pripomienky. 
 
28 / Informácia o žiadosti OZ Filmový Klub Byt ča - návrh spolupráce 
s Mestom Byt ča (prenájom priestorov, verejných plôch, at ď.) pri 
organizovaní Festivalu Hviezdne noci, ktorý OZ plán uje zorganizova ť 
v termíne od 13. do 16. 8. 2020 – vi ď. predložená žiados ť 
s odpove ďou pána primátora. 
  
MR vzala uvedené na vedomie. 
 
Pán primátor konštatoval, že Mesto sa riadi pokynmi  Ústredného 
krízového štábu, zatia ľ pod ľa jeho informácii sú všetky takéto 
veľké spolo čensko-kultúrne akcie do júna zakázané. Uvidí sa, po dľa 
vývoju situácie, ako to bude ďalej. Podotkol však, že je ve ľa 
sťažností ob čanov na toto podujatie, hlavne tých bývajúcich na 
námestí, lebo sú to 4 dni hluku v centre mesta.    
 
Poslanci nemali pripomienky. 
 
29 / Doplnenie uznesenia MZ č. 1/2020 zo d ňa 20.2.2020. 
 
Pán primátor predniesol návrh na doplnenie uzneseni a MZ č. 1/2020 
zo d ňa 20.2.2020, ktoré je potrebné doloži ť na ŠFRB: 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 58/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uznesenie MZ v Byt či č. 1/2020 sa dop ĺňa o bod VII., ktorý znie : 
VII. Mesto Byt ča súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie 
ustanovenými zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov p latnými v čase 
podania žiadostí mesta Byt ča uvedených v bode VI. písmena d) a e) 
uznesenia MZ v Byt či č. 1/2020. 
 

Poslanec p. Putrirka požiadal o poskytnutie informá cie, aká je 
aktuálna situácia so žiados ťami na tieto byty, teda ko ľko je 
žiadate ľov, ko ľko ich sp ĺňa podmienky. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že poslancom bud e takto 
informácia zaslaná emailom. 
 

Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uznesenie MZ v Byt či č. 1/2020 sa dop ĺňa o bod VII., ktorý znie : 
VII. Mesto Byt ča súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie 
ustanovenými zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov p latnými v čase 
podania žiadostí mesta Byt ča uvedených v bode VI. písmena d) a e) 
uznesenia MZ v Byt či č. 1/2020. 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 58/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uznesenie MZ v Byt či č. 1/2020 sa dop ĺňa o bod VII., ktorý znie : 
VII. Mesto Byt ča súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie 
ustanovenými zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov p latnými v čase 
podania žiadostí mesta Byt ča uvedených v bode VI. písmena d) a e) 
uznesenia MZ v Byt či č. 1/2020. 
 
30 / Návrh na vzdanie sa odmeny poslancov. 
Poslanci sa dohodli o darovaní finan čných prostriedkov ZPSaDS 
Jesienka Byt ča.  
Pán primátor prezentoval, že on daruje čiastku 500,- €, taktiež na 
zabezpe čenie hygienických a dezinfek čných prostriedkov potrebných 
na ochranu klientov Zariadenia pre seniorov a denný  stacionár 
Jesienka, Byt ča.   
 
Predseda návrhovej komisie predniesol uznesenie, o ktorom dal pán 
primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Odmeny poslancov mestského zastupite ľstva za dnešné zasadnutie budú 
poslané na ú čet Zariadenia pre seniorov a denný stacionár Jesien ka, 
Byt ča na zabezpe čenie hygienických a dezinfek čných prostriedkov 
potrebných na ochranu klientov v súvislosti s ochor ením Covid 19.   
 
II.Berie na vedomie: 
Rozhodnutie primátora Mesta Byt ča o zaslaní 500,- € z jeho 
mesačného platu za mesiac máj na ú čet Zariadenia pre seniorov 
a denný stacionár Jesienka, Byt ča na zabezpe čenie hygienických 
a dezinfek čných prostriedkov potrebných na ochranu klientov 
v súvislosti s ochorením Covid 19.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 59/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Odmeny poslancov mestského zastupite ľstva za dnešné zasadnutie budú 
poslané na ú čet Zariadenia pre seniorov a denný stacionár Jesien ka, 
Byt ča na zabezpe čenie hygienických a dezinfek čných prostriedkov 
potrebných na ochranu klientov v súvislosti s ochor ením Covid 19.   
 
II.Berie na vedomie: 
Rozhodnutie primátora Mesta Byt ča o zaslaní 500,- € z jeho 
mesačného platu za mesiac máj na ú čet Zariadenia pre seniorov 
a denný stacionár Jesienka, Byt ča na zabezpe čenie hygienických 
a dezinfek čných prostriedkov potrebných na ochranu klientov 
v súvislosti s ochorením Covid 19.   
 



 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 3/2020 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Ing. Miroslav M inár čik 
prednostka úradu                    primátor mesta    
 
          
 
Július Lovás                        Ing. Juraj Puti rka      
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
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