
                      Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia č. 4/2020 Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného 

dňa 25. 6. 2020 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Bytči 

 

Čas ukončenia zasadnutia: 20,30 hod.       

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 16 poslancov 

Program: 

1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta Bytča. 

2/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2020. 

3/ Návrh na zrušenie dotácie pre OZ Filmový klub Bytča. 

4/ Žiadosť poslanca p. Miroslava Frola o pridelenie finančných 

prostriedkov na investičné akcie v roku 2020. 

5/ Návrh na upustenie od konania kultúrno-spoločenskej akcie   

Bytčiansky jarmok 2020. 

6/ Žiadosť Základnej školy, Ul. E. Lániho, Bytča o schválenie 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie opravy elektro-

inštalácie. 

7/ Žiadosť Futbalového klubu Hliník nad Váhom o finančný príspevok 

€ na dofinancovanie zámeru vybudovať automatický závlahový systém. 

8/ Žiadosť DV HZ Hliník nad Váhom o pridelenie finančných  

prostriedkov na zakúpenie športovej hasičskej striekačky. 

9/ Žiadosť BENET Lawn-Tennis Club Bytča o poskytnutie (navýšenie) 

dotácie. 

10/ Prevádzkovanie letného kúpaliska. 

11/ Návrh primátora mesta na vyplatenie odmien zamestnancom 

zariadenia Jesienka ZpS a DS. 

12/ Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

k 30.06.2020. 

13/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 6/2020 

o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta 

Bytča. 

14/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 7/2020 zo 

dňa 25.06.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Bytča č.2/2016 zo dňa 15.06.2016 o nakladaní s 

komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 

15/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 8/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020. 

16/ Žiadosť MFK Bytča o rozšírenie účelu využitia poskytnutej 

dotácie. 

17/ Žiadosti o zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov vo 

vlastníctve Mesta z dôvodu úplného uzatvorenia prevádzok z dôvodu 

mimoriadnej situácie spôsobenej vplyvom pandémie koronavírusu SARS-

CoV-2. 

18/ Návrh na odpredaj prebytočného majetku Mesta Bytča, objekt č. 

súp. 634 na Ul. Kollárovej v Bytči a troch pozemkov, parc. CKN č. 

42/1, 42/2 a 43/2  v k.ú. Veľká Bytča. 

19/ Návrh na vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj bytového domu č. 

s. 303 v k.ú. Pšurnovice (5 bytov), resp. o odpredaj jednotlivých 

bytov. 



20/ Žiadosť Občianskeho združenia ASA (Asociácia Sociálnych 

Altruistov), Medená 5712/3, 974 01 Banská Bystrica o predaj pozemku 

parc. KNC č. 384, 385/4 a časti pozemku  parc. KNC č. 385/2, 3519/2 

a 3519/4 v k.ú. Veľká Bytča za 1,- € za účelom realizácie projektu 

ASA – ZpS (Zariadenie pre Seniorov). 

21/ Žiadosť p. Milana Gaňu, Hliník nad Váhom č. 500, Bytča  

o prenájom časti pozemku parc. č. EKN 3079/2 v k.ú. Veľká Bytča, za 

účelom vybudovania oddychovej zóny. 

22/ Petícia občanov mesta Bytča a vlastníkov bytov bytového domu č. 

1014 na Ul. Lúčna v Bytči o pridelenie parkovacích miest pred 

vchodmi bytového domu, Ul. Lúčna č.s. 1014. 

23/ Žiadosť spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s., Areál Prefa, Bytča  

o zmenu územného plánu Mesta Bytča. 

24/ Návrh poslankyne p. Ľuboslavy Rybárikovej o výrub stromov - líp 

v areáli cintorína Bytča. 

25/ Športová hala Bytča – informácia. 

26/ Žiadosť občianok m.č. Malá Bytča o vyčlenenie finančného 

príspevku na rekonštrukciu a zlepšenie bezpečnosti detského ihriska 

v Malej Bytči. 

27/ Žiadosť nájomcu p. Martina Ozánika, ASSASIN,Bytča o preplatenie 

finančných nákladov spojených s vykonaním stavebných úprav 

v nebytových priestoroch Tribúny mesta na Ul. Sidónie Sakalovej. 

28/ Opätovné prerokovanie prenájmu veľkokapacitných kontajnerov 

zameraných na zber BRO, okolitým obciam, schvaľovanie prenájmu 

majetku mesta osobitným zreteľom, po zverejnení zámeru. 

29/ Žiadosti o odkúpenie rozostavaných garáži nachádzajúcich sa na 

ulici Bottova v Bytči. 

30/ Žiadosť HANT Development,a.s., Bratislava o uzatvorenie 

nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na pozemkoch Mesta Bytča parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 

v k.ú. Veľká Bytča.  

31/ Žiadosť Rosnička s.r.o., Bratislava o uzatvorenie nájomnej 

zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 

pozemku Mesta Bytča parcela CKN č. 3155/50  v k.ú. Veľká Bytča. 

32/ Žiadosť Občianske združenie SJŠ Bytča, Bytča o 

dlhodobý prenájom nebytových priestorov, učební na ZŠ Ul. E. Lániho 

v Bytči, za účelom vyučovania cudzích jazykov. 

33/ Žiadosť o odpredaj pozemku mesta Bytča v k. ú. Pšurnovice. 

34/ Žiadosť o odpredaj pozemku Mesta Bytča za účelom výstavby 

garáže na Úvaží v Bytči. 

35/ Žiadosť o prenájom časti pozemku parcela v k. ú. Veľká Bytča. 

36/ Žiadosť K&L CAPITAL, s. r. o., Bytča o predaj v k. ú. Veľká 

Bytča. 

37/ Rodinný dom č. s. 35/4 na ulici 1. Mája v Bytči stanovenie 

postupu Mesta Bytča pri ďalšom nakladaní s týmto majetkom Mesta. 

38/ Návrh termínov zasadnutí MR a MZ na II. polrok 2020. 

39/ Návrh na pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa 

hodnotenia projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2020.  

40/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 



projekt: „Moderné technológie v Bytči (MTB) - Podpora budovania 

inteligentného mesta Bytča“. 

41/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: „Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča pomocou zavedenia 

moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie“. 

42/ Ponuka na prevod majetku, opätovné schvaľovanie uzatvorenia 

kúpnych zmlúv na odkúpenie pozemkov a rozostavanej stavby MK 

nachádzajúcich sa v lokalite IBV Bytča pod Hájom predkladá CERTUS 

DEVELOPMENT, s. r. o., Jiráskova 4, 911 01  Trenčín.  

43/ Výsledok OVS č. 1/2020 v súlade s protokolom  o vyhodnotení 

tejto OVS č. 1/2020 zo dňa 22. 06. 2020.  

44/ Žiadosť Dobrovoľných hasičských zborov nášho mesta o písomné 

vyjadrenie Mesta Bytča, či súhlasí alebo nesúhlasí s organizovaním 

hasičských súťaži na území mesta, prípadne za akých podmienok. 

45/ Informácia – dopravná situácia Ul. Bírošova, komisia na 

odporučenie postupu Mesta Bytča pri nakladaní s jeho majetkom – 

Tepelné hospodárstvo a tepelné zariadenia, kanalizácia Ul. 

Pšurnovická, byty Thurzové sady a udržiavanie čistoty na účelovej 

komunikácii poza kanál.     

 

     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta p. 

Ing. Miroslav Minárčik a konštatoval, že je prítomných 16 poslancov 

(poslanec p. Peter Svetloššák ospravedlnil svoju neúčasť na 

zasadnutí), 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. 11/ 

Návrh primátora mesta na vyplatenie odmien zamestnancom zariadenia 

Jesienka ZpS a DS. Preto bod č. 11/ nakoľko návrh musí byť 

prerokovaný pred návrhom zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

4/2020. 

 

Poslanci jednohlasne schválili doplnenie bodu programu. 

 

Pán primátor ďalej predložil návrh na doplnenie programu o bod č.  

43/ Výsledok OVS č. 1/2020 v súlade s protokolom o vyhodnotení 

tejto OVS č. 1/2020 zo dňa 22. 06. 2020.  

 

Poslanci jednohlasne schválili doplnenie bodu programu. 

 

Pán primátor ďalej predložil návrh na doplnenie programu o bod č.  

44/ Žiadosť Dobrovoľných hasičských zborov nášho mesta o písomné 

vyjadrenie Mesta Bytča, či súhlasí alebo nesúhlasí s organizovaním 

hasičských súťaži na území mesta. 

 

Poslanci jednohlasne schválili doplnenie bodu programu. 

 

Poslanec p. Kulíšek navrhol do zmeny programu – doplnenie bodu č.  



45/, v ktorom chce podanie informácii - dopravná situácia Ul. 

Bírošova, komisia na odporučenie postupu Mesta Bytča pri nakladaní 

s jeho majetkom – Tepelné hospodárstvo a tepelné zariadenia, 

kanalizácia Ul. Pšurnovická, byty Thurzové sady.  

Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že aj on chce informovať   

ohľadne udržiavania čistoty na účelovej komunikácii poza kanál, 

odporučil, aby uvedené informácie boli podané v jednom bode.     

 

Poslanci jednohlasne schválili doplnenie tohto bodu programu. 

 

     Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Ľuboslava 

Rybáriková a p. Stanislav Struhal.  

     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Juraj 

Putirka ako predseda komisie, p. Július Lovás a p. Mária Lee 

Fujdiaková 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: 

-návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča  

 na II. polrok 2020. 

-správa o stave plnenia uznesení MZ zo dňa 6. 5. 2020, 

-správa o výsledku kontroly č. 6/2020 – kontrola dodržiavania 

 výkonu finančnej kontroly na ZŠ Lániho Bytča v súlade so zákonom  

 č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite za rok 2019, 

-správa o výsledku kontroly č. 7/2020 – kontrola zverejňovania 

 zmlúv, objednávok a faktúr za tovary, služby a práce podľa zákona 

 č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za r. 2019  

 na MsÚ Bytča. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 60/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča na II. 

polrok 2020. 

II.Berie na vedomie: 

-správu o stave plnenia uznesení MZ zo dňa 6. 5. 2020, 

-správu o výsledku kontroly č. 6/2020 – kontrola dodržiavania 

 výkonu finančnej kontroly na ZŠ Lániho Bytča v súlade so zákonom  

 č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite za rok 2019, 

-správu o výsledku kontroly č. 7/2020 – kontrola zverejňovania 

 zmlúv, objednávok a faktúr za tovary, služby a práce podľa zákona 

 č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za r. 2019  

 na MsÚ Bytča. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 



I.Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča na II. 

polrok 2020. 

II.Berie na vedomie: 

-správu o stave plnenia uznesení MZ zo dňa 6. 5. 2020, 

-správu o výsledku kontroly č. 6/2020 – kontrola dodržiavania 

 výkonu finančnej kontroly na ZŠ Lániho Bytča v súlade so zákonom  

 č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite za rok 2019, 

-správu o výsledku kontroly č. 7/2020 – kontrola zverejňovania 

 zmlúv, objednávok a faktúr za tovary, služby a práce podľa zákona 

 č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za r. 2019  

 na MsÚ Bytča. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 60/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča na II. 

polrok 2020. 

II.Berie na vedomie: 

-správu o stave plnenia uznesení MZ zo dňa 6. 5. 2020, 

-správu o výsledku kontroly č. 6/2020 – kontrola dodržiavania 

 výkonu finančnej kontroly na ZŠ Lániho Bytča v súlade so zákonom  

 č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite za rok 2019, 

-správu o výsledku kontroly č. 7/2020 – kontrola zverejňovania 

 zmlúv, objednávok a faktúr za tovary, služby a práce podľa zákona 

 č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za r. 2019  

 na MsÚ Bytča. 

  

2/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2020. 

 

MR odporúča MZ zobrať na vedomie Plnenie rozpočtu Mesta Bytča 

k 31.03.2020. 

  

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 61/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2020. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2020. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 61/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2020. 



3/ Návrh na zrušenie dotácie pre OZ Filmový klub Bytča, Hlinkova 

673, Bytča vo výške 2.500,- € na zabezpečenie 6. ročníka festivalu 

„Hviezdne noci“. 

 

MR odporúča MZ schváliť neposkytnutie dotácie schválenej uznesením 

MZ č. 150/2019 zo dňa 12. 12. 2019 vo výške 2.500,- € na 

zabezpečenie 6. ročníka festivalu „Hviezdne noci“, vzhľadom na 

súčasnú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19.  

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 62/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

V zmysle § 13, ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča 

č.14/2016 zo dňa 15. 12. 2016 o poskytovaní dotácie, neposkytnutie 

dotácie OZ Filmový klub Bytča, Hlinkova 673, Bytča, schválenú 

uznesením MZ č. 150/2019 zo dňa 12. 12. 2019 vo výške 2.500,- € na 

zabezpečenie filmového a divadelného programu na akcii 6. ročník 

festivalu „Hviezdne noci 2020“, v zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30. 6. 2020. Dôvodom 

neposkytnutia dotácie je aktuálna situácia zníženia podielu 

z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, spôsobená vplyvom pandémie 

koronavírusu SARS-CoV-2, a tiež opatrenie Úradu verejného 

zdravotníctva OLP/4592/2020 zo dňa 2. 6. 2020. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

V zmysle § 13, ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča 

č.14/2016 zo dňa 15. 12. 2016 o poskytovaní dotácie, neposkytnutie 

dotácie OZ Filmový klub Bytča, Hlinkova 673, Bytča, schválenú 

uznesením MZ č. 150/2019 zo dňa 12. 12. 2019 vo výške 2.500,- € na 

zabezpečenie filmového a divadelného programu na akcii 6. ročník 

festivalu „Hviezdne noci 2020“, v zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30. 6. 2020. Dôvodom 

neposkytnutia dotácie je aktuálna situácia zníženia podielu 

z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, spôsobená vplyvom pandémie 

koronavírusu SARS-CoV-2, a tiež opatrenie Úradu verejného 

zdravotníctva OLP/4592/2020 zo dňa 2. 6. 2020. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 62/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

V zmysle § 13, ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča 

č.14/2016 zo dňa 15. 12. 2016 o poskytovaní dotácie, neposkytnutie 

dotácie OZ Filmový klub Bytča, Hlinkova 673, Bytča, schválenú 

uznesením MZ č. 150/2019 zo dňa 12. 12. 2019 vo výške 2.500,- € na 

zabezpečenie filmového a divadelného programu na akcii 6. ročník 

festivalu „Hviezdne noci 2020“, v zmene rozpočtu Mesta Bytča 



rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30. 6. 2020. Dôvodom 

neposkytnutia dotácie je aktuálna situácia zníženia podielu 

z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, spôsobená vplyvom pandémie 

koronavírusu SARS-CoV-2, a tiež opatrenie Úradu verejného 

zdravotníctva OLP/4592/2020 zo dňa 2. 6. 2020. 

 

4/ Žiadosť poslanca p. Miroslava Frola o pridelenie finančných 

prostriedkov na investičné akcie v roku 2020, v celkovej výške 

41.000,- €. 

 

MR odporúča MZ schváliť finančné prostriedky: 

-na riešenie havarijného stavu elektriky, na opravu omietok, 

 stropov a sociálnych zariadení v hasičskej zbrojnici 

-na opravu elektroinštalácie a vnútornú údržbu v budove HZ 

 v Hliníku nad Váhom, do max. výšky 15.000,- € tak, ako to 

 predpokladá „Zmena rozpočtu RO č. 4/2020 k 30.06.2020“. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 63/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov na investičné akcie v m.č. 

Hliník nad Váhom na riešenie havarijného stavu elektriky, na opravu 

omietok, stropov a sociálnych zariadení, na opravu elektro-

inštalácie a vnútornú údržbu v budove Hasičskej zbrojnice v Hliníku 

nad Váhom vo výške 15.000,- €  v Zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30.06.2020. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov na investičné akcie v m.č. 

Hliník nad Váhom na riešenie havarijného stavu elektriky, na opravu 

omietok, stropov a sociálnych zariadení, na opravu elektro-

inštalácie a vnútornú údržbu v budove Hasičskej zbrojnice v Hliníku 

nad Váhom vo výške 15.000,- €  v Zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30.06.2020. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 63/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov na investičné akcie v m.č. 

Hliník nad Váhom na riešenie havarijného stavu elektriky, na opravu 

omietok, stropov a sociálnych zariadení, na opravu elektro-

inštalácie a vnútornú údržbu v budove Hasičskej zbrojnice v Hliníku 

nad Váhom vo výške 15.000,- €  v Zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30.06.2020. 

 



5/ Návrh na upustenie od konania kultúrno-spoločenskej akcie   

Bytčiansky jarmok 2020, v zmysle Opatrenia Úradu verejného 

zdravotníctva SR (COVID-19).  

 

MR odporúča MZ schváliť zrušenie kultúrno-spoločenskej akcie    

„Bytčiansky jarmok 2020“ vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú 

ochorením COVID-19.  

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 64/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Neuskutočnenie kultúrno-spoločenskej akcie „Bytčiansky jarmok 2020“ 

v nadväznosti na opatrenia prijaté vzhľadom na opatrenia Úradu 

verejného zdravotníctva OLP/4592/2020 zo dňa 2. 6. 2020. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Neuskutočnenie kultúrno-spoločenskej akcie „Bytčiansky jarmok 2020“ 

v nadväznosti na opatrenia prijaté vzhľadom na opatrenia Úradu 

verejného zdravotníctva OLP/4592/2020 zo dňa 2. 6. 2020. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 64/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Neuskutočnenie kultúrno-spoločenskej akcie „Bytčiansky jarmok 2020“ 

v nadväznosti na opatrenia prijaté vzhľadom na opatrenia Úradu 

verejného zdravotníctva OLP/4592/2020 zo dňa 2. 6. 2020. 

 

6/ Žiadosť Základnej školy, Ul. E. Lániho, Bytča o schválenie 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie opravy elektro-

inštalácie vo výške 20.000,- €. 

 

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 65/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti riaditeľky Základnej školy, Ul. E. Lániho, 

Bytča o schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

opravy elektro-inštalácie vo výške 20.000,- €. 

 

Poslanec p. Kupíšek požiadal o zdôvodnenie, prečo nevyhovieť 

žiadosti pani riaditeľky, nakoľko je elektroinštalácia v zlom 

stave. 

  

O slovo sa prihlásila riaditeľka ZŠ na Ul. Lániho p. Torousová, 



ktorá oboznámila prítomných s financovaním školstva a vysvetlila 

poslancom, že získané finančné prostriedky z Ministerstva školstva 

a ich zdroje školy nestačia na pokrytie všetkých nákladov na opravu 

elektrických rozvodov, preto požiadali Mesto o spolufinancovanie vo 

výške 20.000,- €.  

 

Pán primátor konštatoval, že každá základná škola a materská škola 

získavajú externé finančné prostriedky. Vyjadril tiež spokojnosť, že 

úsilie, ktoré venoval získaniu týchto mimorozpočtových prostriedkov 

z ministerstva školstva (95.000,- €) nevyšlo nazmar. Vymenoval 

všetky investičné akcie, ktoré Mesto do ZŠ na Ul. Lániho 

investovalo, od. r. 2008 vo výške 250.000,- €. Aj on má samozrejme 

veľký záujem na tom, aby žiaci boli v škole v bezpečí. Oprava 

elektrických rozvodov sa na škole postupne realizuje už niekoľko 

rokov. Preto je pre neho z bezpečnostných dôvodov dôležitejšia 

oprava fasády školy (vo výške 6.000,- €). Vysvetlil, že nie je proti 

oprave rozvodov, ale má výhrady voči postupu pani riaditeľky. Výška 

95.000,- € + 6.000,- € je podľa neho dostačujúca podpora školy zo 

strany Mesta. Pán primátor konštatoval, že Mesto má na podielových 

daniach zatiaľ mínus 380.000,- €, preto spolu s poslancami opatrne 

nakladajú s finančnými prostriedkami. Podpora Mesta škole Ul. Lániho 

je dostačujúca, čoho výsledkom sú aj odporúčania poslancov z komisii 

a MR. 

  

Poslanec p. Kozák konštatoval, že v tomto roku sú z finančných 

dôvodov obmedzené investičné akcie a fakt sú dôležitejšie školy ako 

požiarne zbrojnice. Preto v nadväznosti na už schválené pridelenie 

finančných prostriedkov na investičné akcie v m.č. Hliník nad Váhom  

vo výške 15.000,- € vyzval poslanca p. Frola, aby sa ich vzdal 

v prospech pokrytia nákladov na opravu elektrických rozvodov na ZŠ 

Lániho.  

 

Poslanec p. Hrobárik konštatoval, že ho to mrzí, že pred mesiacom 

na zasadnutí zastupiteľstva bolo schválené mimo všetkého rozpočtu 

70.000,- € pre MŚ Dostojevksého. Omietka na ZŠ Lániho padá už tri 

roky. Podľa neho je to hanba, aby Mesto nenašlo 20.000,- € na tento 

účel. 

 

Poslanec p. Struhal požiadal, že ak by sa v rozpočtových položkách 

niekde našli tieto finančné prostriedky, poprosil, aby ich poslanci 

schválili pre ZŠ Lániho. 

    

Ďalší poslanci sa pridali k názoru poslanca p. Struhala. 

Pán primátor konštatoval, že vedúca finančného oddelenia p. 

Kramarová teda zistí možnosti v rozpočte, alebo z rezervného fondu 

a oboznámi poslancov v bode rozpočtové opatrenie. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal 

pán primátor hlasovať: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 



Vyhovenie žiadosti riaditeľky Základnej školy, Ul. E. Lániho, Bytča 

o schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie opravy 

elektro-inštalácie vo výške 20.000,- €. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 65/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vyhovenie žiadosti riaditeľky Základnej školy, Ul. E. Lániho, Bytča 

o schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie opravy 

elektro-inštalácie vo výške 20.000,- €. 

 

7/ Žiadosť Futbalového klubu Hliník nad Váhom 177, Bytča o finančný 

príspevok vo výške 2.000,- € na dofinancovanie zámeru vybudovať 

automatický závlahový systém na hlavnej hracej ploche futbalového 

ihriska v Hliníku nad Váhom. Investíciu plánujú členovia klubu 

realizovať vo veľkej miere vlastnými silami a finančnými 

prostriedkami. 

 

MR odporúča MZ schváliť poskytnutie dotácie vo výške 1.500,- €  

Futbalovému klubu Hliník nad Váhom 177, Bytča na automatický 

závlahový systém na hlavnej hracej ploche futbalového ihriska 

v Hliníku nad Váhom, v Zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 4/2020 k 30.06.2020. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 66/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie dotácie vo výške 1.500,- €  Futbalovému klubu Hliník 

nad Váhom 177, Bytča na automatický závlahový systém na hlavnej 

hracej ploche futbalového ihriska v Hliníku nad Váhom, v Zmene 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30.06.2020. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie dotácie vo výške 1.500,- €  Futbalovému klubu Hliník 

nad Váhom 177, Bytča na automatický závlahový systém na hlavnej 

hracej ploche futbalového ihriska v Hliníku nad Váhom, v Zmene 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30.06.2020. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 66/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Poskytnutie dotácie vo výške 1.500,- €  Futbalovému klubu Hliník 

nad Váhom 177, Bytča na automatický závlahový systém na hlavnej 

hracej ploche futbalového ihriska v Hliníku nad Váhom, v Zmene 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30.06.2020. 



 

8/ Žiadosť DV HZ Hliník nad Váhom – žiadosť o pridelenie finančných  

prostriedkov na zakúpenie športovej hasičskej striekačky, vo výške 

5.500 €. 

      

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 67/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti DV HZ Hliník nad Váhom o pridelenie finančných 

prostriedkov na zakúpenie športovej hasičskej striekačky, vo výške 

5.500 €. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti DV HZ Hliník nad Váhom o pridelenie finančných 

prostriedkov na zakúpenie športovej hasičskej striekačky, vo výške 

5.500 €. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 67/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti DV HZ Hliník nad Váhom o pridelenie finančných 

prostriedkov na zakúpenie športovej hasičskej striekačky, vo výške 

5.500 €. 

 

9/ Žiadosť BENET Lawn-Tennis Club Bytča o poskytnutie (navýšenie) 

dotácie vo výške 2.500 €. 

 

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 68/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti BENET Lawn-Tennis Club Bytča o poskytnutie 

(navýšenie) dotácie vo výške 2.500 €. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti BENET Lawn-Tennis Club Bytča o poskytnutie 

(navýšenie) dotácie vo výške 2.500 €. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 68/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti BENET Lawn-Tennis Club Bytča o poskytnutie 

(navýšenie) dotácie vo výške 2.500 €. 

 

10/ Prevádzkovanie letného kúpaliska. 

 

MR vzala na vedomie informácie o nutnosti dodržania súčasných 

hygienicko-epidemiologických podmienkach pri prevádzkovaní kúpalísk 

a z toho vyplývajúce zvýšené náklady na prevádzkovanie kúpaliska, 

neodporučila otvorenie letného kúpaliska v Bytči počas tejto  

sezóny. 

 

POZNÁMKA: Nakoľko dňa 19. 6. 2020 boli podmienky dodržiavania 2 m 

odstupov medzi jednotlivcami a tiež povinnosť merania teploty pri 

vstupe na kúpalisko zrušené, pán primátor dáva MZ na zváženie 

otvorenie letného kúpaliska aj počas tejto sezóny. 

 

Požiadavka Technických služieb Mesta Bytča na otvorenie letného 

kúpaliska: 

Povinné revízie tlakových, plynových a el.spotrebičov   830,- € 

Reg.úrad verejného zdravotníctva                        280,- € 

Čistiace prostriedky na bazény                          500,- € 

Chlór a kyseliny                                        600,- € 

Voda                                                  1.400,- € 

Mzdy+odvody                                           1.500,- € 

Výdavky spolu                                         5.110,- €             

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 69/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Otvorenie letného kúpaliska v letnej sezóne 2020 s tým, že 

Technickým službám Mesta Bytča bude poskytnutý bežný transfer jeho 

prevádzku vo výške 5.110,- € v zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 4/2020 k 30.06.2020. 

 

Poslanec p. Hrobárik oboznámil prítomných, že technické služby už 

pracujú v areáli kúpaliska, čistia a záleží od hygieny 

(vyhodnotenie vzoriek vody) kedy kúpalisko bude otvorené. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Otvorenie letného kúpaliska v letnej sezóne 2020 s tým, že 

Technickým službám Mesta Bytča bude poskytnutý bežný transfer jeho 

prevádzku vo výške 5.110,- € v zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 4/2020 k 30.06.2020. 

 



Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 69/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Otvorenie letného kúpaliska v letnej sezóne 2020 s tým, že 

Technickým službám Mesta Bytča bude poskytnutý bežný transfer jeho 

prevádzku vo výške 5.110,- € v zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 4/2020 k 30.06.2020. 

 

11/ Návrh primátora mesta na vyplatenie odmien zamestnancom 

zariadenia Jesienka ZpS a DS vo výške  8.780,- €. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 70/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vyplatenie odmien zamestnancom zariadenia Jesienka ZpS a DS Bytča  

v Zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

k 30.06.2020 v nasledovnom členení: 

- Jesienka, ZpS a DS – transfer na odmeny                 6.500,- €   

- Jesienka, ZpS a DS – transfer na poistné                2.280,- € 

 

Pán primátor oboznámil prítomných, že takto chce, spolu 

s poslancami,  poďakovať zamestnancom Jesienky, že to náročné 

obdobie zvládli, tiež klientom zariadenia, ktorých nemohla 

navštevovať rodina.  

 

Poslanec p. Hrobárik konštatoval, že aj pracovníci technických 

služieb a mestského úradu mali sťažené pracovné podmienky 

a pracovali. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vyplatenie odmien zamestnancom zariadenia Jesienka ZpS a DS Bytča  

v Zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

k 30.06.2020 v nasledovnom členení: 

- Jesienka, ZpS a DS – transfer na odmeny                 6.500,- €   

- Jesienka, ZpS a DS – transfer na poistné                2.280,- € 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 70/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vyplatenie odmien zamestnancom zariadenia Jesienka ZpS a DS Bytča  

v Zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

k 30.06.2020 v nasledovnom členení: 

- Jesienka, ZpS a DS – transfer na odmeny                 6.500,- €   

- Jesienka, ZpS a DS – transfer na poistné                2.280,- €     



12/ Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

k 30.06.2020. 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene programového 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30. 6. 2020. 

 

MR odporúča MZ schváliť zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30. 6. 2020 podľa predloženej 

tabuľky s doplnením (podľa návrhu uznesenia). 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 71/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene programového 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30. 06. 2020 

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

4/2020, 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. 06. 2020 

podľa predloženej tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     

 

Bežné výdavky 

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 

Projekty v r. 2020 – tovary a služby                    +5.000,- € 

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Bytča 

Projekt „Socha Sv.J.Nepomuckého – reštaurátorský výskum“          

+2.020,- € 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov 

KD Pšurnovice – rutinná a štandardná údržba             +1.180,- € 

Futbalové ihrisko Bytča – oprava pletiva                  +500,- € 

Podprogram 7.5. Služby pre obyvateľstvo,... 

TS MB – transfer na prevádzku plavárne Bytča            +5.110,- € 

Podprogram 11.2. Základné školy 

ZŠ E. Lániho – transfer na havarijnú opravu elektroinšt.  +20.000,- € 
Podprogram 15.11. Jesienka, ZpS a DS 

614 - odmeny                                          +6.500,- € 

620 – poistné a príspevok do poisťovní                  +2.280,- € 

 

Kapitálové výdavky 

Podprogram 1.1. Strategické plánovanie a projekty 

Projekt „Komunálne vozidlo“ - spolufinancovanie         -10.390,- € 
Podprogram 7.3. Správa a údržba verejného osvetlenia 

KD Pšurnovice – rutinná a štandardná údržba               +500,- € 
Podprogram 11.1. Materské školy 

MŠ Pšurnovice 

Rekonštrukcia priestorov MŠ                           -24.000,- € 

Podprogram 12.3. Športové ihriská 

Ihrisko Hliník n/V – kapit.transfer  

na závlahový systém                                     +1.500,- € 
 



Bežné príjmy 

Dotácia na projekt „Socha Sv.J.Nepomuckého – 

rešt.výskum“                                            +1.000,- €  
 

Finančné operácie príjmové 

Zapojenie finančných prostriedkov RF                   +9.200,- € 

 

2/ Zapojenie finančných prostriedkov Rezervného fondu na bežné 

výdavky v zmysle § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vo výške 67.090,- €. 

- ZŠ E.Lániho – oprava budovy                             6.500,- € 

- PZ Hliník n/V – oprava budovy          15.000,- € 

- Mikšová – úprava okolia budovy bývalej MŠ       4.000,- € 

- Projekty v r. 2020       5.000,- € 

- Projekt „Socha Sv. J.Nepomuckého – reštaurátorský výskum“    1.020,- € 

- KD Pšurnovice – výmena okien        1.180,- € 

- Futbalové ihrisko Bytča – oprava oplotenia          500,- € 

- TS MB – transfer na prevádzku plavárne        5.110,- € 

- Jesienka, ZpS a DS – transfer na odmeny                  6.500,- €   

- Jesienka, ZpS a DS – transfer na poistné                 2.280,- € 

- ZŠ E. Lániho - transfer na havarijnú opravu elektroinšt.    20.000,- € 

                 

 

3/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo 

výške 293.200,- € na: 

 MŠ Hrabové „Rozšírenie kapacít...“ – spolufin.proj.     4.710,- € 

 MŠ Hurbanova – rekonštrukcia                           1.400,- € 

 HZ Mikšová – dvojgaráž – spolufin. projektu      7.940,- € 

 „Bytčianska rozhľadňa“ – spolufin..projektu           20.220,- € 

 „Rajčula“ – projektová dokumentácia      9.350,- € 

 HZ Bytča – prístavba – spolufinancovanie      40.000,- € 

 HZ Pšurnovice – rekonštrukcia – spolufin.     16.080,- € 

 HZ Pšurnovice – prípojka vody       5.000,- € 

 Malá Bytča - autobusová zastávka       4.000,- € 

 KD Pšurnovice – prípojka vody      5.000,- € 

 MsÚ – obstaranie pozemkov                              6.000,- € 

 Ľadová plocha – siete                                 30.000,- € 

 Verejné osvetlenie v Meste Bytča – rekonštrukcia     140.000,- € 

 TS MB – kapit.transfer na zhotovenie verej.osvetlenia  2.000,- € 
 FK Hliník n/V – kapit.tr.na zhotovenie závlahového systému 1.500,- €     

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. 4/2020 k 30. 06. 2020 

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

4/2020, 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. 06. 2020 

podľa predloženej tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     

 

Bežné výdavky 

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 

Projekty v r. 2020 – tovary a služby                    +5.000,- € 

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Bytča 

Projekt „Socha Sv.J.Nepomuckého – reštaurátorský výskum“          

+2.020,- € 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov 

KD Pšurnovice – rutinná a štandardná údržba             +1.180,- € 

Futbalové ihrisko Bytča – oprava pletiva                  +500,- € 

Podprogram 7.5. Služby pre obyvateľstvo,... 

TS MB – transfer na prevádzku plavárne Bytča            +5.110,- € 

Podprogram 11.2. Základné školy 

ZŠ E. Lániho – transfer na havarijnú opravu elektroinšt.  +20.000,- € 
Podprogram 15.11. Jesienka, ZpS a DS 

614 - odmeny                                          +6.500,- € 

620 – poistné a príspevok do poisťovní                  +2.280,- € 

 

Kapitálové výdavky 

Podprogram 1.1. Strategické plánovanie a projekty 

Projekt „Komunálne vozidlo“ - spolufinancovanie         -10.390,- € 
Podprogram 7.3. Správa a údržba verejného osvetlenia 

KD Pšurnovice – rutinná a štandardná údržba               +500,- € 
Podprogram 11.1. Materské školy 

MŠ Pšurnovice 

Rekonštrukcia priestorov MŠ                           -24.000,- € 

Podprogram 12.3. Športové ihriská 

Ihrisko Hliník n/V – kapit.transfer  

na závlahový systém                                     +1.500,- € 
 

Bežné príjmy 

Dotácia na projekt „Socha Sv.J.Nepomuckého – 

rešt.výskum“                                            +1.000,- €  
 

Finančné operácie príjmové 

Zapojenie finančných prostriedkov RF                   +9.200,- € 

 

2/ Zapojenie finančných prostriedkov Rezervného fondu na bežné 

výdavky v zmysle § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vo výške 67.090,- €. 

- ZŠ E.Lániho – oprava budovy                             6.500,- € 



- PZ Hliník n/V – oprava budovy          15.000,- € 

- Mikšová – úprava okolia budovy bývalej MŠ       4.000,- € 

- Projekty v r. 2020       5.000,- € 

- Projekt „Socha Sv. J.Nepomuckého – reštaurátorský výskum“    1.020,- € 

- KD Pšurnovice – výmena okien        1.180,- € 

- Futbalové ihrisko Bytča – oprava oplotenia          500,- € 

- TS MB – transfer na prevádzku plavárne        5.110,- € 

- Jesienka, ZpS a DS – transfer na odmeny                  6.500,- €   

- Jesienka, ZpS a DS – transfer na poistné                 2.280,- € 

- ZŠ E. Lániho - transfer na havarijnú opravu elektroinšt.    20.000,- € 

                 

 

3/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo 

výške 293.200,- € na: 
 MŠ Hrabové „Rozšírenie kapacít...“ – spolufin.proj.     4.710,- € 

 MŠ Hurbanova – rekonštrukcia                           1.400,- € 

 HZ Mikšová – dvojgaráž – spolufin. projektu      7.940,- € 

 „Bytčianska rozhľadňa“ – spolufin..projektu           20.220,- € 

 „Rajčula“ – projektová dokumentácia      9.350,- € 

 HZ Bytča – prístavba – spolufinancovanie      40.000,- € 

 HZ Pšurnovice – rekonštrukcia – spolufin.     16.080,- € 

 HZ Pšurnovice – prípojka vody       5.000,- € 

 Malá Bytča - autobusová zastávka       4.000,- € 

 KD Pšurnovice – prípojka vody      5.000,- € 

 MsÚ – obstaranie pozemkov                              6.000,- € 

 Ľadová plocha – siete                                 30.000,- € 

 Verejné osvetlenie v Meste Bytča – rekonštrukcia     140.000,- € 

 TS MB – kapit.transfer na zhotovenie verej.osvetlenia  2.000,- € 
 FK Hliník n/V – kapit.tr.na zhotovenie závlahového systému 1.500,- €     

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. 71/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

V. Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene programového 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2020 k 30. 06. 2020 

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

4/2020, 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. 06. 2020 

podľa predloženej tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     

 

Bežné výdavky 



Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 

Projekty v r. 2020 – tovary a služby                    +5.000,- € 

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Bytča 

Projekt „Socha Sv.J.Nepomuckého – reštaurátorský výskum“          

+2.020,- € 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov 

KD Pšurnovice – rutinná a štandardná údržba             +1.180,- € 

Futbalové ihrisko Bytča – oprava pletiva                  +500,- € 

Podprogram 7.5. Služby pre obyvateľstvo,... 

TS MB – transfer na prevádzku plavárne Bytča            +5.110,- € 

Podprogram 11.2. Základné školy 

ZŠ E. Lániho – transfer na havarijnú opravu elektroinšt.  +20.000,- € 
Podprogram 15.11. Jesienka, ZpS a DS 

614 - odmeny                                          +6.500,- € 

620 – poistné a príspevok do poisťovní                  +2.280,- € 

 

Kapitálové výdavky 

Podprogram 1.1. Strategické plánovanie a projekty 

Projekt „Komunálne vozidlo“ - spolufinancovanie         -10.390,- € 
Podprogram 7.3. Správa a údržba verejného osvetlenia 

KD Pšurnovice – rutinná a štandardná údržba               +500,- € 
Podprogram 11.1. Materské školy 

MŠ Pšurnovice 

Rekonštrukcia priestorov MŠ                           -24.000,- € 

Podprogram 12.3. Športové ihriská 

Ihrisko Hliník n/V – kapit.transfer  

na závlahový systém                                     +1.500,- € 
 

Bežné príjmy 

Dotácia na projekt „Socha Sv.J.Nepomuckého – 

rešt.výskum“                                            +1.000,- €  
 

Finančné operácie príjmové 

Zapojenie finančných prostriedkov RF                   +9.200,- € 

 

2/ Zapojenie finančných prostriedkov Rezervného fondu na bežné 

výdavky v zmysle § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vo výške 67.090,- €. 

- ZŠ E.Lániho – oprava budovy                             6.500,- € 

- PZ Hliník n/V – oprava budovy          15.000,- € 

- Mikšová – úprava okolia budovy bývalej MŠ       4.000,- € 

- Projekty v r. 2020       5.000,- € 

- Projekt „Socha Sv. J.Nepomuckého – reštaurátorský výskum“    1.020,- € 

- KD Pšurnovice – výmena okien        1.180,- € 

- Futbalové ihrisko Bytča – oprava oplotenia          500,- € 

- TS MB – transfer na prevádzku plavárne        5.110,- € 

- Jesienka, ZpS a DS – transfer na odmeny                  6.500,- €   

- Jesienka, ZpS a DS – transfer na poistné                 2.280,- € 

- ZŠ E. Lániho - transfer na havarijnú opravu elektroinšt.    20.000,- € 



                 

 

3/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo 

výške 293.200,- € na: 

 MŠ Hrabové „Rozšírenie kapacít...“ – spolufin.proj.     4.710,- € 

 MŠ Hurbanova – rekonštrukcia                           1.400,- € 

 HZ Mikšová – dvojgaráž – spolufin. projektu      7.940,- € 

 „Bytčianska rozhľadňa“ – spolufin..projektu           20.220,- € 

 „Rajčula“ – projektová dokumentácia      9.350,- € 

 HZ Bytča – prístavba – spolufinancovanie      40.000,- € 

 HZ Pšurnovice – rekonštrukcia – spolufin.     16.080,- € 

 HZ Pšurnovice – prípojka vody       5.000,- € 

 Malá Bytča - autobusová zastávka       4.000,- € 

 KD Pšurnovice – prípojka vody      5.000,- € 

 MsÚ – obstaranie pozemkov                              6.000,- € 

 Ľadová plocha – siete                                 30.000,- € 

 Verejné osvetlenie v Meste Bytča – rekonštrukcia     140.000,- € 

 TS MB – kapit.transfer na zhotovenie verej.osvetlenia  2.000,- € 
 FK Hliník n/V – kapit.tr.na zhotovenie závlahového systému 1.500,- €     

v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
 

13/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 6/2020 

o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta 

Bytča. 

 

MR vzala na vedomie informáciu právnika mesta, že VZN nemôže 

obsahovať znenie, v zmysle ktorého bude možnosť prenajať byt 

občanom ak aspoň jeden z členov domácnosti zabezpečuje zdravotnícku 

starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, 

vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľstva. Toto rieši zákon, 

t.z. je možné na uvedené prihliadať v zmysle zákona. 

 

MR odporúča MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 

6/2020 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve 

Mesta Bytča. 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2020 o podmienkach 

nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za návrh všeobecne záväzného nariadenia: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2020 o podmienkach 

nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča. 

 

Poslanci všeobecne záväzné nariadenie schválili. 

MZ prijíma všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020  

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2020 o podmienkach 

nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča. 

 

14/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 7/2020 zo 

dňa 25.06.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Bytča č.2/2016 zo dňa 15.06.2016 o nakladaní  

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 

 

MR odporúča MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 

7/2020 zo dňa 25.06.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Bytča č.2/2016 zo dňa 15.06.2016 o nakladaní  

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 7/2020 zo dňa 

25.06.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Bytča č.2/2016 zo dňa 15.06.2016 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za návrh všeobecne záväzného nariadenia: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 7/2020 zo dňa 

25.06.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Bytča č.2/2016 zo dňa 15.06.2016 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom. 

 

Poslanci všeobecne záväzné nariadenie schválili. 

MZ prijíma všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020  

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 7/2020 zo dňa 

25.06.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Bytča č.2/2016 zo dňa 15.06.2016 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom. 

 

15/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 8/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020. 

 



MR odporúča MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 

8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky 

dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na 

rok 2020. 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za návrh všeobecne záväzného nariadenia: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020. 

 

Poslanci všeobecne záväzné nariadenie schválili. 

MZ prijíma všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020  

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020. 

 

16/ Žiadosť MFK Bytča o rozšírenie účelu využitia poskytnutej 

dotácie. 

 

MR odporúča MZ schváliť rozšírenie účelu využitia poskytnutej 

dotácie na: 

-materiál na opravu vybavenia ihriska, 

-opravu a servis výpočtovej techniky. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 72/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Rozšírenie účelu využitia poskytnutej dotácie Mestom Bytča pre MFK 

Bytča na: 

-materiál na opravu vybavenia ihriska, 

-opravu a servis výpočtovej techniky. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 



Rozšírenie účelu využitia poskytnutej dotácie Mestom Bytča pre MFK 

Bytča na: 

-materiál na opravu vybavenia ihriska, 

-opravu a servis výpočtovej techniky. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 72/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Rozšírenie účelu využitia poskytnutej dotácie Mestom Bytča pre MFK 

Bytča na: 

-materiál na opravu vybavenia ihriska, 

-opravu a servis výpočtovej techniky. 

 

17/ Žiadosti o zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov vo 

vlastníctve Mesta z dôvodu úplného uzatvorenia prevádzok z dôvodu 

mimoriadnej situácie spôsobenej vplyvom pandémie koronavírusu SARS-

CoV-2: 

-p. Nadežda Novotná, Fraňa Kráľa 881, Bytča a p. Katarína 

 Harciníková, Hlboké nad Váhom 528 - Kaderníctvo,  

-p. Peter Kulíšek s manž., Pšurnovická 1321/62 A, Bytča – 

 Reštaurácia Palatín s terasou,  

-p. Martin Ozánik, Hlinícka 406/17, Bytča, ASSASIN GYM,  

-p. Ing. Marek Lokaj, K&L TRADE, s.r.o., Gorkého 10, Bratislava – 

 Letná terasa na námestí SR v Bytči,  

-p. Martinka, Marko plus,s.r.o., Hradná 284, Súľov – Reštaurácia 

 Panelák. 

   

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 16. 6. 2020 prerokovala návrh 

na zmenu a doplnenie „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“, 

v súvislosti s možnosťou odpustenia nájomného počas mimoriadnej 

situácie vyhlásenej vládou SR. 

 

MR odporučila MZ schváliť doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Bytča s prihliadnutím na schválenú novelu zákona, 

ktorá umožní  štátu vyplatiť dotáciu na nájomné. Podľa schválenej 

novely zákona, dotáciu na nájomné bude možné poskytnúť vo výške, v 

akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi 

prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného.  

 

MR zároveň odporúča ponechať kompetenciu odpustenia nájomného 

mestskému zastupiteľstvu.  

 

MR vzala na vedomie návrh pána primátora, ak do zasadnutia MZ 

nebude zo strany štátu spustená táto forma pomoci, MZ bude 

o žiadostiach rokovať.  

 

POZNÁMKA: Dňa 17. 6. 2020 bolo v zbierke zákonov SR publikovaný 

zákon č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. 

o poskytovaní dotácii v pôsobnosti ministerstva hospodárstva SR. 

Z tohto zákona vyplýva, že prenajímateľ má možnosť požiadať 



o dotáciu vo výške max. 50% nájomného vyplývajúceho z príslušných 

nájomných zmlúv, ktoré boli uzatvorené najneskôr 1. 2. 2020 a ktoré 

nájomcovi založili právo užívať predmet nájmu, ktorého užívanie 

bolo obmedzené alebo vylúčené v súvislosti s rozhodnutiami 

príslušných orgánov SR na zamedzenie následkov šírenia nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.    

Vzhľadom na uvedené novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Bytča je bezpredmetná. Na základe žiadosti 

podaných nájomcami Mesto Bytča ako prenajímateľ môže v mene nájomcu 

a na vlastný účet požiadať o dotáciu v zmysle uvedeného zákona.  

Za nájomné sa nepovažujú ďalšie záväzky, ako sú úhrady za plnenia 

obvykle spojené s nájmom (napr. preddavky za vodu, el. energiu). 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 73/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Žiadateľom:  

-p. Nadežda Novotná, Fraňa Kráľa 881, Bytča a p. Katarína 

 Harciníková, Hlboké nad Váhom 528 - Kaderníctvo,  

-p. Peter Kulíšek s manž., Pšurnovická 1321/62 A, Bytča – 

 Reštaurácia Palatín s terasou,  

-p. Martin Ozánik, Hlinícka 406/17, Bytča, ASSASIN GYM,  

-p. Ing. Marek Lokaj, K&L TRADE, s.r.o., Gorkého 10, Bratislava – 

 Letná terasa na námestí SR v Bytči,  

-p. Martinka, Marko plus,s.r.o., Hradná 284, Súľov – Reštaurácia 

 Panelák 

poskytnutie zľavy vo výške 50% nájomného vyplývajúceho 

z príslušných nájomných zmlúv, ktoré nájomcovi založili právo 

užívať predmet nájmu vo vlastníctve Mesta Bytča, za dobu počas 

ktorej nemohli predmet nájmu užívať v dôsledku opatrení príslušných 

orgánov SR na zamedzenie následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19.    

 

Pán primátor odovzdal slovo právnikovi mesta p. Babeľovi, ktorý 

oboznámil prítomných, že dňa 17. 6. 2020 bol novelizovaný zákon 

o dotáciách, bola zverejnený dotačná schéma 50 na 50, aplikácia už 

bola spustená. V mene nájomcu požiada prenajímateľ, teda Mesto, je 

tam aj súčinnosť s nájomcom. Dôležité je to, že uvedené týka iba 

podnikateľských subjektov, teda p. Ozánika nie. Je to v rozhodo-

vacej právomoci zastupiteľstva, či sa mu zníži nájom, alebo 

odpustí.   

 

Pán primátor požiadal poslancov, aby prihliadali na to, že situácia 

je pre nájomcov náročná, majú problém udržať prevádzky. 

  

Poslanec p. Weber si ozrejmil, že 50% nájmu odpustí nájomcovi Mesto 

a na 50% nájmu mu prispeje štát.  

Poslanci v diskusii navrhli, aby p. Ozánikovi bola poskytnutá zľava 

vo výške 100% nájomného vyplývajúceho z príslušnej nájomnej zmluvy, 

tiež splnomocnili primátora uzatvorením dodatku k zmluve, kde bude 



zníženie výšky dohodnutého nájomného o 50% za dobu počas ktorej 

nemohli títo nájomcovia predmet nájmu užívať. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia, o ktorom 

dal pán primátor hlasovať: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Žiadateľom:  

-p. Nadežda Novotná, Fraňa Kráľa 881, Bytča a p. Katarína 

 Harciníková, Hlboké nad Váhom 528 - Kaderníctvo,  

-p. Peter Kulíšek s manž., Pšurnovická 1321/62 A, Bytča – 

 Reštaurácia Palatín s terasou,  

-p. Ing. Marek Lokaj, K&L TRADE, s.r.o., Gorkého 10, Bratislava – 

 Letná terasa na námestí SR v Bytči,  

-p. Martinka, Marko plus,s.r.o., Hradná 284, Súľov – Reštaurácia 

 Panelák 

poskytnutie zľavy vo výške 50% nájomného vyplývajúceho 

z príslušných nájomných zmlúv, ktoré nájomcovi založili právo 

užívať predmet nájmu vo vlastníctve Mesta Bytča, za dobu počas 

ktorej nemohli predmet nájmu užívať v dôsledku opatrení príslušných 

orgánov SR na zamedzenie následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19.    

 

2/ Žiadateľovi:  

-p. Martin Ozánik, Hlinícka 406/17, Bytča, ASSASIN GYM poskytnutie 

zľavy vo výške 100% nájomného vyplývajúceho z príslušnej nájomnej 

zmluvy, ktorá nájomcovi založila právo užívať predmet nájmu vo 

vlastníctve Mesta Bytča, za dobu počas ktorej nemohol predmet nájmu 

užívať v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamedzenie 

následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.    

 

II.Splnomocňuje: 

Primátora Mesta Bytča na uzatvorenie dodatkov k nájomným zmluvám 

uzatvoreným s inými nájomcami najneskôr 1. 2. 2020, ktoré týmto 

nájomcom založili právo užívať predmet nájmu vo vlastníctve Mesta 

Bytča, ktorého užívanie bolo obmedzené alebo vylúčené v súvislosti 

s rozhodnutiami príslušných orgánov SR na zamedzenie šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, pričom predmetom 

dodatku bude len zníženie výšky dohodnutého nájomného o 50% za dobu 

počas ktorej nemohli títo nájomcovia predmet nájmu užívať 

v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamedzenie šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak o uzatvorenie 

dodatku s uvedeným obsahom títo nájomcovia požiadajú najneskôr do 

15.11.2020.  

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 73/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Žiadateľom:  

-p. Nadežda Novotná, Fraňa Kráľa 881, Bytča a p. Katarína 



 Harciníková, Hlboké nad Váhom 528 - Kaderníctvo,  

-p. Peter Kulíšek s manž., Pšurnovická 1321/62 A, Bytča – 

 Reštaurácia Palatín s terasou,  

-p. Ing. Marek Lokaj, K&L TRADE, s.r.o., Gorkého 10, Bratislava – 

 Letná terasa na námestí SR v Bytči,  

-p. Martinka, Marko plus,s.r.o., Hradná 284, Súľov – Reštaurácia 

 Panelák 

poskytnutie zľavy vo výške 50% nájomného vyplývajúceho 

z príslušných nájomných zmlúv, ktoré nájomcovi založili právo 

užívať predmet nájmu vo vlastníctve Mesta Bytča, za dobu počas 

ktorej nemohli predmet nájmu užívať v dôsledku opatrení príslušných 

orgánov SR na zamedzenie následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19.    

 

2/ Žiadateľovi:  

-p. Martin Ozánik, Hlinícka 406/17, Bytča, ASSASIN GYM poskytnutie 

zľavy vo výške 100% nájomného vyplývajúceho z príslušnej nájomnej 

zmluvy, ktorá nájomcovi založila právo užívať predmet nájmu vo 

vlastníctve Mesta Bytča, za dobu počas ktorej nemohol predmet nájmu 

užívať v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamedzenie 

následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.    

 

II.Splnomocňuje: 

Primátora Mesta Bytča na uzatvorenie dodatkov k nájomným zmluvám 

uzatvoreným s inými nájomcami najneskôr 1. 2. 2020, ktoré týmto 

nájomcom založili právo užívať predmet nájmu vo vlastníctve Mesta 

Bytča, ktorého užívanie bolo obmedzené alebo vylúčené v súvislosti 

s rozhodnutiami príslušných orgánov SR na zamedzenie šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, pričom predmetom 

dodatku bude len zníženie výšky dohodnutého nájomného o 50% za dobu 

počas ktorej nemohli títo nájomcovia predmet nájmu užívať 

v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamedzenie šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak o uzatvorenie 

dodatku s uvedeným obsahom títo nájomcovia požiadajú najneskôr do 

15.11.2020.  

 

18/ Návrh na odpredaj prebytočného majetku Mesta Bytča, objekt č. 

súp. 634 na Ul. Kollárovej v Bytči a troch pozemkov, parc. CKN č. 

42/1, 42/2 a 43/2  v k.ú. Veľká Bytča. 

 

MR podrobne prerokovala návrh na nakladanie s týmto majetkom Mesta 

Bytča a to či bude vyhlásený za prebytočný majetok Mesta rodinný 

dom spolu s príslušnými pozemkami (zastavané plochy a nádvoria) 

a komplexne ponúknutý na odpredaj tretím osobám do  súkromného 

vlastníctva alebo vyhlásiť za prebytočný a neupotrebiteľný majetok 

len budovu rodinného domu s tým, že po jej asanácii Mesto zváži 

účel využitia pozemkov. 

 

MR odporúča, aby bolo rozhodnutie prijaté na zasadnutí MZ. 

 

Návrh uznesenia:  



                         uznesenie č. 74/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

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/ Vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj rodinného domu  č.s. 634 

na Ul. Kollárovej v Bytči, pozemkov 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, tretím osobám  

do súkromného vlastníctva, minimálne za cenu stanovenú znaleckým  

posudkom. 

 

alebo  

 

                         uznesenie č. 74/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Schvaľuje: 

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

634 na Ul. Kollárovej v Bytči za prebytočný a neupotrebiteľný 

majetok Mesta Bytča. 

2/ Zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Bytča     

na následné zbúranie objektu č. s. 634 na Ul. Kollárovej v Bytči. 

3/ Ponechanie pozemkov 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 naďalej v majetku Mesta Bytča. 

II.Odporúča: 

Primátorovi mesta a MsÚ v Bytči v spolupráci s poslancami MZ 

v Bytči hľadať budúce využitie predmetných pozemkov mestom Bytča. 

 

Pán primátor oboznámil prítomných, že určite budú záujemcovia 

o odkúpenie tohto domu, je na zváženie či Mesto bude investovať do 

jeho asanácie.  

 

Poslanec p. Kulíšek konštatoval, že je nutné zvážiť, či Mesto 

asanuje dom a pozemok si v tejto časti nechá ako strategický. 

 

Pán primátor konštatoval, že určite je to v centre Mesta a znalecký 

posudok toto zohľadní. Je to na poslancoch, ako rozhodnú. 

 

Poslanec p. Šušolík konštatoval, že pre Mesto by bolo výhodnejšie 

dom predať, treba zvážiť aj to, či finančné prostriedky z odpredaja 

bytov v Pšurnoviciach by Mesto nevyužilo na náklady spojené 

s asanáciou domu a potom pozemok nie je problém hocikedy predať. 



Možno by Mesto v budúcnosti využilo pozemok aj na výstavbu možno 

polyfunkčného objektu, kde bude napr. aj mestská polícia. 

Hlavný kontrolór pripomenul, že finančné prostriedky získané  

z predaja bytov sa na asanáciu nemôžu použiť, musia ísť na osobitný 

fond a musia byť použité na určené účely. 

 

Nakoľko nikto nemal príspevok do diskusie, pán primátor dal 

hlasovať za návrh prvého uznesenia a konštatoval, že ak nebude 

prijaté dá hlasovať za návrh druhého uznesenia:  

Mestské zastupiteľstvo 

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/ Vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj rodinného domu  č.s. 634 

na Ul. Kollárovej v Bytči, pozemkov 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, tretím osobám  

do súkromného vlastníctva, minimálne za cenu stanovenú znaleckým  

posudkom. 

 

Pán primátor konštatoval, že podľa výsledkov hlasovania uznesenie 

nebolo prijaté. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 74/2020 

   

Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Schvaľuje: 

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

634 na Ul. Kollárovej v Bytči za prebytočný a neupotrebiteľný 

majetok Mesta Bytča. 

2/ Zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Bytča     

na následné zbúranie objektu č. s. 634 na Ul. Kollárovej v Bytči. 

3/ Ponechanie pozemkov 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 naďalej v majetku Mesta Bytča. 

II.Odporúča: 

Primátorovi mesta a MsÚ v Bytči v spolupráci s poslancami MZ 

v Bytči hľadať budúce využitie predmetných pozemkov mestom Bytča. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 75/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Schvaľuje: 



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

634 na Ul. Kollárovej v Bytči za prebytočný a neupotrebiteľný 

majetok Mesta Bytča. 

2/ Zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Bytča     

na následné zbúranie objektu č. s. 634 na Ul. Kollárovej v Bytči. 

3/ Ponechanie pozemkov 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 naďalej v majetku Mesta Bytča. 

II.Odporúča: 

Primátorovi mesta a MsÚ v Bytči v spolupráci s poslancami MZ 

v Bytči hľadať budúce využitie predmetných pozemkov mestom Bytča. 

 

19/ Návrh na vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj bytového domu č. 

s. 303 v k.ú. Pšurnovice (5 bytov), resp. o odpredaj jednotlivých 

bytov. 

 

MR odporúča MZ schváliť vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj 

bytového domu č.s. 303 v k.ú. Pšurnovice, resp. odpredaj 5 bytov 

jednotlivo.  

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 76/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj bytového domu č.s. 303 v k.ú. 

Pšurnovice, resp. o odpredaj jednotlivých bytov spolu s podielom na 

spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a s podielom na 

pozemku pod bytovým domom, tretím osobám do súkromného vlastníctva, 

za minimálne kúpne ceny vo výške: 

1/ byt A, 3-izbový, 48,53 m2 = 85.100,62 € 

2/ byt B, 3-izbový, 52,02 m2 = 89.280,43 € 

3/ byt C, 3-izbový, 57,23 m2 = 95.520,21 € 

4/ byt D, 2-izbový, 39,04 m2 = 68.812,51 € 

5/ byt E, 2-izbový, 33,34 m2 = 61.985,89 € 

   Spolu:             400.699,70 € 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj bytového domu č.s. 303 v k.ú. 

Pšurnovice, resp. o odpredaj jednotlivých bytov spolu s podielom na 

spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a s podielom na 

pozemku pod bytovým domom, tretím osobám do súkromného vlastníctva, 

za minimálne kúpne ceny vo výške: 

1/ byt A, 3-izbový, 48,53 m2 = 85.100,62 € 

2/ byt B, 3-izbový, 52,02 m2 = 89.280,43 € 

3/ byt C, 3-izbový, 57,23 m2 = 95.520,21 € 

4/ byt D, 2-izbový, 39,04 m2 = 68.812,51 € 

5/ byt E, 2-izbový, 33,34 m2 = 61.985,89 € 



   Spolu:             400.699,70 € 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 76/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj bytového domu č.s. 303 v k.ú. 

Pšurnovice, resp. o odpredaj jednotlivých bytov spolu s podielom na 

spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a s podielom na 

pozemku pod bytovým domom, tretím osobám do súkromného vlastníctva, 

za minimálne kúpne ceny vo výške: 

1/ byt A, 3-izbový, 48,53 m2 = 85.100,62 € 

2/ byt B, 3-izbový, 52,02 m2 = 89.280,43 € 

3/ byt C, 3-izbový, 57,23 m2 = 95.520,21 € 

4/ byt D, 2-izbový, 39,04 m2 = 68.812,51 € 

5/ byt E, 2-izbový, 33,34 m2 = 61.985,89 € 

   Spolu:             400.699,70 € 

 

20/ Žiadosť Občianskeho združenia ASA (Asociácia Sociálnych 

Altruistov), Medená 5712/3, 974 01 Banská Bystrica o predaj pozemku 

parc. KNC č. 384, 385/4 a časti pozemku  parc. KNC č. 385/2, 3519/2 

a 3519/4 v k.ú. Veľká Bytča za 1,- € za účelom realizácie projektu 

ASA – ZpS (Zariadenie pre Seniorov). 

 

MR vzala na vedomie informáciu, že v r. 2007 (uznesenie MZ č. 

24/2007 zo dňa 18. 4. 2007) Mesto Bytča odkúpilo objekt bývalej MŠ 

od Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina za 3.900.000,- Sk (plus 

úroky z úveru).   

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti OZ ASA, Medená 5712/3, 

Banská Bystrica o odpredaj pozemku za účelom realizácie projektu 

„Zariadenie pre seniorov“ aj vzhľadom na nedostatok bližších, 

konkrétnejších informácií o realizácii projektu „Zariadenie pre 

seniorov“, a tiež absencie prezentácie činnosti spoločnosti OZ ASA, 

Banská Bystrica. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 77/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti Občianskeho združenia ASA (Asociácia 

Sociálnych Altruistov), Medená 5712/3, 974 01 Banská Bystrica 

o predaj pozemku parc. KNC č. 384, 385/4 a časti pozemku  parc. KNC 

č. 385/2, 3519/2 a 3519/4 v k.ú. Veľká Bytča za 1,- € za účelom 

realizácie projektu ASA – ZpS (Zariadenie pre Seniorov). 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti Občianskeho združenia ASA (Asociácia 

Sociálnych Altruistov), Medená 5712/3, 974 01 Banská Bystrica 



o predaj pozemku parc. KNC č. 384, 385/4 a časti pozemku  parc. KNC 

č. 385/2, 3519/2 a 3519/4 v k.ú. Veľká Bytča za 1,- € za účelom 

realizácie projektu ASA – ZpS (Zariadenie pre Seniorov). 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 77/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti Občianskeho združenia ASA (Asociácia 

Sociálnych Altruistov), Medená 5712/3, 974 01 Banská Bystrica 

o predaj pozemku parc. KNC č. 384, 385/4 a časti pozemku  parc. KNC 

č. 385/2, 3519/2 a 3519/4 v k.ú. Veľká Bytča za 1,- € za účelom 

realizácie projektu ASA – ZpS (Zariadenie pre Seniorov). 

 

21/ Žiadosť p. Milana Gaňu, Hliník nad Váhom č. 500, Bytča  

o prenájom časti pozemku parc. č. EKN 3079/2 v k.ú. Veľká Bytča, za 

účelom vybudovania oddychovej zóny. 

 

MR vzala na vedomie prehlásenie p. Milana Gaňu, že bude rešpektovať 

rozhodnutie Okresného úradu v Bytči, odbor starostlivosti o životné 

prostredie. 

MR odporúča MZ schváliť prenájom časti pozemku parc. č. EKN 3079/2 

v k.ú. Veľká Bytča, za účelom vybudovania oddychovej zóny. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 78/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča, časť parcely EKN 

č.3079/2, TTP o výmere 4 700 m2  , k. ú.  Veľká Bytča, za prebytočný 

majetok Mesta Bytča. 

2/ Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mesta Bytča – časť 

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

Bytča, (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 nájomca – Milan Gaňa, Hliník nad Váhom 500, 014 01 Bytča 

a to s nasledovnými podmienkami nájmu:  

-výška nájomného za prenájom pozemku: 1,-€/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.  

 

Poslanec p. Dudoň konštatoval, že by poslanci žiadosť mali 

podporiť. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča, časť parcely EKN 

č.3079/2, TTP o výmere 4 700 m2  , k. ú.  Veľká Bytča, za prebytočný 

majetok Mesta Bytča. 

2/ Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mesta Bytča – časť 

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

Bytča, (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 nájomca – Milan Gaňa, Hliník nad Váhom 500, 014 01 Bytča 

a to s nasledovnými podmienkami nájmu:  

-výška nájomného za prenájom pozemku: 1,-€/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. 78/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča, časť parcely EKN 

č.3079/2, TTP o výmere 4 700 m2  , k. ú.  Veľká Bytča, za prebytočný 

majetok Mesta Bytča. 

2/ Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku Mesta Bytča – časť 

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

Bytča, (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 nájomca – Milan Gaňa, Hliník nad Váhom 500, 014 01 Bytča 

a to s nasledovnými podmienkami nájmu:  

-výška nájomného za prenájom pozemku: 1,-€/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.  

 

22/ Petícia občanov mesta Bytča a vlastníkov bytov bytového domu č. 

1014 na Ul. Lúčna v Bytči o pridelenie parkovacích miest pred 

vchodmi bytového domu, Ul. Lúčna č.s. 1014. 

 

MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, že spolu 

s odbornými pracovníkmi vykonajú obhliadku.    

 

Pán primátor oboznámil prítomných, že priestranstvo bol pozrieť, je 

tam asfaltová plocha, na ktorej parkujú a žiadatelia chcú zabrať 

časť zelene, sú tam aj stromy. Je to na poslancoch, v minulosti 

navrhoval a zdá sa mu najefektívnejšie vybudovanie parkovacích 

miest na Ul. Okružnej. Je to za hranicou slušnosti, keď si niekto 

postaví pred vchod bicykel, aby tam nemohol niekto parkovať. Ide 

o to, či ustúpime, aby mohli parkovať pod oknom.  

 

Poslanec p. Kozák pripomenul, že v komisii zaujali stanovisko 

k petícii po zverejnení výsledkov prebiehajúceho sčítania 

obyvateľov, bytov a domov v r. 2021 a na základe údajov 

zhromaždených z tohto sčítania rozhodnúť vo veci požiadavky o 

pridelenie parkovacích miest. Informoval tiež, že mesto by malo mať 

75 m2 zelene na jedného občana. Podľa jeho názoru malo by byť 

občanom odpísané, že po zistení počtu bytov a zrátaní koľko máme 

parkovacích miest v meste a podľa toho sa zariadime. Nie im dať len 

zápornú odpoveď. 

  

Návrhová komisia navrhla uznesenie, o ktorom dal pán primátor 

hlasovať: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Petíciu občanov mesta Bytča a vlastníkov bytov bytového domu č. 

1014 na Ul. Lúčna v Bytči o pridelenie parkovacích miest pred 

vchodmi bytového domu, Ul. Lúčna č.s. 1014. 

 

 

 



II.Odporúča: 

Zaujať stanovisko k petícii občanov mesta Bytča a vlastníkov bytov 

bytového domu č. 1014 na Ul. Lúčna v Bytči po zverejnení výsledkov 

prebiehajúceho sčítania obyvateľov, bytov a domov v r. 2021 a na 

základe údajov zhromaždených z tohto sčítania rozhodnúť vo veci 

požiadavky o pridelenie parkovacích miest pred vchodmi bytového 

domu, Lúčna 1014.  

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 79/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Petíciu občanov mesta Bytča a vlastníkov bytov bytového domu č. 

1014 na Ul. Lúčna v Bytči o pridelenie parkovacích miest pred 

vchodmi bytového domu, Ul. Lúčna č.s. 1014. 

 

II.Odporúča: 

Zaujať stanovisko k petícii občanov mesta Bytča a vlastníkov bytov 

bytového domu č. 1014 na Ul. Lúčna v Bytči po zverejnení výsledkov 

prebiehajúceho sčítania obyvateľov, bytov a domov v r. 2021 a na 

základe údajov zhromaždených z tohto sčítania rozhodnúť vo veci 

požiadavky o pridelenie parkovacích miest pred vchodmi bytového 

domu, Lúčna 1014.  

 

23/ Žiadosť spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s., Areál Prefa, Bytča  

o zmenu územného plánu Mesta Bytča. 

 

MR odporúča MZ nevyhovieť žiadosti o zmenu územného plánu mesta 

Bytča, ktorej cieľom je rozšírenie územia pre ťažbu nerastných 

surovín. 

MR odporúča MZ schváliť vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Bytča 

pre účel rozšírenia súčasného vyhradeného dobývacieho priestoru 

Malá Bytča. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 80/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Bytča spoločnosti Kamenivo 

Slovakia a.s., Areál Prefa, Bytča pre účel rozšírenia súčasného 

vyhradeného dobývacieho priestoru Malá Bytča. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Bytča spoločnosti Kamenivo 

Slovakia a.s., Areál Prefa, Bytča pre účel rozšírenia súčasného 

vyhradeného dobývacieho priestoru Malá Bytča. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 80/2020 



Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vydanie nesúhlasného stanoviska Mesta Bytča spoločnosti Kamenivo 

Slovakia a.s., Areál Prefa, Bytča pre účel rozšírenia súčasného 

vyhradeného dobývacieho priestoru Malá Bytča. 

 

24/ Návrh poslankyne p. Ľuboslavy Rybárikovej o výrub stromov - líp 

v areáli cintorína Bytča. 

 

MR odporúča MZ nevyhovieť žiadosti poslankyne p. Ľuboslave 

Rybárikovej o výrub líp na cintoríne v Bytči. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 81/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti poslankyne p. Ľuboslave Rybárikovej o výrub 

líp na cintoríne v Bytči. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti poslankyne p. Ľuboslave Rybárikovej o výrub 

líp na cintoríne v Bytči. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 81/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti poslankyne p. Ľuboslave Rybárikovej o výrub 

líp na cintoríne v Bytči. 

 

25/ Športová hala Bytča – informácia. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 82/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Schvaľuje: 

Výstavbu „Športovej haly Bytča“ – investor mesto Bytča a to na 

pozemkoch mesta Bytča parc. CKN č. 978/6, 1369/4 a 3519/5 v k. ú. 

Veľká Bytča (futbalový areál na ul. Sidónie Sakalovej v Bytči), 

v súlade s architektonickou štúdiou  č. 12/2019 vypracovanou – Ing. 

arch. Barbora Svatíková, Ing. arch. Marián Šulík, Ing. arch. Jozef 

Frajka, v obstarávacej cene 1. 488. 000 € s DPH. Dielo bude 

realizované formou žltého FIDIC-u zhotoviteľom – HUPRO SYSTEMS SE, 

Štrková 971/10E, 010 01  Žilina. Výstavba diela „Športovej haly 

Bytča“ bude financovaná prostredníctvom dlhodobého bankového úveru.  

 

II.Poveruje: 



Primátora mesta Bytča  zabezpečením vykonania prieskumu trhu, resp. 

verejného obstarávania na výber poskytovateľa úveru účelovo 

viazaného na financovanie výstavby  diela „Športovej haly Bytča“.  

 

Pán primátor oboznámil prítomných, že vedúca FO p. Kramarová 

vykonala prieskum trhu na poskytnutie úveru, v písomnej forme 

spracované ponuky jednotlivých bánk majú poslanci predložené. 

Takže vlastne druhý bod návrhu uznesenia je splnený. 

 

Poslanci v diskusii podporili projekt výstavby športovej haly. 

Poslanci v diskusii zobrali na vedomie úverové ponuky jednotlivých 

bánk (boli doručené dnes do 12tej hodiny), z ktorých najvýhodnejšia 

ponuka je jedna z ponúk (splácanie na 20 rokov) od Slovenskej 

sporiteľne. 

 

Poslanci vyjadrili veľkú radosť, že budú hlasovať o výstavbe 

športovej haly. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia, o ktorom dal 

pán primátor hlasovať: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Výstavbu „Športovej haly Bytča“ – investor mesto Bytča a to na 

pozemkoch mesta Bytča parc. CKN č. 978/6, 1369/4 a 3519/5 v k. ú. 

Veľká Bytča (futbalový areál na ul. Sidónie Sakalovej v Bytči), 

v súlade s architektonickou štúdiou  č. 12/2019 vypracovanou – Ing. 

arch. Barbora Svatíková, Ing. arch. Marián Šulík, Ing. arch. Jozef 

Frajka, v obstarávacej cene 1. 488. 000 € s DPH. Dielo bude 

realizované formou žltého FIDIC-u zhotoviteľom – HUPRO SYSTEMS SE, 

Štrková 971/10E, 010 01  Žilina. Výstavba diela „Športová hala 

Bytča“ a ďalšie investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Bytča 

na r. 2020, budú financované prostredníctvom dlhodobého bankového 

úveru zo Slovenskej sporiteľne, a s., Ul. Tomášikova 48, 832 37 

Bratislava, s fixnou úrokovou sadzbou 0,59% a lehotou splatnosti 20 

rokov.  

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 82/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Výstavbu „Športovej haly Bytča“ – investor mesto Bytča a to na 

pozemkoch mesta Bytča parc. CKN č. 978/6, 1369/4 a 3519/5 v k. ú. 

Veľká Bytča (futbalový areál na ul. Sidónie Sakalovej v Bytči), 

v súlade s architektonickou štúdiou  č. 12/2019 vypracovanou – Ing. 

arch. Barbora Svatíková, Ing. arch. Marián Šulík, Ing. arch. Jozef 

Frajka, v obstarávacej cene 1. 488. 000 € s DPH. Dielo bude 

realizované formou žltého FIDIC-u zhotoviteľom – HUPRO SYSTEMS SE, 

Štrková 971/10E, 010 01  Žilina. Výstavba diela „Športová hala 

Bytča“ a ďalšie investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Bytča 

na r. 2020, budú financované prostredníctvom dlhodobého bankového 

úveru zo Slovenskej sporiteľne, a s., Ul. Tomášikova 48, 832 37 



Bratislava, s fixnou úrokovou sadzbou 0,59% a lehotou splatnosti 20 

rokov.  

 

Pán primátor konštatoval, že odišiel poslanec p. Weber. 

 

26/ Žiadosť občianok m.č. Malá Bytča pp. Bc. Zuzany Hvoreckej 

a Ing. Martiny Chovancovej o vyčlenenie finančného príspevku vo 

výške 7.000,- € na rekonštrukciu a zlepšenie bezpečnosti detského 

ihriska v Malej Bytči. 

 

MR odporúča MZ nevyhovieť žiadosti z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov v rozpočte Mesta Bytča pre rok 2020. 

MR odporúča MZ riešiť problematiku detských ihrísk komplexne spolu 

s ostatnými ihriskami a to v súlade s požiadavkami aktuálneho 

zákona týkajúceho sa  tejto oblasti - zák. č.  371/2019 Z.z.. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 83/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti občianok m.č. Malá Bytča pp. Bc. Zuzany 

Hvoreckej a Ing. Martiny Chovancovej o vyčlenenie finančného 

príspevku vo výške 7.000,- € na rekonštrukciu a zlepšenie 

bezpečnosti detského ihriska v Malej Bytči s tým, že Mesto Bytča 

bude bezpečnosť a rekonštrukciu detských ihrísk riešiť komplexne 

spolu v súlade s požiadavkami aktuálneho zákona týkajúceho sa  

tejto oblasti. 

 

Poslankyňa p. Králiková vysvetlila, že detské ihrisko zrejme 

nespĺňa dnešné požiadavky, však neďaleko od neho je záhrada a aj 

tam sa môžu deti hrať. Ja proti tomu, aby bolo ihrisko oplotené.   

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti občianok m.č. Malá Bytča pp. Bc. Zuzany 

Hvoreckej a Ing. Martiny Chovancovej o vyčlenenie finančného 

príspevku vo výške 7.000,- € na rekonštrukciu a zlepšenie 

bezpečnosti detského ihriska v Malej Bytči s tým, že Mesto Bytča 

bude bezpečnosť a rekonštrukciu detských ihrísk riešiť komplexne 

spolu v súlade s požiadavkami aktuálneho zákona týkajúceho sa  

tejto oblasti. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 83/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti občianok m.č. Malá Bytča pp. Bc. Zuzany 

Hvoreckej a Ing. Martiny Chovancovej o vyčlenenie finančného 

príspevku vo výške 7.000,- € na rekonštrukciu a zlepšenie 



bezpečnosti detského ihriska v Malej Bytči s tým, že Mesto Bytča 

bude bezpečnosť a rekonštrukciu detských ihrísk riešiť komplexne 

spolu v súlade s požiadavkami aktuálneho zákona týkajúceho sa  

tejto oblasti. 

 

27/ Žiadosť nájomcu p. Martina Ozánika, „ASSASIN“, Hlinická cesta 

č. 406/17, Bytča o preplatenie finančných nákladov spojených 

s vykonaním stavebných úprav v nebytových priestoroch Tribúny mesta 

na Ul. Sidónie Sakalovej, č. s. 182, v Bytči vo výške 7.920,- €. 

 

MR vzala na vedomie informáciu, že Mesto Bytča vydalo nájomcovi 

povolenie na vykonanie stavebných úprav s tým, že ich nájomca bude 

realizovať na vlastné náklady. 

MR odporúča žiadosti p. Martina Ozánika o preplatenie finančných 

nákladov spojených s vykonaním stavebných úprav nevyhovieť. 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 84/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Informáciu, že Mesto Bytča vydalo nájomcovi p. Martinovi Ozánikovi, 

„ASSASIN“, Hlinická cesta č. 406/17, Bytča povolenie na vykonanie 

stavebných úprav v nebytových priestoroch Tribúny mesta s tým, že 

ich nájomca bude realizovať na vlastné náklady. 

II.Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Martina Ozánika, „ASSASIN“ , Hlinická cesta 

č. 406/17, Bytča o preplatenie finančných nákladov vo výške 7.920,-

€, spojených s vykonaním stavebných úprav v nebytových priestoroch 

v Tribúne mesta na Ul.S. Sakalovej, č. s. 182 v Bytči z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Bytča. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Informáciu, že Mesto Bytča vydalo nájomcovi p. Martinovi Ozánikovi, 

„ASSASIN“, Hlinická cesta č. 406/17, Bytča povolenie na vykonanie 

stavebných úprav v nebytových priestoroch Tribúny mesta s tým, že 

ich nájomca bude realizovať na vlastné náklady. 

II.Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Martina Ozánika, „ASSASIN“ , Hlinická cesta 

č. 406/17, Bytča o preplatenie finančných nákladov vo výške 7.920,-

€, spojených s vykonaním stavebných úprav v nebytových priestoroch 

v Tribúne mesta na Ul.S. Sakalovej, č. s. 182 v Bytči z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Bytča. 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 84/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 



Informáciu, že Mesto Bytča vydalo nájomcovi p. Martinovi Ozánikovi, 

„ASSASIN“, Hlinická cesta č. 406/17, Bytča povolenie na vykonanie 

stavebných úprav v nebytových priestoroch Tribúny mesta s tým, že 

ich nájomca bude realizovať na vlastné náklady. 

II.Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Martina Ozánika, „ASSASIN“ , Hlinická cesta 

č. 406/17, Bytča o preplatenie finančných nákladov vo výške 7.920,-

€, spojených s vykonaním stavebných úprav v nebytových priestoroch 

v Tribúne mesta na Ul.S. Sakalovej, č. s. 182 v Bytči z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Bytča. 

28/ Opätovné prerokovanie prenájmu veľkokapacitných kontajnerov 

zameraných na zber BRO, okolitým obciam, schvaľovanie prenájmu 

majetku mesta osobitným zreteľom, po zverejnení zámeru. 

MR odporúča MZ schváliť uzatvorenie nájomných zmlúv. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 85/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie nájomných zmlúv na  priamy prenájom majetku Mesta Bytča 

– 35 ks veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme 5,5 m3, 32 ks 

veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme 7,0m3 a 15 ks 

naťahovacích kontajnerov o objeme 9,0 m3, 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 1 ks vaňového kontajnera 

 o objeme 5,5 m3 predstavuje sumu vo výške 132,25 €, 

-výška ročného nájomného za prenájom 1 ks vaňového kontajnera 

 o objeme 7,0 m3 predstavuje sumu vo výške 175,25 €, 

-výška ročného nájomného za prenájom 1 ks naťahovacieho kontajnera 

 o objeme 9,0  m3 predstavuje sumu vo výške 273,- €, 

-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: 

Uzatvorenie nájomných zmlúv na  priamy prenájom majetku Mesta Bytča 

– 35 ks veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme 5,5 m3, 32 ks 

veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme 7,0m3 a 15 ks 

naťahovacích kontajnerov o objeme 9,0 m3, 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 1 ks vaňového kontajnera 

 o objeme 5,5 m3 predstavuje sumu vo výške 132,25 €, 

-výška ročného nájomného za prenájom 1 ks vaňového kontajnera 

 o objeme 7,0 m3 predstavuje sumu vo výške 175,25 €, 

-výška ročného nájomného za prenájom 1 ks naťahovacieho kontajnera 

 o objeme 9,0  m3 predstavuje sumu vo výške 273,- €, 

-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. 85/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie nájomných zmlúv na  priamy prenájom majetku Mesta Bytča 

– 35 ks veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme 5,5 m3, 32 ks 

veľkokapacitných vaňových kontajnerov o objeme 7,0m3 a 15 ks 

naťahovacích kontajnerov o objeme 9,0 m3, 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 1 ks vaňového kontajnera 



 o objeme 5,5 m3 predstavuje sumu vo výške 132,25 €, 

-výška ročného nájomného za prenájom 1 ks vaňového kontajnera 

 o objeme 7,0 m3 predstavuje sumu vo výške 175,25 €, 

-výška ročného nájomného za prenájom 1 ks naťahovacieho kontajnera 

 o objeme 9,0  m3 predstavuje sumu vo výške 273,- €, 

-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.     

 

29/ Žiadosť p. Jany Bachoríkovej, Kukučínova 233/3, Bytča a p. 

Aleny Babušíkovej, Thurzova 970/19, Bytča o odkúpenie rozostavanej 

garáže nachádzajúcej sa na ulici Bottova v Bytči, na parcele CKN 

1327/36, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21m2 a pozemku pod ňou 

o výmere 21m2, schvaľovanie predaja osobitným zreteľom, po 

zverejnení zámeru. 

MR odporúča MZ žiadosť schváliť. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 86/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Priamy predaj pozemku parc. CKN 1327/36, 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 a to kupujúcim, v rade I. – 

Jana Bachoríková, Kukučínová 233/3, 014 01 Bytča a v rade II. – 

Alena Babušíková, Thurzova 970/19 014 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,-€/m2  

-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: 

Priamy predaj pozemku parc. CKN 1327/36, 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 a to kupujúcim, v rade I. – 

Jana Bachoríková, Kukučínová 233/3, 014 01 Bytča a v rade II. – 

Alena Babušíková, Thurzova 970/19 014 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,-€/m2  

-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. 86/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Priamy predaj pozemku parc. CKN 1327/36, 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 a to kupujúcim, v rade I. – 

Jana Bachoríková, Kukučínová 233/3, 014 01 Bytča a v rade II. – 

Alena Babušíková, Thurzova 970/19 014 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,-€/m2  

-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.   
 

30/ Žiadosť HANT Development,a.s., Stará Ivanská cesta 1/386, 821 

04 Bratislava o uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch Mesta Bytča parcela 

CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú. Veľká Bytča, za účelom umiestnenia 

stavby: vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, VN a NN, 

schvaľovanie uzatvorenia nájomnej zmluvy osobitným zreteľom, po 

zverejnení zámeru. Zámer prenájmu majetku mesta bol zverejnený 

v dňoch 13.5.2020 až 5.6.2020 a neboli voči nemu zo strany tretích 

osôb podané žiadne námietky.      

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 87/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie  nehnuteľného majetku mesta Bytča, pozemkov     

parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú. Veľká Bytča, za prebytočný 

majetok mesta Bytča. 

2/ Priamy prenájom  majetku Mesta Bytča t.j. uzatvorenie    

Nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena, formou priameho prenájmu podľa §9a, ods., 9 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, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to 

medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 

00321192 a nájomcom - HANT Development, a.s., Stará Ivanská cesta 

1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 47800011 a za účasti budúceho 

vlastníka – VSH BY, s.r.o., Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 

Bratislava, IČO: 51841819, za účelom umiestnenia stavby: vodovod, 

splašková kanalizácia, plynovod, VN a NN na pozemkoch Mesta Bytča 

parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú. Veľká Bytča, nájomné vo 

výške 1,00€ + DPH za celé obdobie nájmu a to v navrhovanom znení 

zmluvy zo dňa 6.5.2020, resp. 25.06. 2020.  

 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je prenájom pozemkov nájomcovi za 

účelom umiestnenia stavby: vodovod, splašková kanalizácia, 

plynovod, VN a NN na pozemkoch Mesta Bytča parcela CKN č. 3155/50 

a 3155/112 v k.ú. Veľká Bytča, potrebnej k výstavbe výrobnej resp. 

priemyselnej haly v danej lokalite t.j. podpora Mesta Bytča jeho 

občanom a nájomcovi (investorovi) v oblasti vytvorenia nových 

pracovných miest.     

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie  nehnuteľného majetku mesta Bytča, pozemkov     



parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú. Veľká Bytča, za prebytočný 

majetok mesta Bytča. 

2/ Priamy prenájom  majetku Mesta Bytča t.j. uzatvorenie    

Nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena, formou priameho prenájmu podľa §9a, ods., 9 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, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to 

medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 

00321192 a nájomcom - HANT Development, a.s., Stará Ivanská cesta 

1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 47800011 a za účasti budúceho 

vlastníka – VSH BY, s.r.o., Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 

Bratislava, IČO: 51841819, za účelom umiestnenia stavby: vodovod, 

splašková kanalizácia, plynovod, VN a NN na pozemkoch Mesta Bytča 

parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú. Veľká Bytča, nájomné vo 

výške 1,00€ + DPH za celé obdobie nájmu a to v navrhovanom znení 

zmluvy zo dňa 6.5.2020, resp. 25.06. 2020.  

 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je prenájom pozemkov nájomcovi za 

účelom umiestnenia stavby: vodovod, splašková kanalizácia, 

plynovod, VN a NN na pozemkoch Mesta Bytča parcela CKN č. 3155/50 

a 3155/112 v k.ú. Veľká Bytča, potrebnej k výstavbe výrobnej resp. 

priemyselnej haly v danej lokalite t.j. podpora Mesta Bytča jeho 

občanom a nájomcovi (investorovi) v oblasti vytvorenia nových 

pracovných miest.     

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 87/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie  nehnuteľného majetku mesta Bytča, pozemkov     

parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú. Veľká Bytča, za prebytočný 

majetok mesta Bytča. 

2/ Priamy prenájom  majetku Mesta Bytča t.j. uzatvorenie    

Nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena, formou priameho prenájmu podľa §9a, ods., 9 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, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to 

medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 

00321192 a nájomcom - HANT Development, a.s., Stará Ivanská cesta 

1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 47800011 a za účasti budúceho 

vlastníka – VSH BY, s.r.o., Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 

Bratislava, IČO: 51841819, za účelom umiestnenia stavby: vodovod, 

splašková kanalizácia, plynovod, VN a NN na pozemkoch Mesta Bytča 

parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú. Veľká Bytča, nájomné vo 

výške 1,00€ + DPH za celé obdobie nájmu a to v navrhovanom znení 

zmluvy zo dňa 6.5.2020, resp. 25.06. 2020.  

 



Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je prenájom pozemkov nájomcovi za 

účelom umiestnenia stavby: vodovod, splašková kanalizácia, 

plynovod, VN a NN na pozemkoch Mesta Bytča parcela CKN č. 3155/50 

a 3155/112 v k.ú. Veľká Bytča, potrebnej k výstavbe výrobnej resp. 

priemyselnej haly v danej lokalite t.j. podpora Mesta Bytča jeho 

občanom a nájomcovi (investorovi) v oblasti vytvorenia nových 

pracovných miest.     

 

31/ Žiadosť B. D. Rosnička s.r.o., Stará Ivanská cesta 1/386, 821 

04 Bratislava o uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku Mesta Bytča parcela 

CKN č. 3155/50  v k.ú. Veľká Bytča, za účelom umiestnenia stavby: 

vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, schvaľovanie uzatvorenia 

nájomnej zmluvy osobitným zreteľom, po zverejnení zámeru. 

Zámer prenájmu majetku mesta bol zverejnený v dňoch 13.5.2020 až 

5.6.2020 a neboli voči nemu zo strany tretích osôb podané žiadne  

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 88/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie  nehnuteľného majetku mesta Bytča, pozemku     

parcela CKN č. 3155/50 v k.ú. Veľká Bytča, za prebytočný majetok 

mesta Bytča. 

2/ Priamy prenájom majetku Mesta Bytča t.j.  uzatvorenie 

nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena, formou priameho prenájmu podľa §9a, ods., 9 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, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to 

medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 

00321192 a nájomcom - B. D. Rosnička s.r.o., Stará Ivanská cesta 

1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 44607067, za účelom umiestnenia 

stavby: vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, na pozemku Mesta 

Bytča parcela CKN č. 3155/50 v k.ú. Veľká Bytča, nájomné vo výške 1 

EUR + DPH za celé obdobie nájmu a to v navrhovanom znení zmluvy zo 

dňa 6.5.2020 resp. 25.6.2020.   

 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je prenájom pozemku nájomcovi za účelom 

umiestnenia stavby: vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, na 

pozemku Mesta Bytča parcela CKN č. 3155/50 v k.ú. Veľká Bytča, 

potrebnej k výstavbe dvoch nájomných BD v danej lokalite t.j. 

podpora Mesta Bytča jeho občanom a nájomcovi (investorovi) 

v oblasti vytvorenia nových bytových jednotiek na území mesta. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 



Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie  nehnuteľného majetku mesta Bytča, pozemku     

parcela CKN č. 3155/50 v k.ú. Veľká Bytča, za prebytočný majetok 

mesta Bytča. 

2/ Priamy prenájom majetku Mesta Bytča t.j.  uzatvorenie 

nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena, formou priameho prenájmu podľa §9a, ods., 9 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, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to 

medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 

00321192 a nájomcom - B. D. Rosnička s.r.o., Stará Ivanská cesta 

1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 44607067, za účelom umiestnenia 

stavby: vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, na pozemku Mesta 

Bytča parcela CKN č. 3155/50 v k.ú. Veľká Bytča, nájomné vo výške 1 

EUR + DPH za celé obdobie nájmu a to v navrhovanom znení zmluvy zo 

dňa 6.5.2020 resp. 25.6.2020.   

 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je prenájom pozemku nájomcovi za účelom 

umiestnenia stavby: vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, na 

pozemku Mesta Bytča parcela CKN č. 3155/50 v k.ú. Veľká Bytča, 

potrebnej k výstavbe dvoch nájomných BD v danej lokalite t.j. 

podpora Mesta Bytča jeho občanom a nájomcovi (investorovi) 

v oblasti vytvorenia nových bytových jednotiek na území mesta. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 88/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Vyhlásenie  nehnuteľného majetku mesta Bytča, pozemku     

parcela CKN č. 3155/50 v k.ú. Veľká Bytča, za prebytočný majetok 

mesta Bytča. 

2/ Priamy prenájom majetku Mesta Bytča t.j.  uzatvorenie 

nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena, formou priameho prenájmu podľa §9a, ods., 9 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, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to 

medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 

00321192 a nájomcom - B. D. Rosnička s.r.o., Stará Ivanská cesta 

1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 44607067, za účelom umiestnenia 

stavby: vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, na pozemku Mesta 

Bytča parcela CKN č. 3155/50 v k.ú. Veľká Bytča, nájomné vo výške 1 

EUR + DPH za celé obdobie nájmu a to v navrhovanom znení zmluvy zo 

dňa 6.5.2020 resp. 25.6.2020.   

 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča, ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, je prenájom pozemku nájomcovi za účelom 

umiestnenia stavby: vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, na 

pozemku Mesta Bytča parcela CKN č. 3155/50 v k.ú. Veľká Bytča, 



potrebnej k výstavbe dvoch nájomných BD v danej lokalite t.j. 

podpora Mesta Bytča jeho občanom a nájomcovi (investorovi) 

v oblasti vytvorenia nových bytových jednotiek na území mesta. 

  

32/ Žiadosť Občianske združenie SJŠ Bytča, Thurzova 973/25, Bytča 

v zastúpení p. Mgr. Simonou Salajkovou o dlhodobý prenájom 

nebytových priestorov, učební na ZŠ Ul. E. Lániho v Bytči, za 

účelom vyučovania cudzích jazykov pre obyvateľov mesta Bytča 

a okresu Bytča. 

MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, že p. Salajková  

s jej kolegami budú v rámci spolupráce (započítanie nákladov na  

prenájom školských priestorov) vyučovať deti z mesta Bytča cudzie 

jazyky (krúžky). 

    

MR odporúča MZ schváliť dlhodobý prenájom nebytových priestorov. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 89/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vydanie súhlasu správcovi majetku Mesta Bytča – ZŠ Eliáša Lániho 

v Bytči, č.s. 261/7, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu  

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

mimo vyučovacieho procesu školy (web mesta, web ZŠ Eliáša Lániho  

v Bytči, úradná tabuľa mesta), 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 nájomcovi – OZ SJŠ Bytča so sídlom: Thurzova 973/25, 014 01   

Bytča, IČO: 50603582, s nasledovnými podmienkami nájmu: 

-výška nájmu – 15,00€/m2 /rok, 

-nájomná zmluva na dobu neurčitú,  

-poplatky za spotrebu energií - 0,50 €/hodinu, 

-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: 

Vydanie súhlasu správcovi majetku Mesta Bytča – ZŠ Eliáša Lániho 

v Bytči, č.s. 261/7, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu  

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

mimo vyučovacieho procesu školy (web mesta, web ZŠ Eliáša Lániho  

v Bytči, úradná tabuľa mesta), 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 nájomcovi – OZ SJŠ Bytča so sídlom: Thurzova 973/25, 014 01   

Bytča, IČO: 50603582, s nasledovnými podmienkami nájmu: 

-výška nájmu – 15,00€/m2 /rok, 

-nájomná zmluva na dobu neurčitú,  

-poplatky za spotrebu energií - 0,50 €/hodinu, 

-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. 89/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vydanie súhlasu správcovi majetku Mesta Bytča – ZŠ Eliáša Lániho 

v Bytči, č.s. 261/7, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu  

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

mimo vyučovacieho procesu školy (web mesta, web ZŠ Eliáša Lániho  

v Bytči, úradná tabuľa mesta), 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 nájomcovi – OZ SJŠ Bytča so sídlom: Thurzova 973/25, 014 01   

Bytča, IČO: 50603582, s nasledovnými podmienkami nájmu: 

-výška nájmu – 15,00€/m2 /rok, 

-nájomná zmluva na dobu neurčitú,  

-poplatky za spotrebu energií - 0,50 €/hodinu, 

-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. 

 

33/ Žiadosť p. Zuzany Dodekovej, Pšurnovice č.s. 52, Bytča 

o odpredaj pozemku mesta Bytča, časť parcely CKN č. 910 o výmere 

cca 84 m2 v k. ú. Pšurnovice, pred RD č.s. 52. 

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti  

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 90/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Zuzany Dodekovej, Pšurnovice č.s. 52, Bytča 

o odpredaj pozemku Mesta Bytča, časť parcely CKN č. 910 o výmere 

cca 84 m2, k. ú. Pšurnovice. 



Pán primátor konštatoval, že ide o problém s parkovaním, čím je 

zabraňovaný vstup do rodinného domu. Uvedené je nutné riešiť 

dopravným značením. 

  

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Zuzany Dodekovej, Pšurnovice č.s. 52, Bytča 

o odpredaj pozemku Mesta Bytča, časť parcely CKN č. 910 o výmere 

cca 84 m2, k. ú. Pšurnovice. 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 90/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Zuzany Dodekovej, Pšurnovice č.s. 52, Bytča 

o odpredaj pozemku Mesta Bytča, časť parcely CKN č. 910 o výmere 

cca 84 m2, k. ú. Pšurnovice. 

 

34/ Žiadosť p. Petra Bachoríka, Gaštanová 1004/19, Bytča o odpredaj 

pozemku Mesta Bytča, novovytvorená parcela CKN č. 1327/40, 

zastavaná plocha o výmere 23m2, k.ú. Veľká Bytča, za účelom výstavby 

garáže na Úvaží v Bytči. 

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti  

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 91/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Petra Bachoríka, Gaštanová 1004/19, Bytča o  

odpredaj pozemku Mesta Bytča, novovytvorená parcela CKN č. 1327/40,  

zastavaná plocha o výmere 23m2 v k.ú. Veľká Bytča za účelom výstavby  

garáže. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Petra Bachoríka, Gaštanová 1004/19, Bytča o  

odpredaj pozemku Mesta Bytča, novovytvorená parcela CKN č. 1327/40,  

zastavaná plocha o výmere 23m2 v k.ú. Veľká Bytča za účelom výstavby  

garáže. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 91/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Petra Bachoríka, Gaštanová 1004/19, Bytča o  

odpredaj pozemku Mesta Bytča, novovytvorená parcela CKN č. 1327/40,  



zastavaná plocha o výmere 23m2 v k.ú. Veľká Bytča za účelom výstavby  

garáže. 

 

35/ Žiadosť p. Stanislava Zátka, Okružná 1153/12A, Bytča o prenájom 

majetku Mesta Bytča, časť pozemku parcela CKN č. 3015/17 o výmere 

cca 169 m2, k. ú. Veľká Bytča, pred RD č. s. 1153/12A v Bytči, za 

účelom starostlivosti o daný pozemok, kosenie a pod. predkladá 

Stanislav Zátek, Okružná 1153/12A, 014 01  Bytča.  

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 92/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Stanislavovi Zátkovi, Okružná 1153/12A,  

Bytča o prenájom časti pozemku parcela CKN č. 3015/17 o výmere cca  

169 m2, k. ú. Veľká Bytča, pred RD č. s. 1153/12A v Bytči. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Stanislavovi Zátkovi, Okružná 1153/12A,  

Bytča o prenájom časti pozemku parcela CKN č. 3015/17 o výmere cca  

169 m2, k. ú. Veľká Bytča, pred RD č. s. 1153/12A v Bytči. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 92/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Stanislavovi Zátkovi, Okružná 1153/12A,  

Bytča o prenájom časti pozemku parcela CKN č. 3015/17 o výmere cca  

169 m2, k. ú. Veľká Bytča, pred RD č. s. 1153/12A v Bytči. 

 

36/ Žiadosť K&L CAPITAL, s. r. o., Námestie SR 18, Bytča o predaj, 

resp. prenájom pozemku Mesta Bytča, novovytvorená parcela CKN č. 

981/62, zastavaná plocha o výmere 4 m2 v k. ú. Veľká Bytča, pri 

čerpacej stanici LUKOIL. 

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 93/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča   novovytvoreného 

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 za 

prebytočný majetok mesta Bytča. 



 

2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja 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, na web stránke mesta Bytča a úradnej 

tabuli mesta Bytča a to kupujúcemu - 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 70,00 EUR/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: 

1/Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča   novovytvoreného 

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 za 

prebytočný majetok mesta Bytča. 
 

2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja 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, na web stránke mesta Bytča a úradnej 

tabuli mesta Bytča a to kupujúcemu - 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 70,00 EUR/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. 93/2020 

Mestské zastupiteľstvo 



Schvaľuje: 

1/Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča   novovytvoreného 

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 za 

prebytočný majetok mesta Bytča. 
 

2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja 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, na web stránke mesta Bytča a úradnej 

tabuli mesta Bytča a to kupujúcemu - 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 70,00 EUR/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.  

 

37/ Rodinný dom č. s. 35/4 na ulici 1. Mája v Bytči, statický 

posudok objektu a štítovej steny podkrovia (havarijný stav), 

stanovenie postupu mesta Bytča pri ďalšom nakladaní s týmto 

majetkom mesta (mesto Bytča vlastník objektu v podiely 1/2),žiadosť 

o opravu steny (Michal Leština, 1. Mája č. 36/5, Bytča) predkladá 

Slovenský dejepisný spolok, ul. 1. Mája č. 35/4, 014 01  Bytča. 

MR na návrh PK  odporúča, aby primátor mesta v spolupráci s MsÚ  

v Bytči a s druhým spoluvlastníkom objektu č. s. 35/4, v Bytči  

zabezpečil vyčíslenie nákladov (rozpočet) na opravu havarijného  

stavu časti tejto budovy, týkajúceho sa opravy štítovej steny  

objektu, ohrozujúcej priľahlý RD č. s. 36/5. Po predložení rozpočtu  

opravy steny a schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta  

vo výške 50% uvedeného rozpočtu, je možné pristúpiť k realizácií  

opravy v plnom rozsahu oboma spoluvlastníkmi RD č. s. 35/4.  

 

38/ Návrh termínov zasadnutí MR a MZ na II. polrok 2020: 

Mestská rada – 8. 9. 2020, 3. 11. 2020, 1. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo – 17. 9. 2020, 12. 11. 2020, 10. 12. 2020 

 

                         uznesenie č. 94/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Návrh termínov zasadnutí MR a MZ na II. polrok 2020: 

Mestská rada – 8. 9. 2020, 3. 11. 2020, 1. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo – 17. 9. 2020, 12. 11. 2020, 10. 12. 2020 



 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Návrh termínov zasadnutí MR a MZ na II. polrok 2020: 

Mestská rada – 8. 9. 2020, 3. 11. 2020, 1. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo – 17. 9. 2020, 12. 11. 2020, 10. 12. 2020 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 94/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Návrh termínov zasadnutí MR a MZ na II. polrok 2020: 

Mestská rada – 8. 9. 2020, 3. 11. 2020, 1. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo – 17. 9. 2020, 12. 11. 2020, 10. 12. 2020 

 

39/ Návrh na pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa 

hodnotenia projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2020. 

  

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 95/2020 

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. 95/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2020. 

 

40/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: „Moderné technológie v Bytči (MTB) - Podpora budovania 

inteligentného mesta Bytča“. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 96/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo: 



1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: „Moderné technológie v Bytči (MTB) - Podpora budovania 

inteligentného mesta Bytča“. Kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu 786. 

000,- €. 

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 39.300,- €. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: “Moderné technológie v Bytči (MTB) - Podpora budovania 

inteligentného mesta Bytča“. Kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu 786. 

000,-€. 

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 39.300,-€. 

4/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo: 

1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: „Moderné technológie v Bytči (MTB) - Podpora budovania 

inteligentného mesta Bytča“. Kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu 786. 

000,- €. 

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 39.300,- €. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

II.Schvaľuje: 



1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: “Moderné technológie v Bytči (MTB) - Podpora budovania 

inteligentného mesta Bytča“. Kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu 786. 

000,-€. 

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 39.300,-€. 

4/ 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. 96/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo: 

1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: „Moderné technológie v Bytči (MTB) - Podpora budovania 

inteligentného mesta Bytča“. Kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu 786. 

000,- €. 

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 39.300,- €. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: “Moderné technológie v Bytči (MTB) - Podpora budovania 

inteligentného mesta Bytča“. Kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu 786. 

000,-€. 

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 39.300,-€. 

4/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 



41/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: „Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča pomocou zavedenia 

moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie“. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 97/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo: 

1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: „Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča pomocou zavedenia 

moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie“. Kód 

výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu 498 

700,-€. 

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 24.935,-€. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: “ Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča pomocou zavedenia 

moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie“. Kód 

výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu 498. 

700,-€. 

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 24.935,-€. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo: 

1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 



projekt: „Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča pomocou zavedenia 

moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie“. Kód 

výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu 498 

700,-€. 

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 24.935,-€. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: “ Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča pomocou zavedenia 

moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie“. Kód 

výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu 498. 

700,-€. 

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 24.935,-€. 

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. 97/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo: 

1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: „Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča pomocou zavedenia 

moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie“. Kód 

výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu 498 

700,-€. 

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 24.935,-€. 



5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 

projekt: “ Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča pomocou zavedenia 

moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie“. Kód 

výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu 498. 

700,-€. 

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 24.935,-€. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

42/ Ponuka na prevod majetku, opätovné schvaľovanie uzatvorenia 

kúpnych zmlúv na odkúpenie pozemkov a rozostavanej stavby MK 

nachádzajúcich sa v lokalite IBV Bytča pod Hájom predkladá CERTUS 

DEVELOPMENT, s. r. o., Jiráskova 4, 911 01  Trenčín.  

MR k uvedenému nezaujala stanovisko. 

 

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 98/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ 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 EUR s DPH a to v navrhovanom znení tejto zmluvy zo dňa  

25.06.2020.  

 

2/ 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 214m2 nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča, za kúpnu cenu 

spolu vo výške 1,00€ s DPH a to v navrhovanom znení tejto zmluvy zo 

dňa 25.06.2020, s nasledovnou zmenou – Článok IV., bod 3 znie:  
 

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Kupujúci (Mesto Bytča) je 

povinný na Predmete prevodu vybudovať asfaltový povrch a dobudovať 

verejné osvetlenie v danej lokalite, najneskôr do 30. 09. 2021.   

 

Pán primátor oboznámil prítomných, že nesúhlasí, pokiaľ nebude 

dokončená voda. Určite podporí to, ak investor vybuduje na vlastné 

náklady vodovod, to podporí aj v dozornej rade SeVaKu.  

 

Poslanec p. Šušolík sa vyjadril k vode, informoval, že p. Krška z 

CERTUS DEVELOPMENT má na seba prepísané všetko ohľadne vody. Spýtal 

sa, či teda Mesto splní, čomu sa zaviazalo. Pripomenul, že Mesto 

pomohlo aj iným investorom, čím pomohlo aj iným občanom. Nevie, čo 

bráni tomu, aby sa naplnilo to, čomu sa Mesto zaviazalo. Požiadal 

kolegov, keby žiadosť podporili. 

 

Pán primátor konštatoval, že najdôležitejšia je voda a ako náhle 

toto Mesto preberie, bude zodpovedné za všetko. Vedia predsa, že je 

problém s kvalitou vody. Prehlásil, že ak bude vyriešená voda, nie 

je problém zmluvu uzatvoriť. 

  

Poslanec p. Kozák pripomenul, že SeVaK investoval do súkromného 

majetku p. Gera a v tomto prípade už SaVaK investovať nechce. 

Konštatoval, že Mesto v mnohom vyhovelo p. Gerovi aj p. Mudrákovi 

v Hliníku a v tomto prípade by tiež poslanci mali vyhovieť našim 

občanom a toto ukončiť. Občania tam majú svoje studne, svoje žumpy 

a majú tam aj neporiadok, keď prší. Malo by Mesto minimálne urobiť 

krok a podpísať zmluvu 

 

Poslanec p. Šušolík pripomenul, že je tu kompletne vybudovaný 

vodovod, nie je tu vybudovaná kanalizácia, preto sú povoľované 

žumpy, tento krok je vyriešený. Jediný problém je napojenie 

stávajúcej vody, to je napísané na p. Kršku, on toto musí urobiť.  

 

Pán primátor opakovane povedal, že voda je zásadný problém, on 

nesúhlasí, aby teraz bola zmluva uzatvorená, ide o vodu ťahanú od 

Pšurnovickej ulice, ktorá sa má napojiť na stávajúci suchovod. Ak 

to p. Krška postaví a budú vykonané tlakové skúšky, potom to Mesto 

môže prevziať, je zastupiteľstvo v septembri. 

 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 



Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ 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 EUR s DPH a to v navrhovanom znení tejto zmluvy zo dňa  

25.06.2020.  

 

2/ 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 214m2 nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča, za kúpnu cenu 

spolu vo výške 1,00€ s DPH a to v navrhovanom znení tejto zmluvy zo 

dňa 25.06.2020, s nasledovnou zmenou – Článok IV., bod 3 znie:  
 

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Kupujúci (Mesto Bytča) je 

povinný na Predmete prevodu vybudovať asfaltový povrch a dobudovať 

verejné osvetlenie v danej lokalite, najneskôr do 30. 09. 2021.   

 

Pán primátor konštatoval, že podľa výsledkov hlasovania uznesenie 

nebolo prijaté. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 98/2020 

 

43/ Výsledok OVS č. 1/2020 v súlade s protokolom  o vyhodnotení 

tejto OVS č. 1/2020 zo dňa 22. 06. 2020.  

       

Návrh uznesenia:  

                         uznesenie č. 99/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Výsledok OVS č. 1/2020 v súlade s protokolom  o vyhodnotení 

tejto OVS č. 1/2020 zo dňa 22. 06. 2020.  

2/ V súlade s protokolom o vyhodnotení OVS č. 1/2020 zo dňa 22. 06. 

2020 uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku mesta Bytča parc. 

CKN č. 824/9, záhrada o výmere 818 m2 v k. ú. Veľká Bytča víťazovi 



OVS č. 1/2020, kupujúcemu – Marián Starovský, Zámok 109/6, 014 01  

Bytča, za kúpnu cenu vo výške 101.467,00€/m2  , t. j. spolu za kúpnu 

cenu vo výške 83. 000,00€ s tým, že kupujúci uhradí i náklady 

spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy.   

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Výsledok OVS č. 1/2020 v súlade s protokolom  o vyhodnotení 

tejto OVS č. 1/2020 zo dňa 22. 06. 2020.  

2/ V súlade s protokolom o vyhodnotení OVS č. 1/2020 zo dňa 22. 06. 

2020 uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku mesta Bytča parc. 

CKN č. 824/9, záhrada o výmere 818 m2 v k. ú. Veľká Bytča víťazovi 

OVS č. 1/2020, kupujúcemu – Marián Starovský, Zámok 109/6, 014 01  

Bytča, za kúpnu cenu vo výške 101.467,00€/m2  , t. j. spolu za kúpnu 

cenu vo výške 83. 000,00€ s tým, že kupujúci uhradí i náklady 

spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy.   

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 99/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Výsledok OVS č. 1/2020 v súlade s protokolom  o vyhodnotení 

tejto OVS č. 1/2020 zo dňa 22. 06. 2020.  

2/ V súlade s protokolom o vyhodnotení OVS č. 1/2020 zo dňa 22. 06. 

2020 uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku mesta Bytča parc. 

CKN č. 824/9, záhrada o výmere 818 m2 v k. ú. Veľká Bytča víťazovi 

OVS č. 1/2020, kupujúcemu – Marián Starovský, Zámok 109/6, 014 01  

Bytča, za kúpnu cenu vo výške 101.467,00€/m2  , t. j. spolu za kúpnu 

cenu vo výške 83. 000,00€ s tým, že kupujúci uhradí i náklady 

spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy.   

 

44/ Žiadosť Dobrovoľných hasičských zborov nášho mesta o písomné 

vyjadrenie Mesta Bytča, či súhlasí alebo nesúhlasí s organizovaním 

hasičských súťaži na území mesta, prípadne za akých podmienok. 

 

Pán primátor konštatoval, že je nutné na 100% dodržiavať opatrenia  

na zamedzenie šírenia choroby COVID-19 a nevie do akej miery je to 

možné pri hasičskej súťaži dodržať. Chápe, že majú tradíciu tieto 

hasičské súťaže. Fakt je, že sú tam tí mladí ľudia pokope. 

 

Poslanec p. Gallo informoval, že podľa posledných informácii RÚVZ 

neodporúča takéto akcie organizovať. Každý deň sa situácia mení, 

ale domnieva sa, že by bol problém dodržať všetky nariadenia. 

 

Poslanec p. Hrobárik oboznámil, že hasičská liga bola zrušená, ale 

je presvedčený, že keď nebudú robiť diskotéku, tak sa im súťaž 

„neoplatí“ robiť. 

 



Poslanec p. Frolo konštatoval, že ide o súťaž, pravdaže by 

nezarobili, boli by tzv. na nule. 

 

Poslanec p. Gallo upozornil, že chodia kontroly, minimálna sadzba 

za akékoľvek nedostatočné dodržiavanie hygienických podmienok je 

20.000,- €. Určite ani on neodporúča, vzhľadom na situáciu, takúto 

akciu organizovať. Toto je doslova celosvetový problém. 

 

Poslanec p. Kozák informoval, že ani ich hasičský zbor nebude súťaž 

takéhoto rozsahu tento rok organizovať. 

 

Poslanci v diskusii naformulovali uznesenie, ktoré predseda 

návrhovej komisie predniesol:   

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nesúhlas Mesta Bytča s organizovaním hasičských súťaži na území 

mesta Dobrovoľnými hasičskými zbormi mesta Bytča počas mimoriadnej 

situácie, v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamedzenie 

šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.    

 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nesúhlas Mesta Bytča s organizovaním hasičských súťaži na území 

mesta Dobrovoľnými hasičskými zbormi mesta Bytča počas mimoriadnej 

situácie, v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamedzenie 

šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.    

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 100/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nesúhlas Mesta Bytča s organizovaním hasičských súťaži na území 

mesta Dobrovoľnými hasičskými zbormi mesta Bytča počas mimoriadnej 

situácie, v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamedzenie 

šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.    

 

45/ Informácia – dopravná situácia Ul. Bírošova, komisia na 

odporučenie postupu Mesta Bytča pri nakladaní s jeho majetkom – 

Tepelné hospodárstvo a tepelné zariadenia, kanalizácia Ul. 

Pšurnovická, byty Thurzové sady a udržiavanie čistoty na účelovej 

komunikácii poza kanál.     

 

Pán primátor informoval, že čo sa týka dopravnej situácie na ulici 

S. Bíroša, budú vypracované dopravné projekty, ešte dokončí pre-

vádzku p. Gežo, na vlastné náklady vybuduje chodník a až potom bude 

zadanie pre projektanta.   

 

Kanalizácia na ulici Pšurnovickej, ide tu o p. Cimprichovú, p. Huja 

a ešte ich jedného suseda. Pán primátor dal návrh na SeVaK o pre- 



platenie škôd, ktoré im vznikli. SeVaK navrhol klapku a voda by sa 

tam už nemala vylievať. 

Poslanec p. Kozák upozornil, že aj v Malej Bytči majú prepadnuté 

poklopy na kanalizácii, asi na troch miestach. Ani po urgenciách to 

nie je odstránené. 

   

Pán Kulíšek sa informoval o komisii na postup Mesta Bytča pri 

nakladaní s jeho majetkom – Tepelné hospodárstvo a tepelné 

zariadenia, kedy bude zasadnutie komisie. 

Pán primátor oboznámil, že zatiaľ Tezar nepredložil inventarizáciu 

majetku. 

Poslanci sa dohodli, že sa stretnú 2. 7. 2020 o 15,30 hodine. 

Poslanec p. Putirka požiadal, aby p. Múdreho Mesto požiadalo 

o predloženie inventarizácie a aj jeho návrh, ako on si predstavuje 

nakladanie s týmto majetkom. Mesto má už právny názor, tak aký je 

aj jeho názor.  

 

Pán primátor informoval, že čo sa týka bytov Thurzové sady, zatiaľ 

ešte zo ŠFRB a ministerstva výstavby neprišla odpoveď. Presný počet 

záujemcov o byty, ktorí spĺňajú podmienky z Bytče aj z ostatných 

obcí a miest k termínu 25. 6. 2020 je 55. 

 

Zástupca primátora p. Babušík poukázal, že je hlavne teraz v lete 

korčuliarmi využívaná komunikácia za kanálom, kde účastníci 

nedodržujú čistotu. Navrhol, aby tak technické služby, ak zvážia, 

že to pomôže, umiestnili obruče s vrecami na smeti. Je to náklad 

pre Mesto, pozemok to nie je mestský, ale pomohlo by to udržiavaniu 

čistoty. 

 

Poslanec p. Šušolík sa tiež prihovoril za umiestnenie smetných 

košov a tiež umiestniť značku výjazd z cesty hore k Stavoartiklu 

daj prednosť v jazde.  

 

Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupiteľstva 4/2020 

v Bytči vyčerpaný, pán primátor poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

Ing. Alžbeta Kramarová              Ing. Miroslav Minárčik 

prednostka úradu                    primátor mesta    

 

          

 

Ľuboslava Rybáriková                Stanislav Struhal 

I.overovateľ                        II. overovateľ 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Klučiarová 

 


