
                      Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 2/2020 Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného 

dňa 5. 3. 2020 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Bytči 
 
Čas ukončenia zasadnutia: 18,30 hod.       
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 16 poslancov 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta Bytča. 
2/ Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2019/Z. 
3/ Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2020 
k 31.03.2020. 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 1/2020, 
ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov 
do základnej školy. 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 2/2020 
o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča. 
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 3/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 
2/2019 o obrade uvítania do života a finančnej podpore pre narodené 
dieťa. 
7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 4/2020 
o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za 
poskytované sociálne služby v ZPSaDS Jesienka, Treskoňová ul. č. 
813/4, Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 v znení VZN č. 
11/2019.  
8/ Žiadosť CVČ Bytča o odpustenie platby za využívanie kultúrneho 
domu v mestskej časti Malá Bytča. 
9/ Návrh vysporiadania veľkokapacitných kontajnerov  v obciach 
okresu. 
10/ Žiadosť Speváckeho zboru GLORIA DEO Bytča o rozšírenie možnosti 
využitia pridelenej dotácie na činnosť v r. 2020.   
11/ Ponuka Panoráma Mgr. Milan Kosec – námet na dokumentárny film 
o meste Bytča.   
12/ BPP Development s.r.o., Gaštanová č.1007/6, Bytča  – Memorandum 
o dlhodobej spolupráci pri príprave a realizácii projektu – 
Súkromná Materská škola „Galileo“. 
13/ Žiadosť o stanovisko mesta k budúcemu zámeru výstavby rodinného 
domu. 
14/ Návrh riaditeľky ZPSaDS Jesienka na zvýšenie ceny za 
občerstvenie - podania večere po zasadnutí mestského 
zastupiteľstva.  
15/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Mesta Bytča 
nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny mesta, Ul. Sidónie Sakalovej, 
Bytča. 
16/ Žiadosť občianok m.č. malá Bytča o vyčlenenie finančného 
príspevku na rekonštrukciu a zlepšenie bezpečnosti detského ihriska 
v Malej Bytči. 
17/ Stredoslovenská distribučná, a.s., schvaľovanie zmluvy 
o Zriadení vecného bremena. 
18/ Žiadosť o odkúpenie časti pozemku Mesta Bytča v k.ú. Veľká 
Bytča. 



19/ Žiadosť o prenájom pozemku Mesta Bytča v k. ú. Hrabové. 
20/ Žiadosť o odpredaj pozemku Mesta Bytča v k.ú. Veľká Bytča. 
21/ CERTUS DEVELOPMENT, Trenčín návrh uzatvorenia kúpnej zmluvy na 
odkúpenie pozemkov Mestom Bytča v k.ú. Veľká Bytča. 
22/ Návrh CERTUS DEVELOPMENT, Trenčín na uzatvorenie kúpnej zmluvy 
na odkúpenie rozostavaných stavieb Mestom Bytča - prístupovej 
komunikácie a chodníkov. 
23/ Žiadosť o odkúpenie pozemku Mesta Bytča v k.ú. Kolárovice. 
24/  Žiadosť o odkúpenie rozostavanej garáže nachádzajúcej sa na Ul. 
Bottova Bytča. 
25/ Žiadosť o odkúpenie rozostavanej garáže nachádzajúcej sa na Ul. 
Bottova Bytča. 
26/ Žiadosť Klubu zjazdovej cyklistiky N.O., Fraňa Kráľa 889/22, 
Bytča o prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove 
TSMB. 
27/ Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku v k.ú. Veľká Bytča. 
28/ Pridelenie voľného bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 
Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča. 
29/ Žiadosti o opätovné pridelenie bytu v nájomných bytoch na Ul. 
Treskoňovej 814/5, Bytča. 
30/ Informácia o ponechaní dvoch nájomných bytoch na Ul. 
Treskoňovej 814/5, Bytča pre potreby Mesta. 
31/  Žiadosť spoločnosti Energy Studio, Žilina o uzatvorení zmluvy 
o vecnom bremene. 
32/  Žiadosť spoločnosti Energy Studio, Žilina o uzatvorení zmluvy 
o vecnom bremene. 
33/ Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o poskytovaní právnych 
služieb (právna analýza nájomnej zmluvy – tepelné hospodárstvo).    
34/ Žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa 
hodnotenia projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2020.  
35/ Žiadosť p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej o vydanie súhlasu 
Mesta na podnájom.   
36/ Žiadosť o súhlas na výrub drevín – informácia.    
37/ Žiadosť Bytového domu Rosnička, s r.o., Bratislava  
o schválenie investičného zámeru. 
38/ Informácie o výrube stromov na Ul. 1. mája a návrh na 
zjednosmernenie ulice S. Bíroša. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta p. 
Ing. Miroslav Minárčik a konštatoval, že je prítomných 15 poslancov 
(poslanec p. Július Lovás ospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí 
a poslanec p. Ing. Peter Weber bude meškať), čím bolo zasadnutie 
uznášaniaschopné.  
 
Pán primátor dal hlasovať o návrhu programu. Poslanci program 
jednohlasne schválili. 
 
Pán primátor predložil návrh na doplnenie programu  o bod č. 37/ 
Žiadosť Bytového domu Rosnička, s r.o., Bratislava  o schválenie 
investičného zámeru. Žiadosť poslanci obdržali. 
 



Poslanci doplnenie bodu programu jednohlasne schválili. 
 
Poslanec p. Martin Kulíšek navrhol doplnenie programu o informácie 
o výrube stromov na Ul. 1. mája a návrh na zjednosmernenie ulice S. 
Bíroša. 
 
Poslanci doplnenie bodu programu jednohlasne schválili. 
 
     Za overovateľov zápisnice boli schválení p. JUDr. Martin 
Kulíšek a p. Mária Lee Fujdiaková.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. PhDr. Martin 
Gácik ako predseda komisie, p. Mgr. Andrej Gallo a p. Ľubomír 
Hrobárik ako členovia komisie. 
     Za zapisovateľku bola určená p. Mgr. Mária Klučiarová. 
 
Poslanci program, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovateľku schválili. 
 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta Bytča: 
-správa o plnení uznesení MZ prijatých dňa 12. 12. 2019, 
-správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča za  
 r. 2019, 
-správa o výsledku kontroly č. 13/2019 – kontrola plnenia a analýza 
 bežných príjmov nedaňových, rozpočtová kvalifikácia 212 – príjem 
 z vlastníctva (prenájom) za rok 2018 na MsÚ v Bytči, 
-správa o výsledku kontroly č. 1/2020 – kontrola vybavovania 
 sťažností a petícií za rok 2019 v podmienkach samosprávy Mesta 
 Bytča.   
    
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 4/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ prijatých dňa 12. 12. 2019, 
-správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča za  
 r. 2019, 
-správu o výsledku kontroly č. 13/2019 – kontrola plnenia a analýza 
 bežných príjmov nedaňových, rozpočtová kvalifikácia 212 – príjem 
 z vlastníctva (prenájom) za rok 2018 na MsÚ v Bytči, 
-správu o výsledku kontroly č. 1/2020 – kontrola vybavovania 
 sťažností a petícií za rok 2019 v podmienkach samosprávy Mesta 
 Bytča.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ prijatých dňa 12. 12. 2019, 
-správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča za  
 r. 2019, 
-správu o výsledku kontroly č. 13/2019 – kontrola plnenia a analýza 



 bežných príjmov nedaňových, rozpočtová kvalifikácia 212 – príjem 
 z vlastníctva (prenájom) za rok 2018 na MsÚ v Bytči, 
-správu o výsledku kontroly č. 1/2020 – kontrola vybavovania 
 sťažností a petícií za rok 2019 v podmienkach samosprávy Mesta 
 Bytča.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 4/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ prijatých dňa 12. 12. 2019, 
-správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča za  
 r. 2019, 
-správu o výsledku kontroly č. 13/2019 – kontrola plnenia a analýza 
 bežných príjmov nedaňových, rozpočtová kvalifikácia 212 – príjem 
 z vlastníctva (prenájom) za rok 2018 na MsÚ v Bytči, 
-správu o výsledku kontroly č. 1/2020 – kontrola vybavovania 
 sťažností a petícií za rok 2019 v podmienkach samosprávy Mesta 
 Bytča.   
 
2/ Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2019/Z 
v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 
Mesta Bytča /k 31.12.2019/. 
 
MR vzala na vedomie predloženú zmenu rozpočtu Mesta Bytča 
rozpočtovým opatrením č. 2/2019/Z v zmysle § 21 ods. 1 Zásad 
hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča. 
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 5/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2019/Z 
v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 
Mesta Bytča k 31.12.2019. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2019/Z 
v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 
Mesta Bytča k 31.12.2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 5/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2019/Z 
v zmysle § 21 ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 
Mesta Bytča k 31.12.2019. 



3/ Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2020 
k 31.03.2020. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zmene programového 
rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2020 k 31. 3. 2020. 
 
MR odporúča MZ schváliť navrhovanú zmenu rozpočtu Mesta Bytča 
rozpočtovým opatrením č. 2/2020 k 31.03.2020 podľa predloženej 
tabuľky s nasledovným doplnením: 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 8.2 Výstavba MK 
Modernizácia svetelnej križovatky                  +6.470,- € 
Finannčé operácie príjmové 
Zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu +6.470,- €  
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 6/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I. Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene programového 
rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2020 k 31. 03. 2020 
II. Schvaľuje: 
1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 
2/2020, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) - d) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 03. 2020 
podľa predloženej tabuľky s nasledovným doplnením:     
 

Kapitálové výdavky 

Podprogram 8.2. Výstavba MK 

Modernizácia svetelnej križovatky        +6.470,- € 
 
Finančné operácie príjmové 

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

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

− Modernizácia kamerového systému          2.500,- € 

− Nákup a osadenie polopodzemných kontajnerov          5.510,- € 

− Ihrisko Mikšová – výstavba                            12.200,- € 

− MŠ Dostojevského – interiérové žalúzie          3.690,- € 

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

 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
III. Berie na vedomie: 



Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene programového 
rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2020 k 31. 03. 2020 
IV. Schvaľuje: 
1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 
2/2020, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) - d) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 03. 2020 
podľa predloženej tabuľky s nasledovným doplnením:     
 

Kapitálové výdavky 

Podprogram 8.2. Výstavba MK 

Modernizácia svetelnej križovatky        +6.470,- € 
 
Finančné operácie príjmové 

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

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

− Modernizácia kamerového systému          2.500,- € 

− Nákup a osadenie polopodzemných kontajnerov          5.510,- € 

− Ihrisko Mikšová – výstavba                            12.200,- € 

− MŠ Dostojevského – interiérové žalúzie          3.690,- € 

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

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 6/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
V. Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene programového 
rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2020 k 31. 03. 2020 
VI. Schvaľuje: 
1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 
2/2020, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) - d) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 03. 2020 
podľa predloženej tabuľky s nasledovným doplnením:     
 

Kapitálové výdavky 

Podprogram 8.2. Výstavba MK 

Modernizácia svetelnej križovatky        +6.470,- € 
 
Finančné operácie príjmové 

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



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

− Modernizácia kamerového systému          2.500,- € 

− Nákup a osadenie polopodzemných kontajnerov          5.510,- € 

− Ihrisko Mikšová – výstavba                            12.200,- € 

− MŠ Dostojevského – interiérové žalúzie          3.690,- € 

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

 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 1/2020, 
ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov 
do základnej školy. 
 
MR odporúča MZ schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Bytča č. 1/2020, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o určení miesta 
a času zápisu žiakov do základnej školy. 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia: 

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2020, ktorým sa mení 
VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej 
školy. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za návrh všeobecne záväzného nariadenia: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2020, ktorým sa mení 
VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej 
školy. 
 
Poslanci všeobecne záväzné nariadenie schválili. 
MZ prijíma všeobecne záväzné nariadenie       č. 1/2020  
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2020, ktorým sa mení 
VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej 
školy. 
 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 2/2020 
o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča. 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia: 

všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2020 o určení názvu 
ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča. 
 
Poslanci schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta č. 
2/2020 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste s 
názvami ulíc: Jabloňová ulica, Morušová ulica, Čerešňová ulica. 
 
Pán primátor dal hlasovať za návrh všeobecne záväzného nariadenia: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2020 o určení názvu 
ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča. 
 
Poslanci všeobecne záväzné nariadenie schválili. 
MZ prijíma všeobecne záväzné nariadenie       č. 2/2020  
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2020 o určení názvu 
ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča. 
 
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 3/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 
2/2019 o obrade uvítania do života a finančnej podpore pre narodené 
dieťa. 
 
MR odporúča MZ schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Bytča č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Bytča č. 2/2019 o obrade uvítania do života 
a finančnej podpore pre narodené dieťa. 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia: 

všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2020, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2019 
o obrade uvítania do života a finančnej podpore pre narodené dieťa. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za návrh všeobecne záväzného nariadenia: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2020, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2019 
o obrade uvítania do života a finančnej podpore pre narodené dieťa. 
 
Poslanci všeobecne záväzné nariadenie schválili. 
MZ prijíma všeobecne záväzné nariadenie       č. 3/2020  
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2020, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2019 
o obrade uvítania do života a finančnej podpore pre narodené dieťa. 
 
7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 4/2020 
o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za 
poskytované sociálne služby v ZPSaDS Jesienka, Treskoňová ul. č. 
813/4, Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 v znení VZN č. 
11/2019.  
 
MR vzala na vedomie požiadavku primátora mesta, aby riaditeľka 
zariadenia predložila, aké opatrenia urobila na zefektívnenie 
nakladania s finančnými prostriedkami zariadenia, t.z. napr. 
nutnosť zamestnávania dvoch údržbárov (viď. príloha).   
 
Pán primátor konštatoval, že pani riaditeľka predložila poslancom 
návrhy opatrení aj s podrobnými výpočtami. 
 
Poslanci nemali pripomienky.  
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
            všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 4/2020 o poskytovaní 
sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne 
služby v ZPSaDS Jesienka, Treskoňová ul. č. 813/4, Bytča, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 v znení VZN č. 11/2019.  
 
Pán primátor konštatoval, že pani riaditeľka predložila poslancom 
návrhy opatrení aj s podrobnými výpočtami. 
 
Poslanci nemali pripomienky.  
 
Pán primátor dal hlasovať za návrh všeobecne záväzného nariadenia: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 4/2020 o poskytovaní 
sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne 
služby v ZPSaDS Jesienka, Treskoňová ul. č. 813/4, Bytča, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 v znení VZN č. 11/2019.  
 
Poslanci všeobecne záväzné nariadenie schválili. 
MZ prijíma všeobecne záväzné nariadenie       č. 4/2020  
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 4/2020 o poskytovaní 
sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne 
služby v ZPSaDS Jesienka, Treskoňová ul. č. 813/4, Bytča, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 v znení VZN č. 11/2019.  



8/ Žiadosť CVČ Bytča o odpustenie platby za využívanie kultúrneho 
domu v mestskej časti Malá Bytča za obdobie od 1.3.2020 do 
30.6.2020 – krúžky. 
 
MR odporúča MZ schváliť nevyhovieť žiadosti o odpustenie platby vo 
výške 113,32 € za spotrebované energie v Kultúrnom dome Malá Bytča, 
využívaných za účelom krúžkovej činnosti CVČ. Ide o energie 
fakturované v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov.  
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 7/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Nevyhovenie žiadosti CVČ Bytča o odpustenie platby vo výške 113,32 
€ za spotrebované energie v Kultúrnom dome Malá Bytča, využívaných 
za účelom krúžkovej činnosti CVČ.  
 
Riaditeľka CVČ vysvetlila prítomným, že aj táto suma by pomohla 
činnosti CVČ. 
 
Poslanec p. Šušolík konštatoval, že pri prerokovaní návrhu rozpočtu 
v komisiách aj v mestskej rade zvážili, že nie je možné v tak 
vysokej miere  dofinancovať CVČ ako po minulé roky. Jednoducho musí 
pani riaditeľka urobiť opatrenia. 
       
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Nevyhovenie žiadosti CVČ Bytča o odpustenie platby vo výške 113,32 
€ za spotrebované energie v Kultúrnom dome Malá Bytča, využívaných 
za účelom krúžkovej činnosti CVČ.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 7/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Nevyhovenie žiadosti CVČ Bytča o odpustenie platby vo výške 113,32 
€ za spotrebované energie v Kultúrnom dome Malá Bytča, využívaných 
za účelom krúžkovej činnosti CVČ.  
     
9/ Návrh vysporiadania veľkokapacitných kontajnerov  v obciach 
okresu po skončení projektu „Zvýšenie separácie odpadu v Bytči 
a v okolitých obciach zameraných na zber BRO“.   
 
MR odporúča MZ schváliť vysporiadanie veľkokapacitných kontajnerov  
v obciach okresu formou nájmu. 
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 8/2020 
Mestské zastupiteľstvo 



Schvaľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mesta Bytča – 35 ks 
veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme 5,5 m3 , 32 ks 
veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme 7,0  m3   a 15 ks 
naťahovacích kontajnerov o objeme 9,0 m3 (úradná tabuľa mesta, web 
mesta), priamy prenájom podľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Bytča, zo dňa 23.11.2016, ako prípad prenájmu 
hodný osobitného zreteľa, prenajímateľ – Mesto Bytča, Námestie SR 
1/1, IČO: 00321192, 014 01 Bytča a nájomcovia – obce Hlboké nad 
Váhom, Veľké Rovné, Predmier, Štiavnik, Maršová-Rašov, Jablonové, 
Súľov-Hradná, Kotešová, Petrovice, Kolárovice  a Hvozdnica s 
nasledovnými podmienkami nájmu:  
-výška ročného nájomného za prenájom jedného ks vaňového  
 kontajnera o objeme 5,5 m3 predstavuje sumu vo výške 200,- € 
-výška ročného nájomného za prenájom jedného ks vaňového  
 kontajnera o objeme 7,0 m3 predstavuje sumu vo výške 260,-€ 
-výška ročného nájomného za prenájom jedného ks naťahovacieho 
 kontajnera o objeme 9,0  m3 predstavuje sumu vo výške 400,- € 
-nájomná zmluva na dobu neurčitú  
-účel nájmu: vývoz komunálneho resp. biologicky rozložiteľného  
 odpadu vo vyššie uvedených obciach 

 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča  ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa je podpora mesta Bytča jednotlivým 
obciam bytčianskeho okresu, resp. ich obyvateľom pri vývoze 
komunálneho a biologicky rozložiteľného odpadu, po ukončení 
projektu : Zvýšenie separácie odpadu v Bytči a okolitých obciach 
zameraných na zber BRO, ktorého zúčastnení v predchádzajúcich 
piatich rokov boli i tieto obce.     
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mesta Bytča – 35 ks 
veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme 5,5 m3 , 32 ks 
veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme 7,0  m3   a 15 ks 
naťahovacích kontajnerov o objeme 9,0 m3 (úradná tabuľa mesta, web 
mesta), priamy prenájom podľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Bytča, zo dňa 23.11.2016, ako prípad prenájmu 
hodný osobitného zreteľa, prenajímateľ – Mesto Bytča, Námestie SR 
1/1, IČO: 00321192, 014 01 Bytča a nájomcovia – obce Hlboké nad 
Váhom, Veľké Rovné, Predmier, Štiavnik, Maršová-Rašov, Jablonové, 
Súľov-Hradná, Kotešová, Petrovice, Kolárovice  a Hvozdnica s 
nasledovnými podmienkami nájmu:  
-výška ročného nájomného za prenájom jedného ks vaňového  
 kontajnera o objeme 5,5 m3 predstavuje sumu vo výške 200,- € 
-výška ročného nájomného za prenájom jedného ks vaňového  
 kontajnera o objeme 7,0 m3 predstavuje sumu vo výške 260,-€ 



-výška ročného nájomného za prenájom jedného ks naťahovacieho 
 kontajnera o objeme 9,0  m3 predstavuje sumu vo výške 400,- € 
-nájomná zmluva na dobu neurčitú  
-účel nájmu: vývoz komunálneho resp. biologicky rozložiteľného  
 odpadu vo vyššie uvedených obciach 

 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča  ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa je podpora mesta Bytča jednotlivým 
obciam bytčianskeho okresu, resp. ich obyvateľom pri vývoze 
komunálneho a biologicky rozložiteľného odpadu, po ukončení 
projektu : Zvýšenie separácie odpadu v Bytči a okolitých obciach 
zameraných na zber BRO, ktorého zúčastnení v predchádzajúcich 
piatich rokov boli i tieto obce.     
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 8/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mesta Bytča – 35 ks 
veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme 5,5 m3 , 32 ks 
veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme 7,0  m3   a 15 ks 
naťahovacích kontajnerov o objeme 9,0 m3 (úradná tabuľa mesta, web 
mesta), priamy prenájom podľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Bytča, zo dňa 23.11.2016, ako prípad prenájmu 
hodný osobitného zreteľa, prenajímateľ – Mesto Bytča, Námestie SR 
1/1, IČO: 00321192, 014 01 Bytča a nájomcovia – obce Hlboké nad 
Váhom, Veľké Rovné, Predmier, Štiavnik, Maršová-Rašov, Jablonové, 
Súľov-Hradná, Kotešová, Petrovice, Kolárovice  a Hvozdnica s 
nasledovnými podmienkami nájmu:  
-výška ročného nájomného za prenájom jedného ks vaňového  
 kontajnera o objeme 5,5 m3 predstavuje sumu vo výške 200,- € 
-výška ročného nájomného za prenájom jedného ks vaňového  
 kontajnera o objeme 7,0 m3 predstavuje sumu vo výške 260,-€ 
-výška ročného nájomného za prenájom jedného ks naťahovacieho 
 kontajnera o objeme 9,0  m3 predstavuje sumu vo výške 400,- € 
-nájomná zmluva na dobu neurčitú  
-účel nájmu: vývoz komunálneho resp. biologicky rozložiteľného  
 odpadu vo vyššie uvedených obciach 

 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča  ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa je podpora mesta Bytča jednotlivým 
obciam bytčianskeho okresu, resp. ich obyvateľom pri vývoze 
komunálneho a biologicky rozložiteľného odpadu, po ukončení 
projektu : Zvýšenie separácie odpadu v Bytči a okolitých obciach 
zameraných na zber BRO, ktorého zúčastnení v predchádzajúcich 
piatich rokov boli i tieto obce.     
 
10/ Žiadosť Speváckeho zboru GLORIA DEO Bytča o rozšírenie možnosti 
využitia pridelenej dotácie na činnosť v r. 2020.   
 



MR odporúča MZ schváliť rozšírenie možnosti využitia pridelenej 
dotácie na činnosť v r. 2020 s tým, že žiadateľ CD a DVD  
s nahrávkami môže používať len na bezplatnú propagáciu činnosti 
speváckeho zboru GLORIA DEO Bytča. 
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 9/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Rozšírenie možnosti využitia pridelenej dotácie na činnosť v r. 
2020 speváckemu zboru GLORIA DEO Bytča na úhradu služieb pri 
príprave CD a DVD nahrávok s tým, že CD a DVD s nahrávkami môže 
zbor používať len na bezplatnú propagáciu svojej činnosti.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Rozšírenie možnosti využitia pridelenej dotácie na činnosť v r. 
2020 speváckemu zboru GLORIA DEO Bytča na úhradu služieb pri 
príprave CD a DVD nahrávok s tým, že CD a DVD s nahrávkami môže 
zbor používať len na bezplatnú propagáciu svojej činnosti.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 9/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Rozšírenie možnosti využitia pridelenej dotácie na činnosť v r. 
2020 speváckemu zboru GLORIA DEO Bytča na úhradu služieb pri 
príprave CD a DVD nahrávok s tým, že CD a DVD s nahrávkami môže 
zbor používať len na bezplatnú propagáciu svojej činnosti.  
 
11/ Ponuka Panoráma Mgr. Milan Kosec – námet na dokumentárny film 
o meste Bytča.   
  
MR odporúča MZ schváliť neprijatie ponuky Panoráma Mgr. Milan Kosec  
na natočenie dokumentárneho filmu o meste Bytča.   
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 10/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Neprijatie ponuky Panoráma Mgr. Milan Kosec na natočenie 
dokumentárneho filmu o meste Bytča.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Neprijatie ponuky Panoráma Mgr. Milan Kosec na natočenie 
dokumentárneho filmu o meste Bytča.   



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 10/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Neprijatie ponuky Panoráma Mgr. Milan Kosec na natočenie 
dokumentárneho filmu o meste Bytča.   
  
12/ BPP Development s.r.o., Gaštanová č.1007/6, Bytča  – Memorandum 
o dlhodobej spolupráci pri príprave a realizácii projektu – 
Súkromná Materská škola „Galileo“. 
 
MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti žiadateľa - BPP  
Development, s.r.o. , Bytča o schválenie memoranda o dlhodobej  
spolupráci pri príprave a realizácii projektu : Súkromná MŠ  
Galileo.  
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 11/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Neprijatie ponuky BPP Development, s.r.o., Bytča na dlhodobú  
spoluprácu pri príprave a realizácii projektu: Súkromná MŠ  
Galileo.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Neprijatie ponuky BPP Development, s.r.o., Bytča na dlhodobú  
spoluprácu pri príprave a realizácii projektu: Súkromná MŠ  
Galileo.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 11/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Neprijatie ponuky BPP Development, s.r.o., Bytča na dlhodobú  
spoluprácu pri príprave a realizácii projektu: Súkromná MŠ  
Galileo.  
 
13/ Žiadosť p. Pavla Belka s manž. Veronikou, S. Sakalovej č. 
197/95, Bytča o stanovisko mesta k budúcemu zámeru výstavby 
rodinného domu na číslo parcely 1327/45 v k.ú. Veľká Bytča (pri 
sídlisku Úvažie) a o stanovisko mesta k možnosti vybudovania 
obslužnej komunikácie k tomuto pozemku. 
 
MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti p. Pavla Belka s manž. 
Veronikou vydanie nesúhlasného Mesta k možnosti vybudovania 
obslužnej komunikácie. 
MR konštatuje, že je v kompetencii stavebného úradu zaujatie 
stanoviska k budúcemu zámeru výstavby rodinného domu na číslo 
parcely 1327/45 v k.ú. Veľká Bytča. 



Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 12/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Schvaľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Bytča k možnosti vybudovania 
obslužnej komunikácie k pozemku parcela CKN č. 1327/45 v k.ú. Veľká 
Bytča na žiadosť p. Pavla Belka s manž. Veronikou, S. Sakalovej č. 
197/95, Bytča. 
 
II.Odporúča:  
Riešiť žiadosť p. Pavla Belka s manž. Veronikou, S. Sakalovej č. 
197/95, Bytča o stanovisko mesta k budúcemu zámeru výstavby 
rodinného domu na číslo parcely 1327/45 v k.ú. Veľká Bytča v rámci 
kompetencii Stavebného úradu Mesta Bytča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Schvaľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Bytča k možnosti vybudovania 
obslužnej komunikácie k pozemku parcela CKN č. 1327/45 v k.ú. Veľká 
Bytča na žiadosť p. Pavla Belka s manž. Veronikou, S. Sakalovej č. 
197/95, Bytča. 
 
II.Odporúča:  
Riešiť žiadosť p. Pavla Belka s manž. Veronikou, S. Sakalovej č. 
197/95, Bytča o stanovisko mesta k budúcemu zámeru výstavby 
rodinného domu na číslo parcely 1327/45 v k.ú. Veľká Bytča v rámci 
kompetencii Stavebného úradu Mesta Bytča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 12/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Schvaľuje: 
Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Bytča k možnosti vybudovania 
obslužnej komunikácie k pozemku parcela CKN č. 1327/45 v k.ú. Veľká 
Bytča na žiadosť p. Pavla Belka s manž. Veronikou, S. Sakalovej č. 
197/95, Bytča. 
 
II.Odporúča:  
Riešiť žiadosť p. Pavla Belka s manž. Veronikou, S. Sakalovej č. 
197/95, Bytča o stanovisko mesta k budúcemu zámeru výstavby 
rodinného domu na číslo parcely 1327/45 v k.ú. Veľká Bytča v rámci 
kompetencii Stavebného úradu Mesta Bytča. 
 
14/ Návrh riaditeľky ZPSaDS Jesienka na zvýšenie ceny za 
občerstvenie - podania večere po zasadnutí mestského zastupiteľstva 
na 5,- €/večera. 
 
MR odporúča MZ schváliť zrušenie uznesenia č. 64/2015 v časti I. 
a schváliť občerstvenie pre poslancov a pracovníkov Mesta počas 



zasadnutia mestského zastupiteľstva formou podania večere 
v maximálnej hodnote 5,- € za večeru.  
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 13/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie MZ č. 64/2015 v časti I. zo dňa 26. 3. 2015  
 
II.Schvaľuje: 
Občerstvenie pre poslancov a pracovníkov Mesta počas zasadnutia 
mestského zastupiteľstva formou podania večere z jedálne ZPSaDS 
Jesienka v maximálnej hodnote 5,- € za večeru.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie MZ č. 64/2015 v časti I. zo dňa 26. 3. 2015  
 
II.Schvaľuje: 
Občerstvenie pre poslancov a pracovníkov Mesta počas zasadnutia 
mestského zastupiteľstva formou podania večere z jedálne ZPSaDS 
Jesienka v maximálnej hodnote 5,- € za večeru.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 13/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie MZ č. 64/2015 v časti I. zo dňa 26. 3. 2015  
 
II.Schvaľuje: 
Občerstvenie pre poslancov a pracovníkov Mesta počas zasadnutia 
mestského zastupiteľstva formou podania večere z jedálne ZPSaDS 
Jesienka v maximálnej hodnote 5,- € za večeru.  
 
15/ Žiadosť p. Petra Madigára, Predmier 31 o prenájom nebytových 
priestorov Mesta Bytča nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny mesta, 
Ul. Sidónie Sakalovej, Bytča na vykonávanie kultúrnej činnosti – 
hudobné a dabingové nahrávanie. 

Zverejnenie tohto zámeru prenájmu žiadateľovi bolo vykonané v čase 
od 10.1.2020 do 31.1.2020 a neboli ku nemu vznesené žiadne námietky 
od tretích osôb.  

Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 14/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne 
Tribúny mesta, Ul. Sidónie Sakalovej 182, Bytča o výmere 17 m2  za 
prebytočný majetok Mesta Bytča. 



2/ Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne 
Tribúny mesta, Ul. Sidónie Sakalovej č. 182, Bytča o výmere 17 m2, 
priamym prenájmom podľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Bytča, zo dňa 23.11.2016, ako prípad prenájmu 
hodný osobitného zreteľa, prenajímateľ – Mesto Bytča, Námestie SR 
1/1, IČO: 00321192, 014 01 Bytča, a nájomca – Peter Madigár, 
Predmier 31, 013 51 Predmier s nasledovnými podmienkami nájmu:  

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

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa je podpora mesta Bytča jeho občanom a mladej generácii 
v oblasti kultúrnych a  voľnočasových aktivít.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne 
Tribúny mesta, Ul. Sidónie Sakalovej 182, Bytča o výmere 17 m2  za 
prebytočný majetok Mesta Bytča. 
 
2/ Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne 
Tribúny mesta, Ul. Sidónie Sakalovej č. 182, Bytča o výmere 17 m2, 
priamym prenájmom podľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Bytča, zo dňa 23.11.2016, ako prípad prenájmu 
hodný osobitného zreteľa, prenajímateľ – Mesto Bytča, Námestie SR 
1/1, IČO: 00321192, 014 01 Bytča, a nájomca – Peter Madigár, 
Predmier 31, 013 51 Predmier s nasledovnými podmienkami nájmu:  

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

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa je podpora mesta Bytča jeho občanom a mladej generácii 
v oblasti kultúrnych a  voľnočasových aktivít.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 14/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne 
Tribúny mesta, Ul. Sidónie Sakalovej 182, Bytča o výmere 17 m2  za 
prebytočný majetok Mesta Bytča. 
 
2/ Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne 
Tribúny mesta, Ul. Sidónie Sakalovej č. 182, Bytča o výmere 17 m2, 
priamym prenájmom podľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o 



majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Bytča, zo dňa 23.11.2016, ako prípad prenájmu 
hodný osobitného zreteľa, prenajímateľ – Mesto Bytča, Námestie SR 
1/1, IČO: 00321192, 014 01 Bytča, a nájomca – Peter Madigár, 
Predmier 31, 013 51 Predmier s nasledovnými podmienkami nájmu:  

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

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

16/ Žiadosť občianok m.č. malá Bytča pp. Bc. Zuzany Hvoreckej 
a Ing. Martiny Chovancovej o vyčlenenie finančného príspevku vo 
výške 7.000,- € z rezervného fondu Mesta Bytča na rekonštrukciu 
a zlepšenie bezpečnosti detského ihriska v Malej Bytči (pri KD Malá 
Bytča). 

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

Poslanec p. Kozák mal pripomienku, že nesúhlasí, aby Mesto do tohto 
zasahovalo, ihrisko nie je atestované, má cca 50 rokov, navrhuje, 
aby bolo len udržiavané. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Odporúča: 
Prerokovanie žiadosti občianok m.č. malá Bytča pp. Bc. Zuzany 
Hvoreckej a Ing. Martiny Chovancovej o vyčlenenie finančného 
príspevku vo výške 7.000,- € z rezervného fondu Mesta Bytča na 
rekonštrukciu a zlepšenie bezpečnosti detského ihriska v Malej 
Bytči na zasadnutí MZ dňa 6. 5. 2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 15/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Odporúča: 



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

17/ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  
Žilina - schvaľovanie zmluvy o Zriadení vecného bremena na pozemok 
parcela EKN 926/1 v k.ú. Hliník nad Váhom za účelom realizácie 
stavby „101899 – Bytča – Hliník nad Váhom: rozšírenie NNK“ – 
predkladá Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47  Žilina.   

MR odporúča MZ schváliť uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného 
bremena v rámci stavby : „101899“ – Bytča-Hliník nad Váhom-
Rozšírenie NNK “, medzi Mestom Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 
Bytča, IČO : 00321192 – povinný z vecného bremena a Stredoslovenská 
distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 
36442151 – oprávnený z vecného bremena a to v navrhovanom znení 
zmluvy zo dňa 5.3.2020.    
 

Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 16/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby : 
„101899“ – Bytča-Hliník nad Váhom-Rozšírenie NNK “, medzi Mestom 
Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO : 00321192 – povinný 
z vecného bremena a Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36442151 – oprávnený 
z vecného bremena a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 5.3.2020.    
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby : 
„101899“ – Bytča-Hliník nad Váhom-Rozšírenie NNK “, medzi Mestom 
Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO : 00321192 – povinný 
z vecného bremena a Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36442151 – oprávnený 
z vecného bremena a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 5.3.2020.    
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 16/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby : 
„101899“ – Bytča-Hliník nad Váhom-Rozšírenie NNK “, medzi Mestom 
Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO : 00321192 – povinný 
z vecného bremena a Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri 



Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36442151 – oprávnený 
z vecného bremena a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 5.3.2020.    
 

18/ Žiadosť p. Pavla Gajdoša, Rázusova 1372/50A, Bytča o odkúpenie 
časti pozemku Mesta Bytča o výmere 1000 m2  z parc. EKN č. 1874, TTP 
o výmere 7778 m2, k.ú. Veľká Bytča. 

Ide o časť zalesneného pozemku nachádzajúceho sa pri ceste za 
kanálom v smere do Hliníka nad Váhom, za Stavoartiklom.   

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti p. Pavla Gajdoša,  
Rázusova 1372/50A, Bytča o odkúpenie časti pozemku z parcely EKN  
č. 1874 o výmere 1000 m2 v k.ú. Veľká Bytča.  
MR odporúča MZ ponechanie predmetného pozemku naďalej vo  
vlastníctve Mesta Bytča.   
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 17/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Schvaľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Pavla Gajdoša, Rázusova 1372/50A, Bytča  
o odkúpenie časti pozemku z parcely EKN č. 1874 o výmere 1000 m2  
v k.ú. Veľká Bytča.  
 
II.Odporúča: 
Ponechanie predmetného pozemku naďalej vo vlastníctve Mesta Bytča.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Schvaľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Pavla Gajdoša, Rázusova 1372/50A, Bytča  
o odkúpenie časti pozemku z parcely EKN č. 1874 o výmere 1000 m2  
v k.ú. Veľká Bytča.  
 
II.Odporúča: 
Ponechanie predmetného pozemku naďalej vo vlastníctve Mesta Bytča.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 17/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Schvaľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Pavla Gajdoša, Rázusova 1372/50A, Bytča  
o odkúpenie časti pozemku z parcely EKN č. 1874 o výmere 1000 m2  
v k.ú. Veľká Bytča.  
 
II.Odporúča: 
Ponechanie predmetného pozemku naďalej vo vlastníctve Mesta Bytča.   
  
19/ Žiadosť p. Ľudmily Bambúchovej, Hrabové 46, Bytča o prenájom 
pozemku Mesta Bytča parcela CKN č. 482/3, TTP o celkovej výmere 255 
m2, nachádzajúceho  sa v k. ú. Hrabové. 



Na podnet žiadateľky Mesto Bytča vyhlásilo v roku 2019 súťaž na 
odpredaj dotknutého pozemku, pričom o jeho odkúpenie neprejavili 
žiadne tretia osoby, ani žiadateľka. 

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti p. Ľudmily  
Bambúchovej, Hrabové 46, Bytča o prenájom pozemku parcela CKN č.  
482/3, TTP o celkovej výmere 255 m2, nachádzajúceho  sa v k. ú.  
Hrabové.  
MR odporúča MZ ponechanie predmetného pozemku naďalej vo  
vlastníctve Mesta Bytča.   
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 18/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Schvaľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ľudmily Bambúchovej, Hrabové 46, Bytča 
o prenájom pozemku Mesta Bytča parcela CKN č. 482/3, TTP o celkovej 
výmere 255 m2  v k. ú. Hrabové. 

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

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

II.Odporúča: 
Ponechanie predmetného pozemku naďalej vo vlastníctve Mesta Bytča.   
 

20/ Žiadosť Bc. Pavla Červenca, Švecova 515/58, Bytča o odpredaj 
pozemku Mesta Bytča, parcela CKN 824/9, záhrada v výmere 812 m2 
v k.ú. Veľká Bytča za účelom zabezpečenia bývania, resp. výstavby 
rodinného domu. 

Mesto Bytča v roku 2019 vyhlásilo na odpredaj predmetného pozemku 
obchodnú verejnú súťaž, v rámci ktorej nebol prejavený žiadny 
záujem tretích osôb o odkúpenie daného pozemku.  



MR odporúča MZ schváliť vypracovanie záväzných súťažných podmienok 
obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku parcela CKN 824/9, 
záhrada v výmere 812 m2, v k.ú. Veľká Bytča, tretím osobám, za 
minimálnu kúpnu cenu vo výške 80 EUR/m2 a predloženie súťažných 
podmienok tejto OVS na nadchádzajúce zasadnutie MZ v Bytči ku ich 
schváleniu.    
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 19/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Vypracovanie záväzných súťažných podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj pozemku parcela CKN 824/9, záhrada v výmere 812 
m2, v k.ú. Veľká Bytča, tretím osobám, za minimálnu kúpnu cenu vo 
výške 80,- €/m2.  
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Vypracovanie záväzných súťažných podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj pozemku parcela CKN 824/9, záhrada v výmere 812 
m2, v k.ú. Veľká Bytča, tretím osobám, za minimálnu kúpnu cenu vo 
výške 80,- €/m2.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 19/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Vypracovanie záväzných súťažných podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj pozemku parcela CKN 824/9, záhrada v výmere 812 
m2, v k.ú. Veľká Bytča, tretím osobám, za minimálnu kúpnu cenu vo 
výške 80,- €/m2.  
 

21/ CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o., Jiráskova 4, Trenčín - návrh 
uzatvorenia kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov Mestom Bytča (pod 
komunikáciou a chodníkmi) v lokalite IBV Bytča pod Hájom v k.ú. 
Veľká Bytča, za kúpnu cenu 1,-€ s DPH. 
Mestské zastupiteľstvo v Bytči v roku 2019 uznesením č. 60/2019 
schválilo prijatie ponuky od CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o., Trenčín, 
na odkúpenie predmetných  pozemkov, nedokončenej stavby prístupovej 
komunikácie a chodníkov, každé za kúpnu cenu 1,- € s DPH s tým, že 
vo vypracovaných kúpnych zmluvách bude záväzok Mesta Bytče na 
realizáciu asfaltového povrchu mestskej komunikácie a dobudovanie 
verejného osvetlenia v danej lokalite časovo stanovený v termíne do 
31.12.2020.  
 
Návrh uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim: CERTUS DEVELOPMENT, 



s.r.o., Jiráskova 4, 911 01  Trenčín, IČO: 36792187 a kupujúcim: 
Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO : 00321192 na odkúpenie  
pozemkov - parcela CKN č. 1920/108, zastavané plochy a nádvoria  
o výmere 4114 m2, parcela CKN č. 1920/151, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 412 m2,  
parcela CKN č. 1920/152, zastavané plochy a nádvoria o výmere 634 m2  

parcela CKN č. 1920/153, zastavané plochy a nádvoria o výmere 578 m2  

parcela CKN č. 1920/154, zastavané plochy a nádvoria o výmere 368 m2   

parcela CKN č. 1920/155, zastavané plochy a nádvoria o výmere 214 m2  

nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča, za kúpnu cenu spolu vo výške 
1,- € s DPH v navrhovanom znení tejto zmluvy zo dňa 5.3.2020.  
 
MR konštatovala, že na zasadnutí MZ v máji poslanci odporučia, aby 
boli v rozpočtovom opatrení Mesta Bytča zahrnuté finančné  
prostriedky na dokončenie predmetných rozostavaných stavieb MK,  
chodníkov a verejného osvetlenia v tejto lokalite do 31.12.2020.    
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že jedna z vlastníčok domov 
rieši cestou právnikov problémy so žumpou, čo je vecou developerov  
a právna kancelária sa v tejto veci obracia na Mesto. Taktiež 
v nadväznosti na odporučenie mestskej rady, odporúča, aby boli 
obidva body súvisiace s CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o., stiahnuté 
z rokovania a prerokované na zasadnutí v máji. 
 
Poslanec p. Šušolík konštatoval, že nevie aké majú tieto dve veci 
spolu súvis. 
 
Poslanci návrh na stiahnutie bodu schválili.       
 
22/ Návrh CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o., Jiráskova 4, 911 01  Trenčín 
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie rozostavaných stavieb 
Mestom Bytča - prístupovej komunikácie a chodníkov v lokalite IBV 
Bytča pod Hájom v k.ú. Veľká Bytča za kúpnu cenu 1,- € s DPH. 
Uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy, resp. záväzok jej uzatvorenia bol 
taktiež schválený uznesením MZ v Bytči č. 60/2019.   
 
MR konštatovala, že na zasadnutí MZ v máji poslanci odporučia, aby 
boli v rozpočtovom opatrení Mesta Bytča zahrnuté finančné  
prostriedky na dokončenie predmetných rozostavaných stavieb MK,  
chodníkov a verejného osvetlenia v tejto lokalite do 31.12.2020.    
 
Návrh uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim: CERTUS DEVELOPMENT, 
s.r.o., Jiráskova 4, 911 01  Trenčín, IČO: 36792187 a kupujúcim: 
Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO : 00321192, na 
odkúpenie rozostavaných stavieb prístupovej komunikácie a chodníkov 
umiestnených na  pozemkoch  - parcela CKN č. 1920/108, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 4114 m2, parcela CKN č. 1920/151, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2, parcela CKN č. 



1920/152, zastavané plochy a nádvoria o výmere 634 m2,  parcela CKN 
č. 1920/153, zastavané plochy a nádvoria o výmere 578 m2,  parcela 
CKN č. 1920/154, zastavané plochy a nádvoria o výmere 368 m2,parcela 
CKN č. 1920/155, zastavané plochy a nádvoria o výmere 214 m2, 
nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča, za kúpnu cenu spolu vo výške 
1,- € s DPH  v navrhovanom znení tejto zmluvy zo dňa 5.3.2020.  

 
Poslanci návrh na stiahnutie bodu schválili. 
 
23/ Žiadosť p. Miloša Maráčka, Hlboké nad Váhom 67, Bytča 
o odkúpenie pozemku Mesta Bytča, parcela EKN 2139, TTP o celkovej 
výmere 229 m2 v k.ú. Kolárovice z dôvodu lepšieho prístupu 
k pozemku, resp. ku rodinnému domu. 
 

MR odporúča MZ schváliť odpredaj pozemku parcela EKN 2139, TTP 
o celkovej výmere 229 m2 v k.ú. Kolárovice p. Milošovi Maráčkovi. 
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 20/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Bytča – pozemok parcela EKN 2139, TTP 
o celkovej výmere 229 m2 v k.ú. Kolárovice za prebytočný 
a neupotrebiteľný majetok Mesta Bytča.  
 
2/ V súlade s § 9a, ods. 1, písm. c), zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, 
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parcela EKN 2139, TTP 
o celkovej výmere 229 m2 v k.ú. Kolárovice, tretej osobe 
(zverejnenie súťaže na úradnej tabuli Mesta Bytča i v obci 
Kolárovice, na webovom sídle Bytča a v regionálnej tlači) formou 
priameho predaja pozemku za minimálnu kúpnu cenu vo výške 20,-€/m2  

a s 20- dňovou lehotou na doručenie cenových ponúk    záujemcov. 
Vyhodnotenie súťaže, doručených cenových ponúk, bude predložené na 
zasadnutie MZ v Bytči ku schváleniu priameho odpredaja pozemku 
víťazovi súťaže.    
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Bytča – pozemok parcela EKN 2139, TTP 
o celkovej výmere 229 m2 v k.ú. Kolárovice za prebytočný 
a neupotrebiteľný majetok Mesta Bytča.  
 
2/ V súlade s § 9a, ods. 1, písm. c), zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, 
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parcela EKN 2139, TTP 
o celkovej výmere 229 m2 v k.ú. Kolárovice, tretej osobe 



(zverejnenie súťaže na úradnej tabuli Mesta Bytča i v obci 
Kolárovice, na webovom sídle Bytča a v regionálnej tlači) formou 
priameho predaja pozemku za minimálnu kúpnu cenu vo výške 20,-€/m2  

a s 20- dňovou lehotou na doručenie cenových ponúk    záujemcov. 
Vyhodnotenie súťaže, doručených cenových ponúk, bude predložené na 
zasadnutie MZ v Bytči ku schváleniu priameho odpredaja pozemku 
víťazovi súťaže.    
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 20/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Bytča – pozemok parcela EKN 2139, TTP 
o celkovej výmere 229 m2 v k.ú. Kolárovice za prebytočný 
a neupotrebiteľný majetok Mesta Bytča.  
 
2/ V súlade s § 9a, ods. 1, písm. c), zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, 
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parcela EKN 2139, TTP 
o celkovej výmere 229 m2 v k.ú. Kolárovice, tretej osobe 
(zverejnenie súťaže na úradnej tabuli Mesta Bytča i v obci 
Kolárovice, na webovom sídle Bytča a v regionálnej tlači) formou 
priameho predaja pozemku za minimálnu kúpnu cenu vo výške 20,-€/m2  

a s 20- dňovou lehotou na doručenie cenových ponúk    záujemcov. 
Vyhodnotenie súťaže, doručených cenových ponúk, bude predložené na 
zasadnutie MZ v Bytči ku schváleniu priameho odpredaja pozemku 
víťazovi súťaže.    
 
24/  Žiadosť p. Jána Donáta, Ul. Bottova 1149/16, Bytča a p. Juraja 
Rybárika, Hrabové 42, Bytča o odkúpenie rozostavanej garáže 
nachádzajúcej sa na Ul. Bottovej v Bytči, na parcele CKN 1327/27, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2 a pozemku pod ňou 
o výmere 21 m2.   

Odpredaj pozemkov pod garážami a rozostavaných garáží ich 
užívateľom bol schválený mestským zastupiteľstvom v Bytči uznesením 
č. 13/2009 a to za nasledovných podmienok – pozemky za cenu 10,- 
€/m2 a rozostavanú garáž za cenu 1,- €. Žiadatelia od uvedenej doby 
do dnešných dní nepodpísali príslušné kúpne zmluvy a o ich 
podpísanie požiadali až touto žiadosťou v roku 2020. Nakoľko sa od 
roku 2009 zmenil zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, je potrebné 
tento prevod v súčasnosti riešiť formou osobitného zreteľa.  

Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 21/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča, pozemku parc. CKN 
č. 1327/27, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2, 
a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa 
v k.ú. Veľká Bytča, za prebytočný majetok mesta Bytča. 



2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. CKN 1327/27, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2 a rozostavanej garáže 
umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Veľká Bytča, 
formou priameho predaja podľa §9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 
23.11.2016, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na web stránke 
mesta Bytča a úradnej tabuli mesta Bytča a to kupujúcim, v rade I. 
- Juraj Rybárik s manželkou Lada, Hrabové 142,014 01 Bytča a v rade 
II. – Ján Donát s manželkou Máriou, Bottova 1149/16, 014 01 Bytča, 
každému v podiele jedna polovica s nasledovnými podmienkami 
predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške 10,-€/m2  
-kúpnu cena za rozostavanú garáž vo výške 1,- € kupujúci uhradia na 
vlastné náklady poplatky spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Bytča, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa, je predaj pozemku a rozostavanej garáže 
kupujúcim, ktorí predmetnú garáž dobudovali z vlastných zdrojov, 
pričom predaj tohto majetku im bol schválený už v roku 2009, ale 
prevod tohto majetku  nebol zavkladovaný na Katastrálnom úrade 
v Bytči.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča, pozemku parc. CKN 
č. 1327/27, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2, 
a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa 
v k.ú. Veľká Bytča, za prebytočný majetok mesta Bytča. 
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. CKN 1327/27, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2 a rozostavanej garáže 
umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Veľká Bytča, 
formou priameho predaja podľa §9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 
23.11.2016, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na web stránke 
mesta Bytča a úradnej tabuli mesta Bytča a to kupujúcim, v rade I. 
- Juraj Rybárik s manželkou Lada, Hrabové 142,014 01 Bytča a v rade 
II. – Ján Donát s manželkou Máriou, Bottova 1149/16, 014 01 Bytča, 
každému v podiele jedna polovica s nasledovnými podmienkami 
predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške 10,-€/m2  
-kúpnu cena za rozostavanú garáž vo výške 1,- € kupujúci uhradia na 
vlastné náklady poplatky spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Bytča, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa, je predaj pozemku a rozostavanej garáže 
kupujúcim, ktorí predmetnú garáž dobudovali z vlastných zdrojov, 



pričom predaj tohto majetku im bol schválený už v roku 2009, ale 
prevod tohto majetku  nebol zavkladovaný na Katastrálnom úrade 
v Bytči.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 21/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča, pozemku parc. CKN 
č. 1327/27, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2, 
a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa 
v k.ú. Veľká Bytča, za prebytočný majetok mesta Bytča. 
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. CKN 1327/27, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2 a rozostavanej garáže 
umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Veľká Bytča, 
formou priameho predaja podľa §9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 
23.11.2016, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na web stránke 
mesta Bytča a úradnej tabuli mesta Bytča a to kupujúcim, v rade I. 
- Juraj Rybárik s manželkou Lada, Hrabové 142,014 01 Bytča a v rade 
II. – Ján Donát s manželkou Máriou, Bottova 1149/16, 014 01 Bytča, 
každému v podiele jedna polovica s nasledovnými podmienkami 
predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške 10,-€/m2  
-kúpnu cena za rozostavanú garáž vo výške 1,- € kupujúci uhradia na 
vlastné náklady poplatky spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Bytča, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa, je predaj pozemku a rozostavanej garáže 
kupujúcim, ktorí predmetnú garáž dobudovali z vlastných zdrojov, 
pričom predaj tohto majetku im bol schválený už v roku 2009, ale 
prevod tohto majetku  nebol zavkladovaný na Katastrálnom úrade 
v Bytči.   
 
25/ Žiadosť p. Zdena Kočnera, Bottova 1149/14, Bytča a p. Jozefa  
Papánka, Ul. Bottova 1149/20, Bytča o odkúpenie rozostavanej garáže  
nachádzajúcej sa na Ul. Bottovej v Bytči, na parcele CKN 1327/22,  
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2 a pozemku pod ňou  
o výmere 21 m2.  
 
Odpredaj pozemkov pod garážami a rozostavaných garáží ich 
užívateľom bol schválený mestským zastupiteľstvom v Bytči uznesením 
č. 13/2009 a to za nasledovných podmienok – pozemky za cenu 10,- 
€/m2 a rozostavanú garáž za cenu 1,- €. Žiadatelia od uvedenej doby 
do dnešných dní nepodpísali príslušné kúpne zmluvy a o ich 
podpísanie požiadali až touto žiadosťou v roku 2020. Nakoľko sa od 
roku 2009 zmenil zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, je potrebné 
tento prevod v súčasnosti riešiť formou osobitného zreteľa. 



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

a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa 
v k.ú. Veľká Bytča za prebytočný majetok mesta Bytča. 
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. CKN 1327/22, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere21 m2  a rozostavanej garáže 
umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Veľká Bytča, 
formou priameho predaja podľa §9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Bytča zo 
dňa  23.11.2016, z dôvodu hodného osobitného zreteľa na webovom 
sídle mesta Bytča a úradnej tabuli mesta Bytča a to kupujúcim, 
v rade I. – Zdenko Kočner Bottova 1149/14, 014 01  Bytča a v rade 
II. – Jozef Papánek s manželkou Monikou, Bottova 1149/20, 014 01 
Bytča, každému v podiele jedna polovica   s nasledovnými 
podmienkami predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške 10,- €/m2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,- € 
-kupujúci uhradia na vlastné náklady poplatky spojené 
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Bytča, ako prípadu  
hodného osobitného zreteľa, je predaj pozemku a rozostavanej garáže  
kupujúcim, ktorí predmetnú garáž dobudovali z vlastných zdrojov,  
pričom predaj tohto majetku im bol schválený už v roku 2009, ale  
prevod tohto majetku  nebol zavkladovaný na Katastrálnom úrade  
v Bytči.   
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča, pozemku  parc. CKN 
č. 1327/22, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2 

a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa 
v k.ú. Veľká Bytča za prebytočný majetok mesta Bytča. 
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. CKN 1327/22, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere21 m2  a rozostavanej garáže 
umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Veľká Bytča, 
formou priameho predaja podľa §9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Bytča zo 
dňa  23.11.2016, z dôvodu hodného osobitného zreteľa na webovom 
sídle mesta Bytča a úradnej tabuli mesta Bytča a to kupujúcim, 



v rade I. – Zdenko Kočner Bottova 1149/14, 014 01  Bytča a v rade 
II. – Jozef Papánek s manželkou Monikou, Bottova 1149/20, 014 01 
Bytča, každému v podiele jedna polovica   s nasledovnými 
podmienkami predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške 10,- €/m2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,- € 
-kupujúci uhradia na vlastné náklady poplatky spojené 
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Bytča, ako prípadu  
hodného osobitného zreteľa, je predaj pozemku a rozostavanej garáže  
kupujúcim, ktorí predmetnú garáž dobudovali z vlastných zdrojov,  
pričom predaj tohto majetku im bol schválený už v roku 2009, ale  
prevod tohto majetku  nebol zavkladovaný na Katastrálnom úrade  
v Bytči.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 22/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča, pozemku  parc. CKN 
č. 1327/22, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2 

a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa 
v k.ú. Veľká Bytča za prebytočný majetok mesta Bytča. 
 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. CKN 1327/22, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere21 m2  a rozostavanej garáže 
umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Veľká Bytča, 
formou priameho predaja podľa §9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Bytča zo 
dňa  23.11.2016, z dôvodu hodného osobitného zreteľa na webovom 
sídle mesta Bytča a úradnej tabuli mesta Bytča a to kupujúcim, 
v rade I. – Zdenko Kočner Bottova 1149/14, 014 01  Bytča a v rade 
II. – Jozef Papánek s manželkou Monikou, Bottova 1149/20, 014 01 
Bytča, každému v podiele jedna polovica   s nasledovnými 
podmienkami predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške 10,- €/m2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,- € 
-kupujúci uhradia na vlastné náklady poplatky spojené 
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Bytča, ako prípadu  
hodného osobitného zreteľa, je predaj pozemku a rozostavanej garáže  
kupujúcim, ktorí predmetnú garáž dobudovali z vlastných zdrojov,  
pričom predaj tohto majetku im bol schválený už v roku 2009, ale  
prevod tohto majetku  nebol zavkladovaný na Katastrálnom úrade  
v Bytči.   
 



26/ Žiadosť Klub zjazdovej cyklistiky N.O., Fraňa Kráľa 889/22, 
Bytča o prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove 
TSMB, Hlinícka cesta 403/16, Bytča (kancelárske priestory o výmere 
16 m2 a skladové priestory o výmere 40 m2). 

MR vzala na vedomie informáciu, že podmienkou prenájmu priestorov 
je, aby členovia Klubu zjazdovej cyklistiky dodržiavali prevádzkový 
poriadok, ktorý bude vedúcim Technických služieb Mesta Bytča 
vypracovaný (stanovený účel a časy využívania priestorov).  

MR odporúča, aby dodržiavanie podmienkou prenájmu priestorov 
stanovených v prevádzkovom poriadku pravidelne kontrolovala MsP 
Bytča. 
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 23/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča, nebytových 
kancelárskych priestorov o výmere 16 m2 a nebytových skladových 
priestorov o výmere 40 m2 , nachádzajúcich sa v administratívnej 
budove TSMB, č. súpisné 403, na Hliníckej ulici v Bytči, za 
prebytočný majetok Mesta Bytča. 
 
2/ Vydanie súhlasu TSMB na zverejnenie zámeru priameho prenájmu 
vyššie uvedených nebytových priestorov (web Mesta Bytča, TSMB, 
úradná tabuľa mesta), formou priameho prenájmu podľa § 9a. ods. 9, 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu 
majetku mesta hodného osobitného zreteľa a to nájomcovi - Klub 
zjazdovej cyklistiky N.O., Fraňa Kráľa 889/22, 014 01  Bytča, IČO: 
42350301, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a/ členovia Klubu zjazdovej cyklistiky sa zaväzujú dodržiavať 
prevádzkový poriadok vypracovaný Technickými službami Mesta Bytča,  
b/výška nájmu vrátane spotreby energií(paušál) 13,27 €/mesiac, 
c/ nájomná zmluva na dobu neurčitú s 3–mesačnou výpovednou lehotou, 
d/ účel nájmu – kancelárska a športová činnosť klubu zjazdovej 
cyklistiky N.O., Fraňa Kráľa 889/22, 014 01  Bytča.  
 
Dôvodom zriadenia tohto  prenájmu majetku Mesta Bytča  ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa je podpora Mesta Bytča jeho občanom 
v oblasti športových a voľnočasových aktivít.       
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča, nebytových 
kancelárskych priestorov o výmere 16 m2 a nebytových skladových 
priestorov o výmere 40 m2 , nachádzajúcich sa v administratívnej 
budove TSMB, č. súpisné 403, na Hliníckej ulici v Bytči, za 
prebytočný majetok Mesta Bytča. 
 



2/ Vydanie súhlasu TSMB na zverejnenie zámeru priameho prenájmu 
vyššie uvedených nebytových priestorov (web Mesta Bytča, TSMB, 
úradná tabuľa mesta), formou priameho prenájmu podľa § 9a. ods. 9, 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu 
majetku mesta hodného osobitného zreteľa a to nájomcovi - Klub 
zjazdovej cyklistiky N.O., Fraňa Kráľa 889/22, 014 01  Bytča, IČO: 
42350301, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a/ členovia Klubu zjazdovej cyklistiky sa zaväzujú dodržiavať 
prevádzkový poriadok vypracovaný Technickými službami Mesta Bytča,  
b/výška nájmu vrátane spotreby energií(paušál) 13,27 €/mesiac, 
c/ nájomná zmluva na dobu neurčitú s 3–mesačnou výpovednou lehotou, 
d/ účel nájmu – kancelárska a športová činnosť klubu zjazdovej 
cyklistiky N.O., Fraňa Kráľa 889/22, 014 01  Bytča.  
 
Dôvodom zriadenia tohto  prenájmu majetku Mesta Bytča  ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa je podpora Mesta Bytča jeho občanom 
v oblasti športových a voľnočasových aktivít.       
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 23/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča, nebytových 
kancelárskych priestorov o výmere 16 m2 a nebytových skladových 
priestorov o výmere 40 m2 , nachádzajúcich sa v administratívnej 
budove TSMB, č. súpisné 403, na Hliníckej ulici v Bytči, za 
prebytočný majetok Mesta Bytča. 
 
2/ Vydanie súhlasu TSMB na zverejnenie zámeru priameho prenájmu 
vyššie uvedených nebytových priestorov (web Mesta Bytča, TSMB, 
úradná tabuľa mesta), formou priameho prenájmu podľa § 9a. ods. 9, 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu 
majetku mesta hodného osobitného zreteľa a to nájomcovi - Klub 
zjazdovej cyklistiky N.O., Fraňa Kráľa 889/22, 014 01  Bytča, IČO: 
42350301, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a/ členovia Klubu zjazdovej cyklistiky sa zaväzujú dodržiavať 
prevádzkový poriadok vypracovaný Technickými službami Mesta Bytča,  
b/výška nájmu vrátane spotreby energií(paušál) 13,27 €/mesiac, 
c/ nájomná zmluva na dobu neurčitú s 3–mesačnou výpovednou lehotou, 
d/ účel nájmu – kancelárska a športová činnosť klubu zjazdovej 
cyklistiky N.O., Fraňa Kráľa 889/22, 014 01  Bytča.  
Dôvodom zriadenia tohto  prenájmu majetku Mesta Bytča  ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa je podpora Mesta Bytča jeho občanom 
v oblasti športových a voľnočasových aktivít.       
 
27/ Žiadosť p. Milana Gaňu, Hliník nad Váhom 500, Bytča  o dlhodobý 
prenájom pozemku, časti parcely EKN č. 3079/2, TTP o výmere 5000 m2  
v k.ú. Veľká Bytča, za účelom vybudovania oddychovej zóny pre 
občanov mesta Bytča a pre ich voľnočasové aktivity. 



MR požiadala o informáciu, ako je toto územie riešené územným 
plánom mesta a konštatovala tiež, že treba zvážiť dĺžku nájmu, 
nakoľko 30 rokov je pomerne dlhá doba nájmu. 
 

Územnoplánovacia informácia -  pozemok parcela EKN č. 3079/2, TTP 
v k.ú. Veľká Bytča nachádza v biokoridore rieky Váh popri štátnej 
ceste II/507 a rieky Váh a ďalšia časť pod štátnou cestou  II/507 
a privádzačom na diaľnicu D1.  

V zmysle Územného plánu sídelného útvaru Bytča - Zmena a doplnok č. 
4 z roku 2010 sa časť uvedeného pozemku nachádza v území označenom 
ako V.2. Výrobné plochy sekundárnej výroby s návrhom Lokality č. 15 
Dopravné a výrobné plochy, kompostáreň pri ceste II/507 – 0,5 ha.   

Dopravné a výrobné plochy možno využiť pre motorest, parkovisko pre 
kamióny a ubytovanie pre šoférov kamiónov. Výrobné plochy možno 
využiť pre malé výrobné prevádzky a sklady. Vzhľadom na vstup do 
mesta klásť dôraz aj na architektonické riešenie areálov a zeleň. 

Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 24/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Územnoplánovaciu informáciu, v zmysle ktorej sa pozemok parcela 
EKN č. 3079/2, TTP v k.ú. Veľká Bytča nachádza v biokoridore rieky 
Váh popri štátnej ceste II/507 a rieky Váh a ďalšia časť pod 
štátnou cestou  II/507 a privádzačom na diaľnicu D1. 

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

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

Po diskusii dal pán primátor hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Územnoplánovaciu informáciu, v zmysle ktorej sa pozemok parcela 
EKN č. 3079/2, TTP v k.ú. Veľká Bytča nachádza v biokoridore rieky 
Váh popri štátnej ceste II/507 a rieky Váh a ďalšia časť pod 
štátnou cestou  II/507 a privádzačom na diaľnicu D1. 

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



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

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 24/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Územnoplánovaciu informáciu, v zmysle ktorej sa pozemok parcela 
EKN č. 3079/2, TTP v k.ú. Veľká Bytča nachádza v biokoridore rieky 
Váh popri štátnej ceste II/507 a rieky Váh a ďalšia časť pod 
štátnou cestou  II/507 a privádzačom na diaľnicu D1. 

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

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

28/ Pridelenie voľného bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 
Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča. 
 
MR odporúča MZ schváliť pridelenie bytu č. 36 na dobu určitú 1 rok  
p. Cyrilovi Gálikovi od 01.04.2020 do 31.03.2021. 
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 25/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Pridelenie bytu č. 36 v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 
Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Cyrilovi Gálikovi na dobu 
určitú od 1.4.2020 do 31.3.2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Pridelenie bytu č. 36 v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 
Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Cyrilovi Gálikovi na dobu 
určitú od 1.4.2020 do 31.3.2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 25/2020 



Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Pridelenie bytu č. 36 v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 
Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča p. Cyrilovi Gálikovi na dobu 
určitú od 1.4.2020 do 31.3.2021. 
 
29/ Žiadosti o opätovné pridelenie bytu v nájomných bytoch na Ul. 
Treskoňovej 814/5, Bytča. 
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 26/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Pridelenie bytu v nájomných bytoch na Ul. Treskoňovej 814/5, Bytča: 
1/ p. Dušan Kypús a p. Lenka Kypúsová, byt č. 24 – na dobu od 
   Určitú od 01.04.2020 do 31.03.2021. 
2/ p. Blažena Lalinská, byt č. 1 – na dobu určitú od 01.05.2021 do  
   30.04.2021. 
3/ p. Mgr. Peter Holáš, byt č.2 – na dobu určitú od 01.05.2020 do 
   30.04.2021. 
4/ p. Alena Lörincová s manželom, byt č. 3 – na dobu od určitú 
   01.05.2020 do 30.04.2021. 
5/ p. Jana Kianicová Jana s dcérou, byt č.17 – na dobu určitú  
   od 01.05.2020  do 30.04.2021. 
6/ p. Emília Sedláková s dcérou, byt č.18 – na dobu určitú od 
   01.05.2020 do 30.04.2021.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Pridelenie bytu v nájomných bytoch na Ul. Treskoňovej 814/5, Bytča: 
1/ p. Dušan Kypús a p. Lenka Kypúsová, byt č. 24 – na dobu od 
   Určitú od 01.04.2020 do 31.03.2021. 
2/ p. Blažena Lalinská, byt č. 1 – na dobu určitú od 01.05.2021 do  
   30.04.2021. 
3/ p. Mgr. Peter Holáš, byt č.2 – na dobu určitú od 01.05.2020 do 
   30.04.2021. 
4/ p. Alena Lörincová s manželom, byt č. 3 – na dobu od určitú 
   01.05.2020 do 30.04.2021. 
5/ p. Jana Kianicová Jana s dcérou, byt č.17 – na dobu určitú  
   od 01.05.2020  do 30.04.2021. 
6/ p. Emília Sedláková s dcérou, byt č.18 – na dobu určitú od 
   01.05.2020 do 30.04.2021.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 26/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Pridelenie bytu v nájomných bytoch na Ul. Treskoňovej 814/5, Bytča: 
1/ p. Dušan Kypús a p. Lenka Kypúsová, byt č. 24 – na dobu 



   určitú od 01.04.2020 do 31.03.2021. 
2/ p. Blažena Lalinská, byt č. 1 – na dobu určitú od 01.05.2021 do  
   30.04.2021. 
3/ p. Mgr. Peter Holáš, byt č.2 – na dobu určitú od 01.05.2020 do 
   30.04.2021. 
4/ p. Alena Lörincová s manželom, byt č. 3 – na dobu od určitú 
   01.05.2020 do 30.04.2021. 
5/ p. Jana Kianicová Jana s dcérou, byt č.17 – na dobu určitú  
   od 01.05.2020  do 30.04.2021. 
6/ p. Emília Sedláková s dcérou, byt č.18 – na dobu určitú od 
   01.05.2020 do 30.04.2021.  
 
30/ Informácia o ponechaní dvoch nájomných bytoch na Ul. 
Treskoňovej 814/5, Bytča pre potreby Mesta. 
 
KSoc konštatovala, že sú ponechané dva voľné sociálne byty pre 
potreby Mesta ako rezerva pre prípad nutnosti. 
KSoc v prípade zváženia, že jeden byt môže byť obsadený, odporúča 
jeho prenájom p. Eve Malíkovej. 
MR vzala na vedomie informáciu, že pre potreby Mesta budú 
rezervované obidva sociálne byty.  
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie bez pripomienok. 
 
31/  Žiadosť spoločnosti Energy Studio, s.r.o., M. Šinského 671/3, 
Žilina o uzatvorení zmluvy o vecnom bremene na umiestnenie stavby 
„Vodovod“ – v lokalite Bytča-Thurzove sady, na pozemku Mesta Bytča 
parc. CKN č. 3155/50 v k.ú. Veľká Bytča. 
 

MR odporúča MZ žiadosť schváliť. 
 
Návrh uznesenia:   
                        uznesenie č. 27/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby 
„Bytové domy Bytča-Thurzove sady“ na umiestnenie stavby „Vodovod“ , 
na pozemku Mesta Bytča parc. CKN č. 3155/50 , k.ú. Veľká Bytča, 
medzi : Povinným z vecného bremena – Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 
01 Bytča, IČO:  00321192 a Oprávneným z vecného bremena – 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s., Bôrická cesta 1960, 
010 57  Žilina, IČO: 36672297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo 
dňa 5.3.2020. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby 
„Bytové domy Bytča-Thurzove sady“ na umiestnenie stavby „Vodovod“ , 
na pozemku Mesta Bytča parc. CKN č. 3155/50 , k.ú. Veľká Bytča, 



medzi : Povinným z vecného bremena – Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 
01 Bytča, IČO:  00321192 a Oprávneným z vecného bremena – 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s., Bôrická cesta 1960, 
010 57  Žilina, IČO: 36672297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo 
dňa 5.3.2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 27/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby 
„Bytové domy Bytča-Thurzove sady“ na umiestnenie stavby „Vodovod“ , 
na pozemku Mesta Bytča parc. CKN č. 3155/50 , k.ú. Veľká Bytča, 
medzi : Povinným z vecného bremena – Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 
01 Bytča, IČO:  00321192 a Oprávneným z vecného bremena – 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s., Bôrická cesta 1960, 
010 57  Žilina, IČO: 36672297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo 
dňa 5.3.2020. 
 
32/  Žiadosť spoločnosti Energy Studio, s.r.o., M. Šinského 671/3, 
Žilina o uzatvorení zmluvy o vecnom bremene na umiestnenie stavby 
„12588 Bytča-Thurzove sady – zahustenie TS-NNK-I.etapa“ na pozemku 
Mesta Bytča parc. CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú. Veľká Bytča. 
 

MR odporúča MZ žiadosť schváliť. 
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 28/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej 
osoby,  v rámci stavby „ 12588 – Bytča – Thurzove sady – Zahustenie  
TS + NNK – I. etapa“ na pozemkoch Mesta Bytča parc. CKN č. 3155/50,  
CKN č. 3155/112 v  k.ú. Veľká Bytča, medzi: Povinným z vecného 
bremena – Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO:  00321192 
a Oprávneným z vecného bremena (investor)  – ENERGY STUDIO, s.r.o., 
M. Šinského 671/3, 010 07  Žilina- Bytčica , IČO 45231842,  
v prospech tretej osoby, budúci oprávnený z vecného bremena  – 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  
Žilina, IČO: 36442151 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 
5.3.2020. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej 
osoby,  v rámci stavby „ 12588 – Bytča – Thurzove sady – Zahustenie  
TS + NNK – I. etapa“ na pozemkoch Mesta Bytča parc. CKN č. 3155/50,  
CKN č. 3155/112 v  k.ú. Veľká Bytča, medzi: Povinným z vecného 
bremena – Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO:  00321192 
a Oprávneným z vecného bremena (investor)  – ENERGY STUDIO, s.r.o., 



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



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 29/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  
Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb so spoločnosťou 
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o., Košice ohľadne  
právnej analýzy nájomnej zmluvy medzi Mestom Bytča a obchodnou 
spoločnosťou TEZAR, s.r.o., Thurzova 968/17, 014 01 Bytča, IČO: 31 
615 333 zo dňa 10. 9. 1999, ktorej predmetom je prenájom tepelného 
hospodárstva a tepelných zariadení, v predloženom znení. 
 
34/ Žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa 
hodnotenia projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2020.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 30/2019 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2020.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2020.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 30/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2020.  
 
35/ Žiadosť p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej, obaja  
bytom Pšurnovická č. 1321/62 A, Bytča o vydanie súhlasu Mesta  
na podnájom.   
 
Návrh uznesení: 

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



a za podmienok podnájmu totožných s podmienkami nájomnej zmluvy zo 
dňa 10.12.2008.  

 
uznesenie č. 32/2020 

Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Udelenie súhlasu Mesta Bytča ako prenajímateľa zo Zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti zo dňa 30.04.2009, na prenájom pozemku parc. CKN č. 
907/1 o výmere 50 m2 v k.ú. Veľká Bytča, nachádzajúci sa pri objekte 
č. súp. 105 (Letná terasa- Reštaurácia Palatín), nájomcovi tohto 
pozemku – Peter Kulíšek, Pšurnovická č. 1321/62 A, 014 01 Bytča 
a to k podnájmu vyššie uvedeného predmetu nájmu podnájomcovi - 
spol. KUPSI s.r.o., IČO : 48 243 388, Pšurnovická 1321/62A, 014 01 
Bytča, na rovnaký účel a za podmienok podnájmu totožných 
s podmienkami nájomnej zmluvy zo dňa 30.04.2009.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Udelenie súhlasu Mesta Bytča ako prenajímateľa zo Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov zo dňa 10.12.2008, na prenájom nebytových 
priestorov o výmere 289,31 m2 nachádzajúcich sa v objekte č. súp. 
105 v k.ú. Veľká Bytča (Reštaurácia Palatín, nájomcovi týchto 
nebytových priestorov – Peter Kulíšek a Silvia Kulíšková, obaja 
bytom Pšurnovická č. 1321/62 A, 014 01 Bytča a to k podnájmu vyššie 
uvedeného predmetu nájmu podnájomcovi - spol. KUPSI s.r.o., IČO : 
48 243 388, Pšurnovická 1321/62A, 014 01 Bytča, na rovnaký účel 
a za podmienok podnájmu totožných s podmienkami nájomnej zmluvy zo 
dňa 10.12.2008.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 31/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Udelenie súhlasu Mesta Bytča ako prenajímateľa zo Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov zo dňa 10.12.2008, na prenájom nebytových 
priestorov o výmere 289,31 m2 nachádzajúcich sa v objekte č. súp. 
105 v k.ú. Veľká Bytča (Reštaurácia Palatín, nájomcovi týchto 
nebytových priestorov – Peter Kulíšek a Silvia Kulíšková, obaja 
bytom Pšurnovická č. 1321/62 A, 014 01 Bytča a to k podnájmu vyššie 
uvedeného predmetu nájmu podnájomcovi - spol. KUPSI s.r.o., IČO : 
48 243 388, Pšurnovická 1321/62A, 014 01 Bytča, na rovnaký účel 
a za podmienok podnájmu totožných s podmienkami nájomnej zmluvy zo 
dňa 10.12.2008.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 



Udelenie súhlasu Mesta Bytča ako prenajímateľa zo Zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti zo dňa 30.04.2009, na prenájom pozemku parc. CKN č. 
907/1 o výmere 50 m2 v k.ú. Veľká Bytča, nachádzajúci sa pri objekte 
č. súp. 105 (Letná terasa- Reštaurácia Palatín), nájomcovi tohto 
pozemku – Peter Kulíšek, Pšurnovická č. 1321/62 A, 014 01 Bytča 
a to k podnájmu vyššie uvedeného predmetu nájmu podnájomcovi - 
spol. KUPSI s.r.o., IČO : 48 243 388, Pšurnovická 1321/62A, 014 01 
Bytča, na rovnaký účel a za podmienok podnájmu totožných 
s podmienkami nájomnej zmluvy zo dňa 30.04.2009.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 32/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Udelenie súhlasu Mesta Bytča ako prenajímateľa zo Zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti zo dňa 30.04.2009, na prenájom pozemku parc. CKN č. 
907/1 o výmere 50 m2 v k.ú. Veľká Bytča, nachádzajúci sa pri objekte 
č. súp. 105 (Letná terasa- Reštaurácia Palatín), nájomcovi tohto 
pozemku – Peter Kulíšek, Pšurnovická č. 1321/62 A, 014 01 Bytča 
a to k podnájmu vyššie uvedeného predmetu nájmu podnájomcovi - 
spol. KUPSI s.r.o., IČO : 48 243 388, Pšurnovická 1321/62A, 014 01 
Bytča, na rovnaký účel a za podmienok podnájmu totožných 
s podmienkami nájomnej zmluvy zo dňa 30.04.2009.  
 
Pán primátor konštatoval, že prišiel poslanec p. Weber. 
 
36/ Žiadosť o súhlas na výrub drevín – informácia.    
 
Pán primátor informoval prítomných, že v súvislosti s pripravovanou 
Vážskou cyklodopravnou trasou, úsek Žilina – Bytča, ktorú realizuje 
Žilinský samosprávny kraj by malo Mesto Bytča ako náhradu za zeleň 
dostať 148.000,- €. ŽSK navrhuje 1.000,- €. Pán primátor 
konštatoval, že on ako štatutár si nemôže dovoliť pristúpiť na 
takúto výšku náhrady. 
 
Poslanec p. Weber oboznámil, že takýto spoločný prístup zaujali 
starostovia s primátorom Žiliny na podporu budovania cyklotrás, 
takto si spolu s VÚC vychádzajú v ústrety. Bol prekvapený 
stanoviskom pána primátora.  
 
V ďalšej diskusii hovorili o trasovaní Vážskej cyklodopravnej 
trasy, kde poslanec p. Weber konštatoval, že Urbárske pozemkové 
spoločenstvá na území mesta pripomienkovali navrhovanú trasu, 
nesúhlasia, musia ďalej rokovať.        
  
37/ Žiadosť Bytového domu Rosnička, s r.o., Bratislava  
o schválenie investičného zámeru. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 33/2020 
Mestské zastupiteľstvo 



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

 
2/ Záujem spoločnosti B. D. Rosnička s.r.o., Stará Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava IČO: 47800011, že po dobudovaní výstavby 
nájomných domov tento zrealizovaný zámer ponúkne  na odkúpenie 
Mestu Bytča, o čom rozhodne, v zmysle platných predpisov,  Mestské 
zastupiteľstvo Bytča. 
 
Pán primátor informoval prítomných, že to je také isté uznesenie 
ako zastupiteľstvo prijalo pri informácii od spoločnosti HANT. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
1/ Záujem spoločnosti B. D. Rosnička s.r.o., Stará Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava IČO: 44607067 na realizovanie investičného  
zámeru v lokalite Bytča „Dolné pole na lúkach“, ktorý pozostáva 
z výstavby dvoch nájomných bytových domov o veľkosti 2x44 bytových 
jednotiek na časti pozemku CKN parcelné číslo 3155/42, 
v katastrálnom území Veľká Bytča a ktorý by spĺňal zákonom 
stanovené podmienky pre výstavbu nájomných domov z finančných 
prostriedkov, ktoré by mohol poskytnúť Štátny fond rozvoja bývania 
a Ministerstvo dopravy a výstavby  SR. 

 
2/ Záujem spoločnosti B. D. Rosnička s.r.o., Stará Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava IČO: 47800011, že po dobudovaní výstavby 
nájomných domov tento zrealizovaný zámer ponúkne  na odkúpenie 
Mestu Bytča, o čom rozhodne, v zmysle platných predpisov,  Mestské 
zastupiteľstvo Bytča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 33/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
1/ Záujem spoločnosti B. D. Rosnička s.r.o., Stará Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava IČO: 44607067 na realizovanie investičného  
zámeru v lokalite Bytča „Dolné pole na lúkach“, ktorý pozostáva 
z výstavby dvoch nájomných bytových domov o veľkosti 2x44 bytových 
jednotiek na časti pozemku CKN parcelné číslo 3155/42, 
v katastrálnom území Veľká Bytča a ktorý by spĺňal zákonom 
stanovené podmienky pre výstavbu nájomných domov z finančných 



prostriedkov, ktoré by mohol poskytnúť Štátny fond rozvoja bývania 
a Ministerstvo dopravy a výstavby  SR. 

 
2/ Záujem spoločnosti B. D. Rosnička s.r.o., Stará Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava IČO: 47800011, že po dobudovaní výstavby 
nájomných domov tento zrealizovaný zámer ponúkne  na odkúpenie 
Mestu Bytča, o čom rozhodne, v zmysle platných predpisov,  Mestské 
zastupiteľstvo Bytča. 
 
38/ Informácie o výrube stromov na Ul. 1. mája a návrh na 
zjednosmernenie ulice S. Bíroša. 
 
Poslanec p. Kulíšek tlmočil dotazy, ktoré na neho majú občania 
ohľadne výrubu stromov na Ul. 1.mája. 
  
Vedúci odd. VaŽP p. Oszczeda vysvetlil, že na všetky výruby sú 
vydané rozhodnutia o výrube. Konkrétne výrub stromov na Ul. 1.mája 
bol Mestu nariadený Inšpekciou životného prostredia, nakoľko ide o  
invázne nepôvodné dreviny. V zmysle zákona je vlastník pozemku 
povinný takéto zo svojho pozemku odstrániť.         
 
Pán primátor konštatoval, že Mesto má spracovaný generel zelene, 
tiež plán údržby zelene a podľa toho postupuje. Treba si tiež 
uvedomiť, že pri bytových domoch boli občanmi pred rokmi vysadené 
ihličnany, tie sú v súčasnosti prerastené. Požiadavky občanov na 
ich výrub Mesto odborne posudzuje a postupuje opatrne pri ich 
výrube (len nevyhnutne). 
 
Poslanec p. Kulíšek tlmočil požiadavku občana z Ul. Bírošovej, aby 
aj táto ulica bola jednosmerná ako Ul. Kolárova.   
  
Pán primátor konštatoval, že myšlienka je aktuálna, oslovíme 
odborníka, dopravného projektanta, či je možné takéto riešenie 
dopravnej situácie na Ul. Bírošovej. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupiteľstva 2/2020 
v Bytči vyčerpaný, pán primátor poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie ukončil. 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Ing. Miroslav Minárčik 
prednostka úradu                    primátor mesta    
 
          
Július Kozák                        Helena Králiková             
I.overovateľ                        II. overovateľ 
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