
                      Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia č. 5/2020 Mestského zastupiteľstva v Bytči, 

konaného dňa 17. 9. 2020 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Bytči 

 

Čas ukončenia zasadnutia: 16,30 hod.       

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 16 poslancov 

Program: 

1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta Bytča. 

2/ Plnenie rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2020. 

3/ Žiadosť Mestského futbalového klubu Bytča o zvýšenie dotácie 

na rok 2020. 

4/ Návrh na dofinancovanie rekonštrukcie areálu bývalej MŠ 

Mikšová. 

5/ Návrh na zakúpenie ojazdeného mikrobusu. 

6/ Žiadosť riaditeľky ZŠ Ul. E. Lániho, Bytča o zmenu rozpočtu. 

7/ Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 5/2020 

k 30.09.2020. 

8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 9/2020 

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča. 

9/ Návrh na odpísanie nezaradených - nedokončených investícii 

z účtovného stavu mesta. 

10/ Návrh na riešenie prenájmu bytov v mestskej časti Pšurnovice. 

11/ Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku. 

12/ Žiadosť Občianskeho združenia SJŠ Bytča o dlhodobý prenájom 

nebytových priestorov, učební na ZŠ ul. Eliáša Lániho v Bytči. 

13/ Žiadosť K&L CAPITAL, s. r. o. o odpredaj pozemku mesta Bytča. 

14/ Žiadosť Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina 

o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

15/ Žiadosť SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina o uzatvorenie 

zmluvy o zriadenie vecného bremena. 

16/ Návrh na odpredaj pozemku v k. ú. Mikšová. 

17/ Návrh na predloženie žiadosti o NFP na projekt: „Návrh systému 

vodozádržných opatrení na ulici Treskoňova v meste Bytča. 

18/ Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 

19/ Žiadosti o opätovné pridelenie bytov v bytovom dome  

pre dočasné ubytovanie Jesienka,Treskoňova č. 813/4, Bytča. 

20/ Žiadosti o opätovné pridelenie bytov na Ul. Treskoňovej č.  

814/5, Bytča. 

21/ Žiadosť p. Anny Kulíškovej o pomoc pri riešení jej ťažkej 

životnej situácie. 

22/ Návrh na predloženie žiadosti o podporu formou dotácie  

23/ Návrh primátora mesta na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta 

Bytča – rodinný dom  č.s. 634 na Kollárovej ul. v Bytči. 

24/ Návrh zmeny výšky finančnej náhrady uloženej pre Žilinský 

samosprávny kraj právoplatným rozhodnutím – súhlasom Mesta Bytča na 

výrub drevín. 

25/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2020. 

26/ Informácie pre poslancov. 

 



     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta p. 

Ing. Miroslav Minárčik a konštatoval, že je prítomných 16 

poslancov (poslanec p. Andrej Gallo sa ospravedlnil, príde 

neskôr), čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  

 

Pán primátor dal hlasovať o návrhu programu. Poslanci program 

jednohlasne schválili. 

 

Pán primátor predložil návrh na doplnenie programu o prerokovanie 

žiadosti p. Anny Kulíškovej o pomoc pri riešení jej ťažkej 

životnej situácie. Žiadosť bude prerokovaná v bode 21/, tento je 

omylom duplicitne. 

 

Pán primátor dal hlasovať o návrhu doplnenia programu.  

Poslanci jednohlasne schválili doplnenie tohto bodu programu. 

 

Poslanec p. Martin Kulíšek požiadal o doplnenie bodu programu 

rokovania o podanie informácie o zriadení jednosmernej ulice pri 

LIDL. 

 

Pán primátor konštatoval, že uvedené prerokujú v bode na konci 

rokovania – informácie  pre poslancov. 

 

     Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Peter Svetloššák 

a p. Branislav Šušolík.  

     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Peter 

Svetloššák ako predseda komisie p. Branislav Šušolík a p. 

Ľuboslava Rybáriková 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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča za I. 

polrok 2020, 

-správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí MZ dňa 25. 6. 2020, 

-správa o výsledku kontroly č. 8/20020 – kontrola plnenia prijatých 

opatrení z finančných kontrol vykonaných v II. polroku 2019 – ZUŠ 

Bytča, 

-správa o výsledku kontroly č. 9/20020 - kontrola plnenia prijatých 

opatrení z finančných kontrol vykonaných v II. polroku 2019 – 

Mestský úrad Bytča, 

-správa o výsledku kontroly č. 10/20020 - kontrola plnenia 

prijatých opatrení z finančných kontrol vykonaných v II. polroku 

2019 – Mestský úrad Bytča, 

-správa o výsledku kontroly č. 11/20020 - kontrola dodržiavania 

výkonu finančnej kontroly v Materskej škole na Ul. Hurbanova č. 

247/5 v Bytči, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite za r. 2019 a I. polrok 2020, 



-správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča za I. 

polrok 2020. 

 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 101/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

-správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča za 

I. polrok 2020, 

-správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí MZ dňa 25. 6. 2020, 

-správu o výsledku kontroly č. 8/2020 – kontrola plnenia prijatých 

opatrení z finančných kontrol vykonaných v II. polroku 2019 – ZUŠ 

Bytča, 

-správu o výsledku kontroly č. 9/2020 - kontrola plnenia prijatých 

opatrení z finančných kontrol vykonaných v II. polroku 2019 – 

Mestský úrad Bytča, 

-správu o výsledku kontroly č. 10/2020 - kontrola plnenia prijatých 

opatrení z finančných kontrol vykonaných v II. polroku 2019 – 

Mestský úrad Bytča, 

-správu o výsledku kontroly č. 11/2020 - kontrola dodržiavania 

výkonu finančnej kontroly v Materskej škole na Ul. Hurbanova č. 

247/5 v Bytči, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite za r. 2019 a I. polrok 2020 

predložené hlavných kontrolórom Mesta Bytča. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

-správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča za 

I. polrok 2020, 

-správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí MZ dňa 25. 6. 2020, 

-správu o výsledku kontroly č. 8/2020 – kontrola plnenia prijatých 

opatrení z finančných kontrol vykonaných v II. polroku 2019 – ZUŠ 

Bytča, 

-správu o výsledku kontroly č. 9/2020 - kontrola plnenia prijatých 

opatrení z finančných kontrol vykonaných v II. polroku 2019 – 

Mestský úrad Bytča, 

-správu o výsledku kontroly č. 10/2020 - kontrola plnenia prijatých 

opatrení z finančných kontrol vykonaných v II. polroku 2019 – 

Mestský úrad Bytča, 

-správu o výsledku kontroly č. 11/2020 - kontrola dodržiavania 

výkonu finančnej kontroly v Materskej škole na Ul. Hurbanova č. 

247/5 v Bytči, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite za r. 2019 a I. polrok 2020 

predložené hlavných kontrolórom Mesta Bytča. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 101/2020 

Mestské zastupiteľstvo 



Berie na vedomie: 

-správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča za 

I. polrok 2020, 

-správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí MZ dňa 25. 6. 2020, 

-správu o výsledku kontroly č. 8/2020 – kontrola plnenia prijatých 

opatrení z finančných kontrol vykonaných v II. polroku 2019 – ZUŠ 

Bytča, 

-správu o výsledku kontroly č. 9/2020 - kontrola plnenia prijatých 

opatrení z finančných kontrol vykonaných v II. polroku 2019 – 

Mestský úrad Bytča, 

-správu o výsledku kontroly č. 10/2020 - kontrola plnenia prijatých 

opatrení z finančných kontrol vykonaných v II. polroku 2019 – 

Mestský úrad Bytča, 

-správu o výsledku kontroly č. 11/2020 - kontrola dodržiavania 

výkonu finančnej kontroly v Materskej škole na Ul. Hurbanova č. 

247/5 v Bytči, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite za r. 2019 a I. polrok 2020 

predložené hlavných kontrolórom Mesta Bytča. 

 

2/ Plnenie rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2020. 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Monitorovacej správe 

programového rozpočtu Mesta Bytča za 1. polrok 2020. 

 

MR odporúča MZ zobrať na vedomie Plnenie rozpočtu Mesta Bytča 

k 30.06.2020. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 102/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

1/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 06. 2020 

2/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Monitorovacej správe 

programového rozpočtu Mesta Bytča za 1. polrok 2020. 

II.Schvaľuje: 

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Bytča za 1. polrok 

2020. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

1/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 06. 2020 

2/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Monitorovacej správe 

programového rozpočtu Mesta Bytča za 1. polrok 2020. 

II.Schvaľuje: 

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Bytča za 1. polrok 

2020. 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 102/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 



1/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 06. 2020 

2/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Monitorovacej správe 

programového rozpočtu Mesta Bytča za 1. polrok 2020. 

II.Schvaľuje: 

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Bytča za 1. polrok 

2020. 

 

3/ Žiadosť Mestského futbalového klubu Bytča o zvýšenie dotácie 

na rok 2020 o 5.000,- €. 

 

MR nezaujala stanovisko k žiadosti, odporučila ponechať 

rozhodnutie na poslancoch MZ. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 103/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti Mestského futbalového klubu Bytča o zvýšenie 

dotácie na rok 2020 o 5.000,- €. 

 

Pán primátor konštatoval, že neodporúča vyhovenie žiadosti, možno 

opätovne žiadosť prerokovať na zasadnutí v novembri. 

 

Poslanec p. Hrobárik konštatoval, že nevie ako chce MFK požadované 

zvýšenie dotácie vyúčtovať, nakoľko nehrali. V piatej lige má MFK 

Bytča najvyššiu dotáciu, on je za to, aby sa výška dotácie zvýšila 

futbalovým klubom Hliník nad Váhom, Pšurnovice a Hrabové. 

   

Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti Mestského futbalového klubu Bytča o zvýšenie 

dotácie na rok 2020 o 5.000,- €. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 103/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti Mestského futbalového klubu Bytča o zvýšenie 

dotácie na rok 2020 o 5.000,- €. 

 

4/ Návrh na dofinancovanie rekonštrukcie budovy bývalej MŠ 

Mikšová. 

V predchádzajúcej úprave rozpočtu mesta Bytča, bola schválená 

finančná suma vo výške 4.000,00 € na rekonštrukciu areálu bývalej 

MŠ Mikšová (plot, dlažba, brány a pod.). 

Počas realizovania diela, bolo zistené, že je potrebné vykonať práce 

naviac, na dosiahnutie požadovaného  rozsahu a kvality diela, ktoré 

vyžadujú dofinancovanie vo výške 2.610,- €. 

 



MR konštatovala, že nakoľko nemá dostatok informácii, odporučila 

ponechanie rozhodnutia na poslancoch MZ. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 104/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Dofinancovanie prác navyše v rámci rekonštrukcie budovy bývalej 

MŠ Mikšová vo výške 2.610,- € v Zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 5/2020 k 30.09.2020. 

 

Poslanci vzali na vedomie fotodokumentáciu z rekonštrukcie budovy. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Dofinancovanie prác navyše v rámci rekonštrukcie budovy bývalej 

MŠ Mikšová vo výške 2.610,- € v Zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 5/2020 k 30.09.2020. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 104/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Dofinancovanie prác navyše v rámci rekonštrukcie budovy bývalej 

MŠ Mikšová vo výške 2.610,- € v Zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 5/2020 k 30.09.2020. 

 

5/ Návrh primátora mesta na zakúpenie ojazdeného mikrobusu pre 

potreby občanov mesta, preprava napr. členov športových klubov, 

klubov seniorov, atď. 

 

MR odporúča MZ schváliť pridelenie finančných prostriedkov pre 

Technické služby Mesta Bytča vo výške 20.000,- € na zakúpenie 

ojazdeného mikrobusu, z rezervného fondu, v Zmene rozpočtu Mesta 

Bytča rozpočtovým opatrením č. 5/2020 k 30.09.2020. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 105/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov (kapitálový transfer) Technickým 

službám Mesta Bytča vo výške 20.000,- € na zakúpenie ojazdeného 

mikrobusu, z rezervného fondu, v Zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 5/2020 k 30.09.2020. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 



Pridelenie finančných prostriedkov (kapitálový transfer) Technickým 

službám Mesta Bytča vo výške 20.000,- € na zakúpenie ojazdeného 

mikrobusu, z rezervného fondu, v Zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 5/2020 k 30.09.2020. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 105/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov (kapitálový transfer) Technickým 

službám Mesta Bytča vo výške 20.000,- € na zakúpenie ojazdeného 

mikrobusu, z rezervného fondu, v Zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 5/2020 k 30.09.2020. 

 

6/ Žiadosť riaditeľky ZŠ Ul. E. Lániho, Bytča o zmenu rozpočtu. 

 

MR odporúča MZ schváliť žiadosť riaditeľky ZŠ Ul. E. Lániho, Bytča 

o zmenu rozpočtu – 95.000,- € rekonštrukcia el. rozvodov a 11.568,- 

€ na nákup učebníc. 

 

Návrh uznesenia: 

                  uznesenie č. 106/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Žiadosť riaditeľky ZŠ Ul. E. Lániho, Bytča o zmenu rozpočtu – 

95.000,- € rekonštrukcia el. rozvodov a 11.568,- € na nákup učebníc, 

v Zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 5/2020 

k 30.09.2020. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Žiadosť riaditeľky ZŠ Ul. E. Lániho, Bytča o zmenu rozpočtu – 

95.000,- € rekonštrukcia el. rozvodov a 11.568,- € na nákup učebníc, 

v Zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 5/2020 

k 30.09.2020. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 106/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Žiadosť riaditeľky ZŠ Ul. E. Lániho, Bytča o zmenu rozpočtu – 

95.000,- € rekonštrukcia el. rozvodov a 11.568,- € na nákup učebníc, 

v Zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 5/2020 

k 30.09.2020. 

 

7/ Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 5/2020 

k 30.09.2020. 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene programového 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 5/2020 k 30. 09. 2020. 



Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 107/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene programového 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 5/2020 k 30. 09. 2020 

II. Schvaľuje: 
1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

5/2020, 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 30. 09. 2020 

podľa predloženej tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     

 

Bežné výdavky 

Podprogram 8.1. Údržba miestnych komunikácií 

Úprava areálu budovy bývalej MŠ Mikšová     +2.610,- € 

Podprogram 11.2. Základné školy 

ZŠ E. Lániho – hvarijná opravu elektroinšt.   +95.000,- € 

ZŠ E. Lániho – učebnice        +11.570,- € 

Podprogram 12.1. Dotácie na šport 

Mestský futbalový klub Bytča - dotácia     -5.000,- € 

 

Kapitálové výdavky 

Podprogram 7.4. Služby pre mesto Bytča 

TSMB – kapit.transfer na zakúpenie autobusu           +20.000,- € 

 

Bežné príjmy 

Výnos dane z P poukázaný územnej samospráve    -5.000,- € 

Projekt „Udržanie zamestnanosti v MŠ“     +2.610,- € 

ZŠ E. Lániho - „havarijná oprava elektroinštalácie“ +95.000,- € 

ZŠ E. Lániho – bežný transfer na zakúpenie učebníc +11.570,- € 

 
Finančné operácie príjmové 

Zapojenie finančných prostriedkov RF                  +20.000,- € 

                

2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo 

výške 28.500,- € na: 

- Námestie SR – zásuvkové skrine     +8.500,- € 

− TSMB – kapit.transfer na zakúpenie autobusu        +20.000,- € 
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o 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. 5/2020 k 30. 09. 2020 



IV. Schvaľuje: 
1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

5/2020, 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 30. 09. 2020 

podľa predloženej tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     

 

Bežné výdavky 

Podprogram 8.1. Údržba miestnych komunikácií 

Úprava areálu budovy bývalej MŠ Mikšová     +2.610,- € 

Podprogram 11.2. Základné školy 

ZŠ E. Lániho – hvarijná opravu elektroinšt.   +95.000,- € 
ZŠ E. Lániho – učebnice        +11.570,- € 

Podprogram 12.1. Dotácie na šport 

Mestský futbalový klub Bytča - dotácia     -5.000,- € 
 

Kapitálové výdavky 

Podprogram 7.4. Služby pre mesto Bytča 

TSMB – kapit.transfer na zakúpenie autobusu           +20.000,- € 

 

Bežné príjmy 

Výnos dane z P poukázaný územnej samospráve    -5.000,- € 

Projekt „Udržanie zamestnanosti v MŠ“     +2.610,- € 

ZŠ E. Lániho - „havarijná oprava elektroinštalácie“ +95.000,- € 

ZŠ E. Lániho – bežný transfer na zakúpenie učebníc +11.570,- € 

 
Finančné operácie príjmové 

Zapojenie finančných prostriedkov RF                  +20.000,- € 

                

2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo 

výške 28.500,- € na: 

- Námestie SR – zásuvkové skrine     +8.500,- € 

− TSMB – kapit.transfer na zakúpenie autobusu        +20.000,- € 
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o 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. 107/2020 

 

8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 9/2020 

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča. 

 

MR odporúča MZ schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia. 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 9/2020 o určení výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Bytča. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za všeobecne záväzné nariadenie. 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 9/2020 o určení výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Bytča. 

 

9/ Návrh na odpísanie nezaradených - nedokončených investícii 

z účtovného stavu mesta. 

 

MR odporúča MZ schváliť odpísanie nedokončených investícií 

z majetku mesta v celkovej hodnote  35.290,- €: 

- HZ Mikšová – stavba garáže – PD         4.650,- € 

- Športová hala – PD                     23.720,- € 

- Vodovod Hrabové – PD                    4.800,- € 

- Výstavba križovatky – Komenského – PD   2.120,- € 

 

Návrh uznesenia: 

                  uznesenie č. 108/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Odpísanie nedokončených investícií z majetku mesta v celkovej 

hodnote  35.290,- €: 

- HZ Mikšová – stavba garáže – PD         4.650,- € 

- Športová hala – PD                     23.720,- € 

- Vodovod Hrabové – PD                    4.800,- € 

- Výstavba križovatky – Komenského – PD   2.120,- € 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Odpísanie nedokončených investícií z majetku mesta v celkovej 

hodnote  35.290,- €: 

- HZ Mikšová – stavba garáže – PD         4.650,- € 

- Športová hala – PD                     23.720,- € 

- Vodovod Hrabové – PD                    4.800,- € 

- Výstavba križovatky – Komenského – PD   2.120,- € 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 108/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Odpísanie nedokončených investícií z majetku mesta v celkovej 

hodnote  35.290,- €: 



- HZ Mikšová – stavba garáže – PD         4.650,- € 

- Športová hala – PD                     23.720,- € 

- Vodovod Hrabové – PD                    4.800,- € 

- Výstavba križovatky – Komenského – PD   2.120,- € 

 

10/ Návrh na riešenie prenájmu bytov v mestskej časti Pšurnovice. 

 

MR odporúča MZ schváliť využitie bytov v m.č. Pšurnovice formou  

ich prenájmu, s odporúčanou výškou 5% z obstarávacej ceny bytov. 

MR odporúča ich spropagovanie. 

 

Návrh uznesenia: 

                  uznesenie č. 109/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Prenájom vybudovaných bytov v bytovom dome č.s. 303 v m.č.  

Pšurnovice, s výškou prenájmu 5% z obstarávacej ceny bytov. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Prenájom vybudovaných bytov v bytovom dome č.s. 303 v m.č.  

Pšurnovice, s výškou prenájmu 5% z obstarávacej ceny bytov. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 109/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Prenájom vybudovaných bytov v bytovom dome č.s. 303 v m.č.  

Pšurnovice, s výškou prenájmu 5% z obstarávacej ceny bytov. 

 

11/ Žiadosť p. Milana Gaňu, Hliník nad Váhom 500, Bytča o dlhodobý 

prenájom pozemku, časti parcely EKN č.3079/2, TTP o výmere cca 4700 

m2, za účelom vybudovania oddychovej zóny pre občanov mesta a pre 

voľnočasové aktivity  občanov - schvaľovanie nájmu osobitným 

zreteľom, po zverejnení zámeru. 

Počas zverejnenia zámeru prenájmu tohto majetku  ( v čase od 06. 

07. 2020 do 31. 07. 2020 ), neboli mestu Bytča doručené žiadne 

námietky od tretích osôb.  

 

Návrh uznesenia: 

                  uznesenie č. 110/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na  priamy prenájom majetku Mesta Bytča 

– časť pozemku parcela EKN č. 3079/2, TTP o výmere 4 700 m2, k. ú. 

Veľká Bytča,  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 1/1,014 01  Bytča IČO: 00 321 192 a nájomca – Milan 

Gaňa, Hliník nad Váhom 500, 014 01 Bytča a to s nasledovnými 

podmienkami nájmu:  

         - výška nájomného za prenájom pozemku: 1,00€/rok  

         - nájomná zmluva na dobu určitú 20 rokov  

         - účel nájmu: vybudovanie oddychovej zóny pre občanov 

      mesta a pre ich voľnočasové aktivity  

    - v nájomnej zmluve bude zapracovaná povinnosť nájomcu     

      dodržať pri budovaní oddychovej zóny  všetky      

      usmernenia a nariadenia Okresného úradu v Bytči,    

      odbor o ŽP – stanovisko zo dňa 5.5.2020, č. j.: OU-   

      BY-OSZP-2020/000344-9, ako i príp. ďalšie stanoviská.  

 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa je podpora mesta Bytča jeho občanom 

a žiadateľovi, ktorý na prenajatom pozemku z vlastných zdrojov  

vybuduje verejne prístupnú oddychovú zónu.  

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na  priamy prenájom majetku Mesta Bytča 

– časť pozemku parcela EKN č. 3079/2, TTP o výmere 4 700 m2, k. ú. 

Veľká Bytča,  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 1/1,014 01  Bytča IČO: 00 321 192 a nájomca – Milan 

Gaňa, Hliník nad Váhom 500, 014 01 Bytča a to s nasledovnými 

podmienkami nájmu:  

         - výška nájomného za prenájom pozemku: 1,00€/rok  

         - nájomná zmluva na dobu určitú 20 rokov  

         - účel nájmu: vybudovanie oddychovej zóny pre občanov 

      mesta a pre ich voľnočasové aktivity  

    - v nájomnej zmluve bude zapracovaná povinnosť nájomcu     

      dodržať pri budovaní oddychovej zóny  všetky      

      usmernenia a nariadenia Okresného úradu v Bytči,    

      odbor o ŽP – stanovisko zo dňa 5.5.2020, č. j.: OU-   

      BY-OSZP-2020/000344-9, ako i príp. ďalšie stanoviská.  

 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa je podpora mesta Bytča jeho občanom 

a žiadateľovi, ktorý na prenajatom pozemku z vlastných zdrojov  

vybuduje verejne prístupnú oddychovú zónu.  

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 110/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 



Uzatvorenie nájomnej zmluvy na  priamy prenájom majetku Mesta Bytča 

– časť pozemku parcela EKN č. 3079/2, TTP o výmere 4 700 m2, k. ú. 

Veľká Bytča,  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 1/1,014 01  Bytča IČO: 00 321 192 a nájomca – Milan 

Gaňa, Hliník nad Váhom 500, 014 01 Bytča a to s nasledovnými 

podmienkami nájmu:  

         - výška nájomného za prenájom pozemku: 1,00€/rok  

         - nájomná zmluva na dobu určitú 20 rokov  

         - účel nájmu: vybudovanie oddychovej zóny pre občanov 

      mesta a pre ich voľnočasové aktivity  

    - v nájomnej zmluve bude zapracovaná povinnosť nájomcu     

      dodržať pri budovaní oddychovej zóny  všetky      

      usmernenia a nariadenia Okresného úradu v Bytči,    

      odbor o ŽP – stanovisko zo dňa 5.5.2020, č. j.: OU-   

      BY-OSZP-2020/000344-9, ako i príp. ďalšie stanoviská.  

 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa je podpora mesta Bytča jeho občanom 

a žiadateľovi, ktorý na prenajatom pozemku z vlastných zdrojov  

vybuduje verejne prístupnú oddychovú zónu.  

   

12/ Žiadosť Občianskeho združenia SJŠ Bytča, Thurzova 973/25,   

Bytča o dlhodobý prenájom nebytových priestorov, učební na ZŠ ul. 

Eliáša Lániho v Bytči, za účelom vyučovania cudzích jazykov pre 

obyvateľov mesta Bytča a jeho priľahlých oblastí - schvaľovanie 

nájmu osobitným zreteľom, po zverejnení zámeru. 

Počas zverejnenia zámeru prenájmu tohto majetku( v čase od 06. 07. 

2020 do 31. 07. 2020 ), neboli mestu Bytča doručené žiadne námietky 

od tretích osôb.  

Návrh uznesenia: 

                  uznesenie č. 111/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy  na priamy prenájom nebytových 

priestorov učební č.45 – 46 o výmere 30 m2  resp. 26 m2 , mimo 

vyučovacieho procesu školy, nachádzajúcich sa v ZŠ Eliáša Lániho 

v Bytči, č.s. 261/7, formou priameho prenájmu podľa §9a, ods. 9, 

písm. C) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako prípadu prenájmu 

hodného osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 a to medzi : 

prenajímateľ ZŠ Eliáša Lániho v Bytči, 014 01  Bytča, IČO: 037808591 

a nájomca – OZ SJŠ Bytča so sídlom: Thurzova 973/25, 014 01  Bytča, 

IČO: 50603582, s nasledovnými podmienkami nájmu: 

     a) výška nájmu – 15,- €/m2/rok 

     b) nájomná zmluva na dobu neurčitú  

     c) poplatky za spotrebu energií - 0,50 €/hod. 

     d) účel nájmu – uskutočňovanie jazykových kurzov pre    



        frekventantov OZ SJŠ Bytča.  

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodného osobitného  

zreteľa je podpora mesta Bytča jeho občanom a mladej generácií  

v oblasti školských aktivít a jazykových znalostí. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy  na priamy prenájom nebytových 

priestorov učební č.45 – 46 o výmere 30 m2  resp. 26 m2 , mimo 

vyučovacieho procesu školy, nachádzajúcich sa v ZŠ Eliáša Lániho 

v Bytči, č.s. 261/7, formou priameho prenájmu podľa §9a, ods. 9, 

písm. C) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako prípadu prenájmu 

hodného osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 a to medzi : 

prenajímateľ ZŠ Eliáša Lániho v Bytči, 014 01  Bytča, IČO: 037808591 

a nájomca – OZ SJŠ Bytča so sídlom: Thurzova 973/25, 014 01  Bytča, 

IČO: 50603582, s nasledovnými podmienkami nájmu: 

     a) výška nájmu – 15,- €/m2/rok 

     b) nájomná zmluva na dobu neurčitú  

     c) poplatky za spotrebu energií - 0,50 €/hod. 

     d) účel nájmu – uskutočňovanie jazykových kurzov pre    

        frekventantov OZ SJŠ Bytča.  

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodného osobitného  

zreteľa je podpora mesta Bytča jeho občanom a mladej generácií  

v oblasti školských aktivít a jazykových znalostí. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 111/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy  na priamy prenájom nebytových 

priestorov učební č.45 – 46 o výmere 30 m2  resp. 26 m2 , mimo 

vyučovacieho procesu školy, nachádzajúcich sa v ZŠ Eliáša Lániho 

v Bytči, č.s. 261/7, formou priameho prenájmu podľa §9a, ods. 9, 

písm. C) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako prípadu prenájmu 

hodného osobitného zreteľa a v súlade so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 a to medzi : 

prenajímateľ ZŠ Eliáša Lániho v Bytči, 014 01  Bytča, IČO: 037808591 

a nájomca – OZ SJŠ Bytča so sídlom: Thurzova 973/25, 014 01  Bytča, 

IČO: 50603582, s nasledovnými podmienkami nájmu: 

     a) výška nájmu – 15,- €/m2/rok 

     b) nájomná zmluva na dobu neurčitú  

     c) poplatky za spotrebu energií - 0,50 €/hod. 

     d) účel nájmu – uskutočňovanie jazykových kurzov pre    

        frekventantov OZ SJŠ Bytča.  

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodného osobitného  

zreteľa je podpora mesta Bytča jeho občanom a mladej generácií  

v oblasti školských aktivít a jazykových znalostí. 

 



13/ Žiadosť K&L CAPITAL, s. r. o., Námestie SR 18, Bytča o odpredaj 

pozemku mesta Bytča, novovytvorená parcela CKN č. 981/62, zastavaná 

plocha o výmere 4 m2 , k. ú. Veľká Bytča, pri čerpacej stanici LUKOIL 

- schvaľovanie predaja osobitným zreteľom, po zverejnení zámeru. 

Počas zverejnenia zámeru predaja tohto majetku( v čase od 06. 07. 

2020 do 31. 07. 2020 ), neboli mestu Bytča doručené žiadne námietky 

od tretích osôb.  

Návrh uznesenia: 

                  uznesenie č. 112/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj pozemku parcela CKN č. 

981/62 zastavaná plocha o výmere  4 m2 (GP č. 36418897-102/2019, 

Ing. Milan Kubáň), 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 a to medzi: predávajúcim - Mesto Bytča, 

Námestie SR 1/1, IČO: 00321192, 014 01 Bytča a kupujúcim -  K&L 

CAPITAL, s. r. o., Námestie SR 18, 014 01 Bytča, IČO: 

51219433,s nasledovnými podmienkami predaja :  

- kúpna cena za pozemok spolu vo výške 70,-€/m2  

- kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené 

s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 

Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je predaj pozemku o malej výmere(4m2) 

kupujúcemu, ktorý na tomto pozemku omylom vybudoval časť stavby 

umývačky osobných motorových vozidiel.  

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj pozemku parcela CKN č. 

981/62 zastavaná plocha o výmere  4 m2 (GP č. 36418897-102/2019, 

Ing. Milan Kubáň), 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 a to medzi: predávajúcim - Mesto Bytča, 

Námestie SR 1/1, IČO: 00321192, 014 01 Bytča a kupujúcim -  K&L 

CAPITAL, s. r. o., Námestie SR 18, 014 01 Bytča, IČO: 

51219433,s nasledovnými podmienkami predaja :  

- kúpna cena za pozemok spolu vo výške 70,-€/m2  

- kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené 

s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 

Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je predaj pozemku o malej výmere(4m2) 

kupujúcemu, ktorý na tomto pozemku omylom vybudoval časť stavby 

umývačky osobných motorových vozidiel.  



 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 112/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj pozemku parcela CKN č. 

981/62 zastavaná plocha o výmere  4 m2 (GP č. 36418897-102/2019, 

Ing. Milan Kubáň), 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 a to medzi: predávajúcim - Mesto Bytča, 

Námestie SR 1/1, IČO: 00321192, 014 01 Bytča a kupujúcim -  K&L 

CAPITAL, s. r. o., Námestie SR 18, 014 01 Bytča, IČO: 

51219433,s nasledovnými podmienkami predaja :  

- kúpna cena za pozemok spolu vo výške 70,-€/m2  

- kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené 

s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 

Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je predaj pozemku o malej výmere(4m2) 

kupujúcemu, ktorý na tomto pozemku omylom vybudoval časť stavby 

umývačky osobných motorových vozidiel.  

 

14/ Žiadosť Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, Žilina o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena v rámci stavby: Bytča – ul.Švecová, rekonštrukcia 

TS 289. 

Návrh uznesenia: 

                  uznesenie č. 113/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v rámci stavby: Bytča – Ul. Švecová, rekonštrukcia TS 289, medzi 

budúcim povinným z vecného bremena – Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 

014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného 

bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47  Žilina, IČO: 36 442 151 a to v navrhovanom znení zmluvy zo 

dňa 17. 09. 2020. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v rámci stavby: Bytča – Ul. Švecová, rekonštrukcia TS 289, medzi 

budúcim povinným z vecného bremena – Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 

014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného 

bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47  Žilina, IČO: 36 442 151 a to v navrhovanom znení zmluvy zo 

dňa 17. 09. 2020. 



Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 113/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v rámci stavby: Bytča – Ul. Švecová, rekonštrukcia TS 289, medzi 

budúcim povinným z vecného bremena – Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 

014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného 

bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47  Žilina, IČO: 36 442 151 a to v navrhovanom znení zmluvy zo 

dňa 17. 09. 2020. 

15/ Žiadosť SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina o uzatvorenie 

zmluvy o zriadenie vecného bremena č. 566/2020 v rámci stavby: 

Pšurnovice vodovod II. etapa. 

Návrh uznesenia: 

                  uznesenie č. 114/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 566/2020 v rámci 

stavby: Pšurnovice vodovod II. etapa, medzi povinným z vecného 

bremena – Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 01  Bytča, IČO: 00 321 

192 a oprávneným z vecného bremena – Severoslovenské vodárne 

a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, IČO: 

36 672 297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 08. 07. 2020.  

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 566/2020 v rámci 

stavby: Pšurnovice vodovod II. etapa, medzi povinným z vecného 

bremena – Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 01  Bytča, IČO: 00 321 

192 a oprávneným z vecného bremena – Severoslovenské vodárne 

a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, IČO: 

36 672 297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 08. 07. 2020.  

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 114/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 566/2020 v rámci 

stavby: Pšurnovice vodovod II. etapa, medzi povinným z vecného 

bremena – Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 01  Bytča, IČO: 00 321 

192 a oprávneným z vecného bremena – Severoslovenské vodárne 

a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, IČO: 

36 672 297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 08. 07. 2020.  

 

16/ Návrh nakladania s majetkom mesta Bytča - odpredaj pozemku  

parc. CKN č. 58/1, TTP o výmere 913 m2 v k. ú. Mikšová, príprava  

súťaže na odpredaj pozemku. 

 



Návrh uznesenia: 

                  uznesenie č. 115/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča, pozemku parc. CKN 

č. 58/1, TTP o výmere 913 m2  v k.ú. Mikšová, za prebytočný majetok 

mesta Bytča. 

2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. CKN č. 58/1, 

TTP o výmere 913 m2  v k. ú. Mikšová, tretej osobe, formou priameho 

predaja za minimálnu kúpnu cenu vo výške 30,- €/m2 s dvadsaťdňovou 

lehotou na doručenie ponúk záujemcov s tým, že vyhodnotenie súťaže 

bude vykonané na nasledujúcom zasadnutí MZ v Bytči. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča, pozemku parc. CKN 

č. 58/1, TTP o výmere 913 m2  v k.ú. Mikšová, za prebytočný majetok 

mesta Bytča. 

2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. CKN č. 58/1, 

TTP o výmere 913 m2  v k. ú. Mikšová, tretej osobe, formou priameho 

predaja za minimálnu kúpnu cenu vo výške 30,- €/m2 s dvadsaťdňovou 

lehotou na doručenie ponúk záujemcov s tým, že vyhodnotenie súťaže 

bude vykonané na nasledujúcom zasadnutí MZ v Bytči. 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 115/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča, pozemku parc. CKN 

č. 58/1, TTP o výmere 913 m2  v k.ú. Mikšová, za prebytočný majetok 

mesta Bytča. 

2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. CKN č. 58/1, 

TTP o výmere 913 m2  v k. ú. Mikšová, tretej osobe, formou priameho 

predaja za minimálnu kúpnu cenu vo výške 30,- €/m2 s dvadsaťdňovou 

lehotou na doručenie ponúk záujemcov s tým, že vyhodnotenie súťaže 

bude vykonané na nasledujúcom zasadnutí MZ v Bytči. 

17/ Návrh na predloženie žiadosti o NFP na projekt: „Návrh systému 

vodozádržných opatrení na ulici Treskoňova v meste Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

                  uznesenie č. 116/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

I.Prerokovalo: 

1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt: 



„Návrh systému vodozádržných opatrení na Ulici Treskoňova v meste 

Bytča“. Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

52.577,68€. 

4/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt: 

„Návrh systému vodozádržných opatrení na Ulici Treskoňova v meste 

Bytča“. Kód výzvy:OPKZP-PO2-SC211-2020-62. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

52.577,68 €. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t.j. v maximálnej výške 2.628,88 €. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

I.Prerokovalo: 

1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt: 

„Návrh systému vodozádržných opatrení na Ulici Treskoňova v meste 

Bytča“. Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

52.577,68€. 

4/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt: 

„Návrh systému vodozádržných opatrení na Ulici Treskoňova v meste 

Bytča“. Kód výzvy:OPKZP-PO2-SC211-2020-62. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 



3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

52.577,68 €. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t.j. v maximálnej výške 2.628,88 €. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 116/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

I.Prerokovalo: 

1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt: 

„Návrh systému vodozádržných opatrení na Ulici Treskoňova v meste 

Bytča“. Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

52.577,68€. 

4/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt: 

„Návrh systému vodozádržných opatrení na Ulici Treskoňova v meste 

Bytča“. Kód výzvy:OPKZP-PO2-SC211-2020-62. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

52.577,68 €. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t.j. v maximálnej výške 2.628,88 €. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu Mesta Bytča. 

 

18/ Žiadosť p. Paulíny Holubovej o poskytnutie jednorazovej 

dávky v hmotnej núdzi z dôvodu straty zamestnania počas korona- 

vírusu.  

Rodina je v hmotnej núdzi, dcéra Lívia Praženková má zvýšené  

náklady spojené s nástupom do prvého ročníka základnej školy. 

 

MR odporúča MZ schváliť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi  

p. Paulíne Holubovej vo výške 100,- €. 



 

Návrh uznesenia: 

                  uznesenie č. 117/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi p. Paulíne  

Holubovej vo výške 100,- €, z dôvodu straty zamestnania  

počas koronavírusu.  

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi p. Paulíne  

Holubovej vo výške 100,- €, z dôvodu straty zamestnania  

počas koronavírusu.  

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 117/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi p. Paulíne  

Holubovej vo výške 100,- €, z dôvodu straty zamestnania  

počas koronavírusu.  

 

19/ Žiadosti o opätovné pridelenie bytov v bytovom dome pre  

dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča. 

 

Žiadosti o opätovné pridelenie bytov: 

1/ p. Zuzana Ostružiarová – býva v 1-izb. byte č.26, nájom jej  

končí 30.09.2020. Nájom platí pravidelne, nemá podlžnosť voči mestu. 

2/ p. Mária Papiková – býva v 1-izb. byte č.28, nájom jej končí  

30.09.2020. Nájom platí pravidelne, nemá podlžnosť voči mestu. 

3/ p. Veronika Gärtnerová – býva v 1-izb. byte č.49 , nájom jej 

končí 30.09.2020. Nájom platí pravidelne, nemá podlžnosť voči  

mestu. 

MR odporúča MZ schváliť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy  

na dobu určitú 1 rok. 

 

Návrh uznesenia: 

                  uznesenie č. 118/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre dočasné  

ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča: 

1/ p. Zuzana Ostružiarová – byt č.26, od 1.10.2020 do 30.9.2021.     

2/ p. Mária Papiková – byt č.28, od 1.10.2020 do 30.9.2021. 

3/ p. Veronika Gärtnerová – byt č.49, od. 1.10.2020 do 30.9.2021. 

       

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 



Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre dočasné  

ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča: 

1/ p. Zuzana Ostružiarová – byt č.26, od 1.10.2020 do 30.9.2021.     

2/ p. Mária Papiková – byt č.28, od 1.10.2020 do 30.9.2021. 

3/ p. Veronika Gärtnerová – byt č.49, od. 1.10.2020 do 30.9.2021. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 118/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre dočasné  

ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča: 

1/ p. Zuzana Ostružiarová – byt č.26, od 1.10.2020 do 30.9.2021.     

2/ p. Mária Papiková – byt č.28, od 1.10.2020 do 30.9.2021. 

3/ p. Veronika Gärtnerová – byt č.49, od. 1.10.2020 do 30.9.2021. 

 

20/ Žiadosti o opätovné pridelenie bytov na Ul. Treskoňovej č.  

814/5, Bytča: 

     

Žiadosť p.  Jany Končelovej - býva v garsónke č. 15 od 1.10.2017,  

nájom končí 30.09.2020. Nemá podlžnosť voči mestu. 

      

MR odporúča MZ schváliť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

 

Návrh uznesenia: 

                  uznesenie č. 119/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Janou Končelovou – byt  

č. 15, na dobu určitú od 1.10.2020 do 30.6.2021. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Janou Končelovou – byt  

č. 15, na dobu určitú od 1.10.2020 do 30.6.2021. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 119/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Janou Končelovou – byt  

č. 15, na dobu určitú od 1.10.2020 do 30.6.2021. 

 

21/ Žiadosť p. Anny Kulíškovej o pomoc pri riešení jej ťažkej 

životnej situácie. 

 

Pán primátor ozrejmil, že ide o ťažkú životnú situáciu – tragicky 



zahynul syn žiadateľky a jej bývalý manžel pri autonehode v Rakúsku. 

Náklady sú za uloženie a dovezenie ich pozostatkov na Slovensko.   

Pán primátor navrhol poskytnutie 100% oprávnených nákladov spojených 

s uložením a prevozom tiel. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie návratnej sociálnej výpomoci vo výške 100% opráv- 

nených nákladov spojených s uložením a prevozom tiel p. Anne 

Kulíškovej.  

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 120/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie návratnej sociálnej výpomoci vo výške 100% opráv- 

nených nákladov spojených s uložením a prevozom tiel p. Anne 

Kulíškovej.  

 

Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p. 

Gallo. 

 

22/ Návrh na predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 

z Environmentálneho fondu na projekt: „Nákup komunálneho vozidla na 

zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča“. 

Mesto Bytča sa rozhodlo uchádzať o podporu formou dotácie 

z Environmentálneho fondu vychádzajúc zo špecifikácie činností 

podpory na rok 2021. Nakoľko je situácia za posledné tri roky 

neúnosná a Mesto Bytča nedisponuje vlastným zametacím vozidlom 

požiada opätovne v rámci žiadosti o poskytnutie podpory formou 

dotácie činnosti A3 – podpora projektov zameraných na zlepšenie 

kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä 

v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3 

predstavuje 200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% 

spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany 

žiadateľa. 

Termín na predloženie žiadostí je do 15.12.2020. 

V prípade schválenia dotácie pre Mesto Bytča bude v roku 2021 

zakúpené nové komunálne vozidlo na umývanie plôch 

a čistenie/umývanie komunikácií. Hlavným cieľom je znížiť 

environmentálne zaťaženie v súlade s Európskymi a národnými 

stratégiami a koncepciami v oblasti ochrany ovzdušia. V zásade 

predpokladáme, že dôjde k zlepšeniu kvality ovzdušia v našom 

regióne znížením koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie. 

Zlepšenie kvality života prispeje k rozvoju obce.  

 

Návrh uznesenia: 

                  uznesenie č. 121/2020 



Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo 

1/ Návrh na predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 

z Environmentálneho fondu na projekt: „Nákup komunálneho vozidla na 

zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča“. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia dotácie. 

3/ Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3 

je 200.000,-€  v zmysle Špecifikácie činností podpory na rok 2021. 

4/Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z maximálnej výšky žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3 

v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie t. j.  v maximálnej 

výške 10.526,-€. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta. 

II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 

z Environmentálneho fondu na projekt: „Nákup komunálneho vozidla na 

zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča“. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia dotácie. 

3/ Maximálnu výšku žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3 

200.000,-€ v zmysle Špecifikácie činností podpory na rok 2021. 

4/Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z maximálnej výšky žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3 

v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie t. j.  v maximálnej 

výške 10.526,-€. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo 

1/ Návrh na predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 

z Environmentálneho fondu na projekt: „Nákup komunálneho vozidla na 

zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča“. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia dotácie. 

3/ Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3 

je 200.000,-€  v zmysle Špecifikácie činností podpory na rok 2021. 

4/Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z maximálnej výšky žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3 

v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie t. j.  v maximálnej 

výške 10.526,-€. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta. 

II.Schvaľuje: 



1/ Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 

z Environmentálneho fondu na projekt: „Nákup komunálneho vozidla na 

zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča“. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia dotácie. 

3/ Maximálnu výšku žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3 

200.000,-€ v zmysle Špecifikácie činností podpory na rok 2021. 

4/Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z maximálnej výšky žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3 

v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie t. j.  v maximálnej 

výške 10.526,-€. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 121/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo 

1/ Návrh na predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 

z Environmentálneho fondu na projekt: „Nákup komunálneho vozidla na 

zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča“. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia dotácie. 

3/ Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3 

je 200.000,-€  v zmysle Špecifikácie činností podpory na rok 2021. 

4/Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z maximálnej výšky žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3 

v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie t. j.  v maximálnej 

výške 10.526,-€. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta. 

II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 

z Environmentálneho fondu na projekt: „Nákup komunálneho vozidla na 

zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča“. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia dotácie. 

3/ Maximálnu výšku žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3 

200.000,-€ v zmysle Špecifikácie činností podpory na rok 2021. 

4/Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z maximálnej výšky žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3 

v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie t. j.  v maximálnej 

výške 10.526,-€. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

23/ Návrh primátora mesta na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta 

Bytča – rodinný dom  č.s. 634 na Kollárovej ul. v Bytči. 



 

Primátor opakovane navrhuje, aby bol objekt na Ul. Kollárovej 

verejnou obchodnou súťažou odpredaný s tým, že cenu pozemkov 

stanoví mestské zastupiteľstvo. Podľa jeho názoru je pre Mesto 

efektívnejšie nevynakladať finančné prostriedky na zbúranie 

objektu, ale jeho odpredaj. 

  

MR konštatovala, že MZ na svojom zasadnutí dňa 25. 6. 2020 zaujalo 

k uvedenému stanovisko prijatím uznesenia č. 75/2020. 

MR vzala na vedomie informáciu, že náklady na zbúranie objektu č. 

s. 634 na Ul. Kollárovej v Bytči boli vyčíslené na 30.000,- €. 

MR sa nestotožnila s návrhom primátora mesta na odpredaj tohto 

objektu.   

 

Návrh uznesenia 

                       uznesenie č. 122/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Ruší: 

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 75/2020 zo dňa 25. 6. 

2020. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča – rodinný dom  č.s. 

634 na Kollárovej ul. v Bytči, pozemky parc. CKN č. 42/1, zastavaná 

plocha nádvorie o výmere 285 m2 , parc. CKN č. 42/2, zastavaná plocha 

nádvorie o výmere 292 m2 , parc. CKN č. 43/2, zastavaná plocha 

nádvorie o výmere 49 m2 v k. ú. Veľká Bytča  za prebytočný  majetok 

Mesta Bytča. 

 

2/ Vypracovanie záväzných súťažných podmienok OVS na odpredaj 

nehnuteľného majetku mesta Bytča špecifikovaného v bode I. tohto 

uznesenia  tretej osobe, za minimálnu kúpnu cenu stanovenú 

mestským zastupiteľstvom. 

 

Pán primátor oboznámil prítomných, že náklady na asanáciu  objektu 

sú vyčíslené vo výške 31.700,- €. Objekt je vo veľmi zlom technickom 

stave. Odporúča, aby išlo Mesto touto cestou a vyhlásilo predaj 

verejnou obchodnou súťažou. Príkladom sú byty v Pšurnoviciach. 

 

Zástupca primátora p. Babušík podporil návrh primátora mesta. 

 

Poslanec p. Kulíšek sa vyjadril, že podľa jeho názoru si Mesto má 

pozemok ponechať, možno aj na stavbu hotela, ktorý v meste nie je. 

Budúcnosť ukáže, na aký účel by bol pozemok vhodný a potrebný, nie 

je nutné, aby sa hneď riešilo čo s pozemkom. 

 

Poslanec p. Šušolík konštatoval, že investícia na asanáciu nie je 

taká veľká, Mesto by tu mohlo mať aj múzeum. 

 

Poslanec p. Dudoň vyjadril svoj názor – je proti odpredaju budovy. 

    



Nakoľko poslanci nemali ďalšie pripomienky, pán primátor dal 

hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Ruší: 

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 75/2020 zo dňa 25. 6. 

2020. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča – rodinný dom  č.s. 

634 na Kollárovej ul. v Bytči, pozemky parc. CKN č. 42/1, zastavaná 

plocha nádvorie o výmere 285 m2 , parc. CKN č. 42/2, zastavaná plocha 

nádvorie o výmere 292 m2 , parc. CKN č. 43/2, zastavaná plocha 

nádvorie o výmere 49 m2 v k. ú. Veľká Bytča  za prebytočný  majetok 

Mesta Bytča. 

 

2/ Vypracovanie záväzných súťažných podmienok OVS na odpredaj 

nehnuteľného majetku mesta Bytča špecifikovaného v bode I. tohto 

uznesenia  tretej osobe, za minimálnu kúpnu cenu stanovenú 

mestským zastupiteľstvom. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 122/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Ruší: 

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 75/2020 zo dňa 25. 6. 

2020. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča – rodinný dom  č.s. 

634 na Kollárovej ul. v Bytči, pozemky parc. CKN č. 42/1, zastavaná 

plocha nádvorie o výmere 285 m2 , parc. CKN č. 42/2, zastavaná plocha 

nádvorie o výmere 292 m2 , parc. CKN č. 43/2, zastavaná plocha 

nádvorie o výmere 49 m2 v k. ú. Veľká Bytča  za prebytočný  majetok 

Mesta Bytča. 

 

2/ Vypracovanie záväzných súťažných podmienok OVS na odpredaj 

nehnuteľného majetku mesta Bytča špecifikovaného v bode I. tohto 

uznesenia  tretej osobe, za minimálnu kúpnu cenu stanovenú 

mestským zastupiteľstvom. 

 

24/ Návrh zmeny výšky finančnej náhrady uloženej pre Žilinský 

samosprávny kraj právoplatným rozhodnutím – súhlasom Mesta Bytča na 

výrub drevín, ktoré rastú v trase navrhovanej stavby cyklodopravnej 

trasy „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina-Bytča-hranica 

ŽSK/TSK (Považská Bystrica). 

 

Návrh uznesenia 

                       uznesenie č. 123/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 



Návrh zmeny výšky finančnej náhrady uloženej pre Žilinský 

samosprávny kraj právoplatným rozhodnutím – súhlasom Mesta Bytča na 

výrub drevín, ktoré rastú v trase navrhovanej stavby cyklodopravnej 

trasy „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina-Bytča-hranica 

ŽSK/TSK (Považská Bystrica), zo sumy 148.240,14 € na ......,- €. 

 

Poslanci v diskusii hovorili o výške náhrady, čo predložili 

návrhovej komisii. 

Pán primátor konštatoval, že podľa vyjadrení poslancov súhlasia 

s návrhom, aby výška náhrady bola 1.000,- €. Je to zo strany Mesta 

určitá podpora cyklotrasy v danom úseku – od Mikšovej až po Hliník 

nad Váhom. 

 

Poslanec p. Weber poďakoval primátorovi a poslancom za toto 

ústretové gesto a podporu tohto verejného a celospoločenského 

projektu.      

  

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Návrh zmeny výšky finančnej náhrady uloženej pre Žilinský 

samosprávny kraj právoplatným rozhodnutím – súhlasom Mesta Bytča na 

výrub drevín, ktoré rastú v trase navrhovanej stavby cyklodopravnej 

trasy „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina-Bytča-hranica 

ŽSK/TSK (Považská Bystrica), zo sumy 148.240,14 € na 1.000,- €. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 123/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Návrh zmeny výšky finančnej náhrady uloženej pre Žilinský 

samosprávny kraj právoplatným rozhodnutím – súhlasom Mesta Bytča na 

výrub drevín, ktoré rastú v trase navrhovanej stavby cyklodopravnej 

trasy „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina-Bytča-hranica 

ŽSK/TSK (Považská Bystrica), zo sumy 148.240,14 € na 1.000,- €. 

 

25/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2020. 

 

Návrh uznesenia 

                       uznesenie č. 124/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v IV. 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 IV. kole r. 2020. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 124/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v IV. kole r. 2020. 

 

26/ MR vzala na vedomie informáciu, že s účinnosťou od 10.7.2019 je 

s emisiou akcií ISIN: SK1110001270 emitenta Prima Banka Slovensko, 

a.s. na BCPB ukončené obchodovanie.  

 

Informácia o zmene termínu zasadnutia MZ v mesiaci november z 12. 

11. na 11. 11. 2020 (streda) z dôvodu prenájmu DK na  stužkovú 

slávnosť (príprava v štvrtok). 

 

Z diskusie poslancov vyplynuli ich požiadavky na pána primátora: 

-vybaviť jednosmernú ulicu Kollárova, 

-z cesty poza kanál dať značku „daj prednosť v jazde“, 

-chodníky na Úvaží – chýba chodník k detskému ihrisku, 

-zvodidlá v Malej Bytči, 

-pri stavebných prácach na pokládke telekomunikačných káblov 

 v m.č. Hrabové nie sú dodržané bezpečnostné požiadavky 

 (označenie, opáskovanie) a došlo aj k poškodeniu plotov.    

Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupiteľstva 5/2020 

v Bytči vyčerpaný, pán primátor poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

Ing. Jarmila Kramarová              Ing. Miroslav Minárčik 

Poverená zast. prednostu úradu      primátor mesta    

 

          

 

 

Peter Svetloššák                    Branislav Šušolík 

I.overovateľ                        II. overovateľ 
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