Z á p i s n i c a
zo zasadnutia č. 8/2020 Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného
dňa 14. 12. 2020 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Bytči
Čas ukončenia zasadnutia: 18,00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 17 poslancov
Program:
1/ Materiál predložený hlavným kontrolórom Mesta Bytča.
2/ Žiadosť Občianskeho združenia Na záchranu Bytčianskej synagógy
o dotáciu na výmenu okna synagógy a rekonštrukciu drevených prvkov
v synagóge.
3/ Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým
opatrením č. 7/2020 k 31. 12. 2020.
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 12/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.
8/2019 zo dňa 25. 9. 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
5/ Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Bytča na r.
2021.
6/ Žiadosť o poskytnutie dotácie Filmovému klubu Bytča na zabezpečenie filmového a divadelného programu na akcii 6. ročník
festivalu „Hviezdne noci 2021“.
7/ Návrh programového rozpočtu Mesta Bytča na rok 2021 s výhľadom
na roky 2022 a 2023.
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 13/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.
5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl
a školských zariadení na rok 2021.
9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 14/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.
2/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi.
10/ Návrh na odpísanie pohľadávky po nebohej p. Márii Kubicovej.
11/ Žiadosť p. Petra Kulíška s manž. Silviou Kulíškovou o ukončenie
nájmu nebytových priestorov a pozemku Reštaurácie Palatín.
12/ Žiadosť ASSASIN GYM, Bytča o odpustenie nájomného za prenájom
nebytových priestorov v Tribúne mesta, Bytča.
13/ Žiadosť BPP Development, Bytča o odkúpenie pozemku v k. ú.
Veľká Bytča - opätovné prerokovanie.
14/ Žiadosť p. JUDr. Miloša Gera, Bytča o odkúpenie pozemku v k. ú.
Veľká Bytča - opätovné prerokovanie.
15/ Návrh dodatku č. 7 k nájomnej zmluve uzatvorenej s Lesným
spoločenstvom Bytča.
16/ ENERGY STUDIO, s. r. o., Žilina – Bytčica - schvaľovanie Zmluvy
o zriadení vecného bremena.
17/ Vyhlásenie OVS č. 2/2020 na prenájom nebytových priestorov
bývalej reštaurácie Palatín.
18/ Žiadosti o opätovné pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné
ubytovanie Jesienka, Ul. Treskoňova 813/4, Bytča.
19/
Žiadosti
o opätovné
pridelenie
nájomného
bytu
na
Ul.
Treskoňovej č. 814/5, Bytča.

20/ Žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Ul. Treskoňovej č.
814/5, Bytča.
21/ Pridelenie nájomných bytov v m.č. Pšurnovice č. 303, Bytča.
22/ Pridelenie nájomných bytov - Thurzové sady, Bytča.
23/ Návrh Memoranda o spolupráci vo veci pripravovanej Generálnej
obnovy NKP Bytča kaštieľ – Štátny archív SR.
24/ Zámer zriadenia UTM (útvar trénovanej mládeže) v našom MFK
Bytča.
25/ Návrh na zapojenie sa do žiadosti o NFP v rámci projektu Rozvoj
elektromobility v meste Bytča.
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta p.
Ing. Miroslav Minárčik a konštatoval, že je prítomných 16 poslancov
(poslanec p. Kozák príde neskôr).
Pán primátor dal hlasovať o návrhu programu. Poslanci program
jednohlasne schválili.
Pán primátor predložil návrh na
doplnenie programu o bod č. 2/
Žiadosť Občianskeho združenia Na záchranu Bytčianskej synagógy
o dotáciu na výmenu okna synagógy a rekonštrukciu drevených prvkov
v synagóge. Žiadosť musí byť prerokovaná pred návrhom Zmeny
rozpočtu. Body rokovania sa potom posunú.
Poslanci doplnenie bodu programu schválili.
Pán primátor predložil ďalší návrh na doplnenie bodu programu Návrh memoranda o spolupráci vo veci pripravovanej Generálnej
obnovy NKP Bytča kaštieľ – Štátny archív SR.
Poslanci doplnenie bodu programu schválili.
Pán primátor predložil návrh na doplnenie ďalšieho bodu programu Zapojenie
sa
do
žiadosti
o NFP
v rámci
projektu
Rozvoj
elektromobility v meste Bytča.
Poslanci doplnenie bodu programu schválili.
Poslanec p. Martin Kulíšek požiadal, aby bol v závere rokovania
program doplnený o podanie informácie o bytčianskej rozhľadni, ku
ktorej má otázky.
Poslanci doplnenie bodu programu schválili.
Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Mgr. Andrej Gallo
a p. Ľubomír Hrobárik.
Za členov návrhovej komisie boli schválení p. JUDr. Martin
Kulíšek ako predseda komisie a p. Mária Lee Fujdiaková a p. Július
Lovás ako členovia komisie.
Za zapisovateľku bola určená p. Mária Klučiarová.

Poslanci
program,
overovateľov
a zapisovateľku schválili.

zápisnice,

návrhovú

komisiu

1/ Materiál predložený hlavným kontrolórom Mesta Bytča:
-správa o výsledku kontroly č. 15/2020 - kontrola poskytovania
dotácie zo ŠR, prideľovanie a čerpanie finančných prostriedkov na
prenesený výkon štátnej správy za r. 2019,
-návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2021,
-oznámenie hlavného kontrolóra, že sa k termínu 1. 1. 2021 vzdáva
funkcie hlavného kontrolóra Mesta Bytča.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 161/2020
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
1/ Správu o výsledku kontroly č. 15/2020 - kontrola poskytovania
dotácie zo ŠR, prideľovanie a čerpanie finančných prostriedkov na
prenesený výkon štátnej správy za r. 2019.
2/ Informáciu, že hlavný kontrolór Mesta Bytča p. Ing. Štefan Bučo
sa k termínu 1. 1. 2021 vzdáva funkcie hlavného kontrolóra Mesta
Bytča.
II.Schvaľuje:
Plán kontrolnej
polrok 2021.

činnosti

hlavného

kontrolóra

Mesta

Bytča

na

I.

Pán
primátor
konštatoval,
že
p.
Bučo
ospravedlnil
svoju
neprítomnosť na zasadnutí. Pán primátor poďakoval za jeho prácu na
poste hlavného kontrolóra mesta a pripomenul, že dňa 21. 1. 2021
bude vykonaná na zasadnutí zastupiteľstva voľba nového hlavného
kontrolóra mesta.
Poslanci nemali pripomienky k predloženým materiálom.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
1/ Správu o výsledku kontroly č. 15/2020 - kontrola poskytovania
dotácie zo ŠR, prideľovanie a čerpanie finančných prostriedkov na
prenesený výkon štátnej správy za r. 2019.
2/ Informáciu, že hlavný kontrolór Mesta Bytča p. Ing. Štefan Bučo
sa k termínu 1. 1. 2021 vzdáva funkcie hlavného kontrolóra Mesta
Bytča.
II.Schvaľuje:
Plán kontrolnej
polrok 2021.

činnosti

hlavného

Poslanci uznesenie schválili.

kontrolóra

Mesta

Bytča

na

I.

MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 161/2020
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
1/ Správu o výsledku kontroly č. 15/2020 - kontrola poskytovania
dotácie zo ŠR, prideľovanie a čerpanie finančných prostriedkov na
prenesený výkon štátnej správy za r. 2019.
2/ Informáciu, že hlavný kontrolór Mesta Bytča p. Ing. Štefan Bučo
sa k termínu 1. 1. 2021 vzdáva funkcie hlavného kontrolóra Mesta
Bytča.
II.Schvaľuje:
Plán kontrolnej
polrok 2021.

činnosti

hlavného

kontrolóra

Mesta

Bytča

na

I.

2/ Žiadosť Občianskeho združenia Na záchranu Bytčianskej synagógy,
Ul. Gaštanová č. 1017/37, Bytča o dotáciu vo výške 2.000,- € na
výmenu okna synagógy a rekonštrukciu drevených prvkov v interiéry
synagógy.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 162/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Poskytnutie dotácie Občianskemu združeniu Na záchranu Bytčianskej
synagógy, Ul. Gaštanová č. 1017/37, Bytča vo výške 2.000,- € na
výmenu okna synagógy a rekonštrukciu drevených prvkov v interiéry
synagógy, v Zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č.
7/2020 k 31.12.2020.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Poskytnutie dotácie Občianskemu združeniu Na záchranu Bytčianskej
synagógy, Ul. Gaštanová č. 1017/37, Bytča vo výške 2.000,- € na
výmenu okna synagógy a rekonštrukciu drevených prvkov v interiéry
synagógy, v Zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č.
7/2020 k 31.12.2020.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 162/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Poskytnutie dotácie Občianskemu združeniu Na záchranu Bytčianskej
synagógy, Ul. Gaštanová č. 1017/37, Bytča vo výške 2.000,- € na
výmenu okna synagógy a rekonštrukciu drevených prvkov v interiéry
synagógy, v Zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č.
7/2020 k 31.12.2020.

3/ Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým
opatrením č. 7/2020 k 31. 12. 2020.
Odborné
stanovisko
hlavného
kontrolóra
k zmene
programového
rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 7/2020 k 31. 12.
2020.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 163/2020
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné
stanovisko
hlavného
kontrolóra
k zmene
programového
rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 7/2020 k 31. 12.
2020.
II.Schvaľuje:
Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č.
7/2020, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) - c)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2020
podľa predloženej tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením:
Bežné výdavky
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Bytča
Projekt „Obnova nár.kult.pamiatky Synagóga Bytča“- dotácia

Podprogram 3.1. Právne služby pre mesto
Advokátske, komerčné a iné služby pre mesto
Podprogram 11.2. Základné školy
ZŠ Ul. mieru
Mzdy,...610 (prenesené kompetencie)
Poistné 620(prenesené kompetencie)
Tovary a služby 630 (prenesené kompetencie+
ZŠ E. Lániho
Mzdy,...610 (prenesené kompetencie, projekt MPC)
Poistné 620 (prenesené kompetencie, projekt MPC)
Podprogram 15.11. Jesienka ZpS a DS
Mzdy,...
Poistné
Podprogram 16.1. Max. funkčný chod MsÚ
Mzdy,... (610)
Poistné (620)
Platby súvisiace s úverom (653)
Kapitálové
Podprogram
Realizácia
Projektová

výdavky
12.3. Športové ihriská
stavieb (športová hala 717)
dokumentácia (športová hala 716)

Bežné príjmy
Školstvo – prenesené kompetencie
Projekt MPC

+2.000,- €
+4.100,- €

+6.770,- €
+2.450,- €
+760,- €
+10.200,- €
+3.600,- €
+800,- €
+320,- €
-6.720,- €
-2.360,- €
+1.860,- €

-36.000,- €
+36.000,- €

+14.740,- €
+9.040,- €

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné
stanovisko
hlavného
kontrolóra
k zmene
programového
rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 7/2020 k 31. 12.
2020.
II.Schvaľuje:
Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č.
7/2020, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) - c)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2020
podľa predloženej tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením:
Bežné výdavky
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Bytča
Projekt „Obnova nár.kult.pamiatky Synagóga Bytča“- dotácia
+2.000,- €
Podprogram 3.1. Právne služby pre mesto
Advokátske, komerčné a iné služby pre mesto
+4.100,- €
Podprogram 11.2. Základné školy
ZŠ Ul. mieru
Mzdy,...610 (prenesené kompetencie)
+6.770,- €
Poistné 620(prenesené kompetencie)
+2.450,- €
Tovary a služby 630 (prenesené kompetencie+
+760,€
ZŠ E. Lániho
Mzdy,...610 (prenesené kompetencie, projekt MPC)
+10.200,- €
Poistné 620 (prenesené kompetencie, projekt MPC)
+3.600,- €
Podprogram 15.11. Jesienka ZpS a DS
Mzdy,...
+800,- €
Poistné
+320,- €
Podprogram 16.1. Max. funkčný chod MsÚ
Mzdy,... (610)
-6.720,- €
Poistné (620)
-2.360,- €
Platby súvisiace s úverom (653)
+1.860,- €
Kapitálové
Podprogram
Realizácia
Projektová

výdavky
12.3. Športové ihriská
stavieb (športová hala 717)
dokumentácia (športová hala 716)

Bežné príjmy
Školstvo – prenesené kompetencie
Projekt MPC
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:

-36.000,- €
+36.000,- €

+14.740,- €
+9.040,- €

č. 163/2020

Odborné
stanovisko
hlavného
kontrolóra
k zmene
programového
rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 7/2020 k 31. 12.
2020.
II.Schvaľuje:
Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č.
7/2020, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) - c)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2020
podľa predloženej tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením:
Bežné výdavky
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Bytča
Projekt „Obnova nár.kult.pamiatky Synagóga Bytča“- dotácia
+2.000,- €
Podprogram 3.1. Právne služby pre mesto
Advokátske, komerčné a iné služby pre mesto
+4.100,- €
Podprogram 11.2. Základné školy
ZŠ Ul. mieru
Mzdy,...610 (prenesené kompetencie)
+6.770,- €
Poistné 620(prenesené kompetencie)
+2.450,- €
Tovary a služby 630 (prenesené kompetencie+
+760,€
ZŠ E. Lániho
Mzdy,...610 (prenesené kompetencie, projekt MPC)
+10.200,- €
Poistné 620 (prenesené kompetencie, projekt MPC)
+3.600,- €
Podprogram 15.11. Jesienka ZpS a DS
Mzdy,...
+800,- €
Poistné
+320,- €
Podprogram 16.1. Max. funkčný chod MsÚ
Mzdy,... (610)
-6.720,- €
Poistné (620)
-2.360,- €
Platby súvisiace s úverom (653)
+1.860,- €
Kapitálové
Podprogram
Realizácia
Projektová

výdavky
12.3. Športové ihriská
stavieb (športová hala 717)
dokumentácia (športová hala 716)

Bežné príjmy
Školstvo – prenesené kompetencie
Projekt MPC

-36.000,- €
+36.000,- €

+14.740,- €
+9.040,- €

4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 12/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.
8/2019 zo dňa 25. 9. 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2020:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 12/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2019 zo dňa
25. 9. 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Pán primátor
Kozák.

konštatoval,

že

na

zasadnutie

prišiel

poslanec

p.

Poslanci v svojich diskusných príspevkoch konštatovali, že aby bol
poplatok za zber, vývoz a uloženie odpadu prijateľný pre občanov
mesta, bude nutné pristúpiť k dvojtýždňovému intervalu vývozu
odpadu. Len v tomto prípade môže byť poplatok vo výške 30,- €/osoba
na rok 2021.
Pán primátor oboznámil prítomných,
a vývozu odpadu Mesto spropaguje.

že

problematiku

triedenia

Poslanci v ďalších diskusných príspevkoch hľadali možnosti riešenia
problematiky odpadového hospodárstva v meste Bytča.
Poslanci nemali pripomienky a návrhy na zmenu VZN.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 12/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2019 zo dňa
25. 9. 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 12/2020:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 12/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2019 zo dňa
25. 9. 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
5/ Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Bytča na r.
2021.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 164/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a VZN č. 14/2016 zo dňa
15. 12. 2016 o poskytovaní
dotácií,
poskytnutie
dotácií
na
zabezpečenie
športových
a kultúrnych akcií v roku 2020:
Mestský futbalový klub Bytča
41.500,- €

Futbalový klub Hliník n/V
TJ Tatran Hrabové
TJ Pšurnovice
Mestský hádzanársky klub Bytča
Stolnotenisový oddiel TZO Bytča
Šachový oddiel TZO Bytča
Horolezecký klub Direct Bytča
Športový klub telesne postihnutých športovcov Bytča
Benet – Lawn-Tennis Club klub Bytča
Slovenská asociácia Kung-Fu, Bytča
ASSASIN GYN, Bytča
Klub zjazdovej cyklistiky Bytča
Glória Deo, Bytča
Komunitné centrum „Ruka v ruke“, Bytča

2.830,2.830,2.830,27.600,4.000,670,600,1.000,1.000,900,300,200,1.100,600,-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo dňa
15. 12. 2016
o poskytovaní dotácií rozšírenie účelu použitia vyššie uvedených
dotácií na zabezpečenie športových akcií v roku 2020 s ohľadom na
jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie na:
-vklady do súťaží a turnajov, licenčné poplatky (registračné preukazy,
členské poplatky, poplatky za registráciu hráčov, vklady do súťaže);
-poplatky za rozhodcov
-náklady na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na zápasoch;
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvične, športovej haly,
priestorov;
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie);
-prevádzkové náklady (čistiace a hygienické potreby,
-pitný režim.
3/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo dňa
15. 12. 2016
o poskytovaní dotácií rozšírenie účelu použitia dotácie v r. 2020
Speváckemu
zboru
Glória
Deo
Bytča,
s ohľadom
na
žiadosť
o poskytnutie dotácie, na:
-výdavky na ubytovanie pri externom vystúpení.
-nájom priestorov.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a VZN č. 14/2016 zo dňa
15. 12. 2016 o poskytovaní
dotácií,
poskytnutie
dotácií
na
zabezpečenie
športových
a kultúrnych akcií v roku 2021:
Mestský futbalový klub Bytča
41.500,- €
Futbalový klub Hliník n/V
2.830,- €
TJ Tatran Hrabové
2.830,- €
TJ Pšurnovice
2.830,- €
Mestský hádzanársky klub Bytča
27.600,- €
Stolnotenisový oddiel TZO Bytča
4.000,- €

Šachový oddiel TZO Bytča
Horolezecký klub Direct Bytča
Športový klub telesne postihnutých športovcov Bytča
Benet – Lawn-Tennis Club klub Bytča
Slovenská asociácia Kung-Fu, Bytča
ASSASIN GYN, Bytča
Klub zjazdovej cyklistiky Bytča
Glória Deo, Bytča
Komunitné centrum „Ruka v ruke“, Bytča

670,600,1.000,1.000,900,300,200,1.100,600,-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo dňa
15. 12. 2016
o poskytovaní dotácií rozšírenie účelu použitia vyššie uvedených
dotácií na zabezpečenie športových akcií v roku 2021 s ohľadom na
jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie na:
-vklady do súťaží a turnajov, licenčné poplatky (registračné preukazy,
členské poplatky, poplatky za registráciu hráčov, vklady do súťaže);
-poplatky za rozhodcov
-náklady na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na zápasoch;
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvične, športovej haly,
priestorov;
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie);
-prevádzkové náklady (čistiace a hygienické potreby,
-pitný režim.
3/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo dňa
15. 12. 2016
o poskytovaní dotácií rozšírenie účelu použitia dotácie v r. 2021
Speváckemu
zboru
Glória
Deo
Bytča,
s ohľadom
na
žiadosť
o poskytnutie dotácie, na:
-výdavky na ubytovanie pri externom vystúpení.
-nájom priestorov.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 164/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a VZN č. 14/2016 zo dňa
15. 12. 2016 o poskytovaní
dotácií,
poskytnutie
dotácií
na
zabezpečenie
športových
a kultúrnych akcií v roku 2021:
Mestský futbalový klub Bytča
41.500,- €
Futbalový klub Hliník n/V
2.830,- €
TJ Tatran Hrabové
2.830,- €
TJ Pšurnovice
2.830,- €
Mestský hádzanársky klub Bytča
27.600,- €
Stolnotenisový oddiel TZO Bytča
4.000,- €
Šachový oddiel TZO Bytča
670,- €
Horolezecký klub Direct Bytča
600,- €
Športový klub telesne postihnutých športovcov Bytča
1.000,- €
Benet – Lawn-Tennis Club klub Bytča
1.000,- €
Slovenská asociácia Kung-Fu, Bytča
900,- €

ASSASIN GYN, Bytča
Klub zjazdovej cyklistiky Bytča
Glória Deo, Bytča
Komunitné centrum „Ruka v ruke“, Bytča

300,200,1.100,600,-

€
€
€
€

2/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo dňa
15. 12. 2016
o poskytovaní dotácií rozšírenie účelu použitia vyššie uvedených
dotácií na zabezpečenie športových akcií v roku 2021 s ohľadom na
jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie na:
-vklady do súťaží a turnajov, licenčné poplatky (registračné preukazy,
členské poplatky, poplatky za registráciu hráčov, vklady do súťaže);
-poplatky za rozhodcov
-náklady na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na zápasoch;
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvične, športovej haly,
priestorov;
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie);
-prevádzkové náklady (čistiace a hygienické potreby,
-pitný režim.
3/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo dňa
15. 12. 2016
o poskytovaní dotácií rozšírenie účelu použitia dotácie v r. 2021
Speváckemu
zboru
Glória
Deo
Bytča,
s ohľadom
na
žiadosť
o poskytnutie dotácie, na:
-výdavky na ubytovanie pri externom vystúpení.
-nájom priestorov.
6/ Žiadosť o poskytnutie dotácie Filmovému klubu Bytča na zabezpečenie filmového a divadelného programu na akcii 6. ročník
festivalu „Hviezdne noci 2021“.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 165/2019
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a VZN č. 14/2016 zo dňa
15. 12. 2016 o poskytovaní
dotácií, poskytnutie dotácie Filmovému klubu Bytča vo výške 2.500,€, na zabezpečenie filmového a divadelného programu na akcii 6.
ročník festivalu „Hviezdne noci 2021“.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a VZN č. 14/2016 zo dňa
15. 12. 2016 o poskytovaní
dotácií, poskytnutie dotácie Filmovému klubu Bytča vo výške 2.500,€, na zabezpečenie filmového a divadelného programu na akcii 6.
ročník festivalu „Hviezdne noci 2021“.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 165/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a VZN č. 14/2016 zo dňa
15. 12. 2016 o poskytovaní
dotácií, poskytnutie dotácie Filmovému klubu Bytča vo výške 2.500,€, na zabezpečenie filmového a divadelného programu na akcii 6.
ročník festivalu „Hviezdne noci 2021“.
7/ Návrh programového rozpočtu Mesta Bytča na rok 2021 s výhľadom
na roky 2022 a 2023.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 166/2020
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné
stanovisko
hlavného
kontrolóra
Mesta
Bytča
k návrhu
Programového rozpočtu Mesta Bytča na rok 2021, s výhľadom na roky
2022 – 2023.
II.Schvaľuje:
Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022
– 2023, v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podľa predloženého návrhu s nasledovnou zmenou:
Kapitálové výdavky
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty
Projekt „Moderné technológie“ (portál mesta)
-436.000,- €
Bežné príjmy
Výnos dane z P poukázaný územnej samospráve
Kapitálové príjmy
Projekt „Moderné technológie“

-21.800,- €

-414.200,- €

Pán primátor a poslanec p. Weber poďakovali vedúcej
Kramarovej za prehľadný a výborne spracovaný návrh rozpočtu.

FO

p.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné
stanovisko
hlavného
kontrolóra
Mesta
Bytča
k návrhu
Programového rozpočtu Mesta Bytča na rok 2021, s výhľadom na roky
2022 – 2023.
II.Schvaľuje:
Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022
– 2023, v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podľa predloženého návrhu s nasledovnou zmenou:
Kapitálové výdavky
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty
Projekt „Moderné technológie“ (portál mesta)
-436.000,- €
Bežné príjmy
Výnos dane z P poukázaný územnej samospráve
Kapitálové príjmy
Projekt „Moderné technológie“

-21.800,- €

-414.200,- €

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 166/2020
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné
stanovisko
hlavného
kontrolóra
Mesta
Bytča
k návrhu
Programového rozpočtu Mesta Bytča na rok 2021, s výhľadom na roky
2022 – 2023.
II.Schvaľuje:
Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022
– 2023, v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podľa predloženého návrhu s nasledovnou zmenou:
Kapitálové výdavky
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty
Projekt „Moderné technológie“ (portál mesta)
-436.000,- €
Bežné príjmy
Výnos dane z P poukázaný územnej samospráve
Kapitálové príjmy
Projekt „Moderné technológie“

-21.800,- €

-414.200,- €

8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 13/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.
5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl
a školských zariadení na rok 2021.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 13/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2019 o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl a školských
zariadení na rok 2021.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 13/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2019 o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl a školských
zariadení na rok 2021.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 13/2020:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 13/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2019 o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl a školských
zariadení na rok 2021.
9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 14/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.
2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2020:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 14/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
Schválený poplatok za zber, vývoz a uloženie odpadu vo výške 30,€/osoba na rok 2021 je naviazané na dvojtýždňový zber. Nakoľko
v návrhu VZN je jednotýždňový zber, poslanec p. Gácik predložil
predsedovi návrhovej komisie návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
v znení neskorších predpisov v tomto znení:
V § 7, ods. 1) sa doterajší text nahrádza nasledujúcim textom:
1) Na území mesta je zavedený intervalový systém zberu zmesového
komunálneho odpadu od obyvateľov, t. j. že zmesový komunálny odpad
je vyvážaný z rodinných domov a bytových domov podľa harmonogramu,
ktorý je stanovený osobitne, pre jednotlivé mestské časti a mesto.
Vývoz odpadu je realizovaný každý druhý týždeň nasledovne:
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Návrh poslanca p. PhDr. Martina Gácika na zmenu a doplnenie návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

v znení neskorších predpisov v tomto znení:
V § 7, ods. 1) sa doterajší text nahrádza nasledujúcim textom:
1) Na území mesta je zavedený intervalový systém zberu zmesového
komunálneho odpadu od obyvateľov, t. j. že zmesový komunálny odpad
je vyvážaný z rodinných domov a bytových domov podľa harmonogramu,
ktorý je stanovený osobitne, pre jednotlivé mestské časti a mesto.
Vývoz odpadu je realizovaný každý druhý týždeň nasledovne:
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 167/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Návrh poslanca p. PhDr. Martina Gácika na zmenu a doplnenie návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
v znení neskorších predpisov v tomto znení:
V § 7, ods. 1) sa doterajší text nahrádza nasledujúcim textom:
1) Na území mesta je zavedený intervalový systém zberu zmesového
komunálneho odpadu od obyvateľov, t. j. že zmesový komunálny odpad
je vyvážaný z rodinných domov a bytových domov podľa harmonogramu,
ktorý je stanovený osobitne, pre jednotlivé mestské časti a mesto.
Vývoz odpadu je realizovaný každý druhý týždeň nasledovne:
Pán primátor dal hlasovať za návrh všeobecne záväzného nariadenia
č. 14/2020:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 14/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
v znení prijatého uznesenia č. 167/2020 zo dňa 14. 12. 2020.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 14/2020:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 14/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
v znení prijatého uznesenia č. 167/2020 zo dňa 14. 12. 2020.
10/ Návrh na odpísanie pohľadávky po nebohej p. Márii Kubicovej.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 168/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) VZN Mesta Bytča č. 6/2016 Zásad
hospodárenia
a nakladania
s majetkom
Mesta
Bytča,
odpísanie

pohľadávky vo výške 10.624,10 € po zomrelej p. Márii Kubicovej, na
základe
uznesenia
Okresného
súdu
Žilina,
spisová
značka
30D/530/2014, zo dňa 05. 06. 2020, právoplatného dňa 29. 10. 2020 a
vykonateľného dňa 13. 11. 2020.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) VZN Mesta Bytča č. 6/2016 Zásad
hospodárenia
a nakladania
s majetkom
Mesta
Bytča,
odpísanie
pohľadávky vo výške 10.624,10 € po zomrelej p. Márii Kubicovej, na
základe
uznesenia
Okresného
súdu
Žilina,
spisová
značka
30D/530/2014, zo dňa 05. 06. 2020, právoplatného dňa 29. 10. 2020 a
vykonateľného dňa 13. 11. 2020.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 168/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) VZN Mesta Bytča č. 6/2016 Zásad
hospodárenia
a nakladania
s majetkom
Mesta
Bytča,
odpísanie
pohľadávky vo výške 10.624,10 € po zomrelej p. Márii Kubicovej, na
základe
uznesenia
Okresného
súdu
Žilina,
spisová
značka
30D/530/2014, zo dňa 05. 06. 2020, právoplatného dňa 29. 10. 2020 a
vykonateľného dňa 13. 11. 2020.
11/ Žiadosť p. Petra Kulíška s manž. Silviou Kulíškovou, Ul.
Pšurnovická 1321/62A, Bytča o ukončenie nájmu nebytových priestorov
a pozemku Reštaurácie Palatín, dohodou a odpustenie nájomného od
septembra 2020.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 169/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Ukončenie nájomného vzťahu na prenájom nebytových priestorov
Mesta Bytča, nájomná zmluva zo dňa 10.12.2008 vrátane jej dodatku
č. 1 zo dňa 14. 09. 2009, reštaurácia Palatín a ukončenie nájomného
vzťahu na prenájom pozemku mesta, nájomná zmluva zo dňa 30. 04.
2009, letná terasa pred reštauráciou Palatín s p. Petrom Kulíškom
a p. Silviou Kulíškovou, bytom Pšurnovická 1321/62A, Bytča dohodou
k termínu 31. 12. 2020.
2/ Vyhovenie/Nevyhovenie
žiadosti p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej, Pšurnovická
1321/62A, Bytča odpustenie nájomného za mesiace september, október
a november 2020.
3/ Vyhovenie/Nevyhovenie

žiadosti p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej, Pšurnovická
1321/62A, Bytča o odpustenie časti nájomného vo výške 680,24 €
(Reštaurácia Palatín) a časti nájomného vo výške 100,93 € (priľahlá
terasa), ktoré vznikli na základe korekcie vyžiadanej a následne
poskytnutej dotácie z Ministerstva hospodárstva SR z dôvodu pevne
stanovených termínov pre obdobia sťaženého užívania nehnuteľností
v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamedzenie následkov
šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
4/ Splátkový kalendár na obdobie 24 mesiacov na zaplatenie dlžného
nájomného,
resp.
časť
nájmu
započítať
s možným
vzniknutým
preplatkom za služby.
Pán primátor konštatoval, že v komisiách boli dva názory na
žiadosť, preto sú dva návrhy uznesenia.
Poslanci prejavili väčšinový názor na vyhovenie žiadosti.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia, o ktorom dal
pán primátor hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Ukončenie nájomného vzťahu na prenájom nebytových priestorov
Mesta Bytča, nájomná zmluva zo dňa 10.12.2008 vrátane jej dodatku
č. 1 zo dňa 14. 09. 2009, reštaurácia Palatín a ukončenie nájomného
vzťahu na prenájom pozemku mesta, nájomná zmluva zo dňa 30. 04.
2009, letná terasa pred reštauráciou Palatín s p. Petrom Kulíškom
a p. Silviou Kulíškovou, bytom Pšurnovická 1321/62A, Bytča dohodou
k termínu 31. 12. 2020.
2/ Vyhovenie žiadosti p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej,
Pšurnovická
1321/62A,
Bytča
odpustenie
nájomného
za
mesiace
október, november a december 2020.
3/ Vyhovenie žiadosti p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej,
Pšurnovická 1321/62A, Bytča o odpustenie časti nájomného vo výške
680,24 € (Reštaurácia Palatín) a časti nájomného vo výške 100,93 €
(priľahlá terasa), ktoré vznikli na základe korekcie vyžiadanej
a následne poskytnutej dotácie z Ministerstva hospodárstva SR
z dôvodu pevne stanovených termínov pre obdobia sťaženého užívania
nehnuteľností
v dôsledku
opatrení
príslušných
orgánov
SR na
zamedzenie následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19.
4/ Splátkový kalendár na obdobie 24 mesiacov na zaplatenie dlžného
nájomného,
resp.
časť
nájmu
započítať
s možným
vzniknutým
preplatkom za služby.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:

č. 169/2020

1/ Ukončenie nájomného vzťahu na prenájom nebytových priestorov
Mesta Bytča, nájomná zmluva zo dňa 10.12.2008 vrátane jej dodatku
č. 1 zo dňa 14. 09. 2009, reštaurácia Palatín a ukončenie nájomného
vzťahu na prenájom pozemku mesta, nájomná zmluva zo dňa 30. 04.
2009, letná terasa pred reštauráciou Palatín s p. Petrom Kulíškom
a p. Silviou Kulíškovou, bytom Pšurnovická 1321/62A, Bytča dohodou
k termínu 31. 12. 2020.
2/ Vyhovenie žiadosti p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej,
Pšurnovická
1321/62A,
Bytča
odpustenie
nájomného
za
mesiace
október, november a december 2020.
3/ Vyhovenie žiadosti p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej,
Pšurnovická 1321/62A, Bytča o odpustenie časti nájomného vo výške
680,24 € (Reštaurácia Palatín) a časti nájomného vo výške 100,93 €
(priľahlá terasa), ktoré vznikli na základe korekcie vyžiadanej
a následne poskytnutej dotácie z Ministerstva hospodárstva SR
z dôvodu pevne stanovených termínov pre obdobia sťaženého užívania
nehnuteľností
v dôsledku
opatrení
príslušných
orgánov
SR na
zamedzenie následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19.
4/ Splátkový kalendár na obdobie 24 mesiacov na zaplatenie dlžného
nájomného,
resp.
časť
nájmu
započítať
s možným
vzniknutým
preplatkom za služby.
12/ Žiadosť ASSASIN GYM v zast. p. Martinom Ozánikom, S. Sakalovej
182, Bytča o odpustenie nájomného za prenájom nebytových priestorov
v Tribúne mesta na Ul. S. Sakalovej č. , Bytča od 1. 10. 2020 do 9.
11. 2020 z dôvodu uzatvorenia prevádzky.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 170/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Poskytnutie zľavy vo výške 50% nájomného vyplývajúceho z príslušnej
nájomnej zmluvy, ktorá nájomcovi p. Martinom Ozánikom, ASSASIN GYM,
S. Sakalovej 182, Bytča založila právo užívať predmet nájmu vo
vlastníctve Mesta Bytča (nebytové priestory Športovej tribúny na
ul. S. Sakalovej v Bytči), za dobu počas ktorej nemohol predmet
nájmu užívať v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na
zamedzenie následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19.
alebo
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Odpustenie
plnej
výšky
nájomného
vyplývajúceho
z príslušnej
nájomnej zmluvy, ktorá nájomcovi p. Martinom Ozánikom, ASSASIN GYM,
S. Sakalovej 182, Bytča založila právo užívať predmet nájmu vo
vlastníctve Mesta Bytča (nebytové priestory Športovej tribúny na
ul. S. Sakalovej v Bytči), za dobu počas ktorej nemohol predmet

nájmu užívať v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na
zamedzenie následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19.
Poslanci odporučili predsedovi návrhovej komisie, aby predložil na
hlasovanie návrh uznesenia - odpustenie plnej výšky nájomného.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Odpustenie
plnej
výšky
nájomného
vyplývajúceho
z príslušných
nájomných zmlúv (zo dňa 28. 6. 2019 a 10. 5. 2012), ktoré nájomcovi
p. Martinom Ozánikom, ASSASIN GYM, S. Sakalovej 182, Bytča založili
právo užívať predmet nájmu vo vlastníctve Mesta Bytča (nebytové
priestory Športovej tribúny na ul. S. Sakalovej v Bytči), za dobu
počas ktorej nemohol predmet nájmu užívať v dôsledku opatrení
príslušných orgánov SR na zamedzenie následkov šírenia nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 170/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Odpustenie
plnej
výšky
nájomného
vyplývajúceho
z príslušných
nájomných zmlúv (zo dňa 28. 6. 2019 a 10. 5. 2012), ktoré nájomcovi
p. Martinom Ozánikom, ASSASIN GYM, S. Sakalovej 182, Bytča založili
právo užívať predmet nájmu vo vlastníctve Mesta Bytča (nebytové
priestory Športovej tribúny na ul. S. Sakalovej v Bytči), za dobu
počas ktorej nemohol predmet nájmu užívať v dôsledku opatrení
príslušných orgánov SR na zamedzenie následkov šírenia nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
13/ Žiadosť BPP Development, s.r.o., Gaštanová 1007/6, Bytča
o odkúpenie pozemku o výmere cca 116 m2 z pozemku mesta parc. CKN č.
3015/17, nachádzajúceho sa pred pozemkom parc. CKN č. 3020/331 v k.
ú. Veľká Bytča - opätovné prerokovanie.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zverejnenie zámeru priameho predaja časti pozemku z parc. CKN č.
3015/17, ostatné plochy o výmere cca 116 m2, k.ú. V.Bytča, formou
priameho predaja podľa § 9a, ods. 8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016,
ako prípade majetku mesta Bytča z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, na web stránke mesta Bytča a úradnej tabuli mesta Bytča
a to kupujúcemu – BPP Development s. r. o., Gaštanová 1007/6, 014
01 Bytča, IČO: 50 246 291 za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m2, s tým,

že kupujúci uhradí i správne
predmetnej kúpnej zmluvy.

poplatky

spojené

s odvkladovaním

Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Bytča kupujúcemu, ako
prípadu hodného osobitného zreteľa, je podpora mesta Bytča jeho
obyvateľom pri budovaní dopravnej a obytnej infraštruktúry, pričom
kupujúci je povinný vybudovať na vlastné náklady na odkupovanom
pozemku – časť parc. CKN č. 3015/17, verejne prístupné parkovacie
miesta pre obyvateľov mesta Bytča a vjazd na pozemok vo vlastníctve
kupujúceho.
Poslanec p. Kulíšek povedal, že týka sa to aj ďalšieho bodu
rokovania, nech si ostatní poslanci a poslankyne vyjadria svoj
názor, ale on je zatiaľ proti odpredaju, nakoľko tento je
podmienený tým, že kupujúci na pozemku vybudujú parkovacie miesta
a tie budú verejne prístupné pre občanov mesta. Nevie aké boli
prípadné rokovania so žiadateľmi, návrh kúpnej zmluvy nebol
zastupiteľstvu predložený, preto nevie, aké sú prípadné podmienky
odpredaja dohodnuté. Ide o majetok Mesta, ktorého vlastníctvo sa
prevedie len raz. Ide o to, ako potom Mesto nového vlastníka
donúti, aby parkovacie miesta vybudoval a nezakázal tam vstup
bežným obyvateľom mesta. Ak poslancom budú predložené podmienky
predaja, ale hlavne vymožiteľnosť využívania tohto pozemku pre
občanov mesta, potom to môže zvážiť. Požiadal, aby sa k odpredaju
vyjadril právnik mesta.
Právny zástupca mesta p. Babeľa konštatoval, že nebol pri žiadnych
rokovaniach, ktoré tomuto predchádzali. Z právneho hľadiska súhlasí
s poslancom p. Kulíškom, keď raz bude pozemok prevedený, vlastník
sa stáva suverénnym vlastníkom nad svojim vlastníctvom. Nevie si
predstaviť, ako by mohlo Mesto zabezpečiť, aby pozemok bol verejne
prístupný.
Zástupca primátora p, Babušík požiadal o vyjadrenie právnika mesta,
či by uvedené bolo možné riešiť vecným bremenom.
Pán Babeľa konštatoval, že jemu neprislúcha sa vyjadrovať, či Mesto
má alebo nemá uvedený pozemok odpredať. Vecné bremeno by sa robilo
v tomto prípade v prospech niekoho, teda v prospech Mesta Bytča.
Mesto to je právnická osoba, ktorá je veľmi všeobecná, ktorýkoľvek
občan by v zmysle tohto to nemohol byť. Myslí si, že to je
nevykonateľné, zaviazať vlastníka, aby dovolil prístup doslova
komukoľvek.
Zástupca BPP Development p. Plačko informoval, aké stavebné úpravy
plánovali vykonať, zatiaľ bola vybudovaná len povrchová úprava.
Poslanec p. Kulíšek konštatoval, že Mesto nevie zabezpečiť záväzok
budúceho vlastníka, ktorý sa zaviaže, že umožní parkovanie na
svojom pozemku, nakoľko nie je takýto právny nástroj. Poslanci
nemajú istotu, napr. že tam nový vlastník nedá rampu, môže aj to.
On za toto uznesenie hlasovať nebude.

Poslanec p. Lovás konštatoval, či by takúto vec nerieši dlhodobý
prenájom, nevie prečo je vlastne návrh na odpredaj pozemku.
Pán Plačko vysvetlil, že nemajú
rokov, poradia sa s právnikom.

problém

ani

s prenájmom

na

30

Primátor mesta konštatoval, že je zodpovedný za to, aby boli
uznesenia právne v poriadku. Osobitný zreteľ je v tomto prípade
problém.
Poslanec p. Šušolík tlmočil návrh žiadateľov, aby ich žiadosť bola
stiahnutá z rokovania.
Primátor
dal
hlasovať
za
stiahnutie
tohto
bodu
programu
z rokovania. Poslanci návrh schválili.
14/
Žiadosť
p.
JUDr.
Miloša Gera,
Thurzova
971/23,
Bytča
o odkúpenie pozemku o výmere 169 m2 ,t. j. pozemku mesta parc. CKN
č. 3015/52, v k. ú. Veľká Bytča - opätovné prerokovanie.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zverejnenie zámeru priameho predaja novovytvoreného pozemku parc.
CKN č. 3015/52, ostatné plochy o výmere 169 m2 , k. ú. V. Bytča
(vytvoreného GP č. 7/2019, zo dňa 29. 01. 2019, Ing. Peter
Novotný), 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, ako prípadu majetku mesta Bytča z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, na web stránke mesta Bytča a úradnej
tabuli mesta Bytča a to kupujúcemu – JUDr. Miloš Gero, Thurzova
971/23, 014 01
Bytča, za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m2 s tým, že
kupujúci
uhradí
i správne
poplatky
spojené
s odvkladovaním
predmetnej kúpnej zmluvy.
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Bytča
kupujúcemu, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, je podpora
mesta Bytča jeho obyvateľom pri budovaní dopravnej a obytnej
infraštruktúry, pričom kupujúci je povinný vybudovať na
vlastné náklady na odkupovanom pozemku – časť parc. CKN č.
3015/52 ako i na svojom pozemku parc. CKN č. 3020/239, k. ú.
Veľká Bytča, verejne prístupné parkovacie miesta pre
obyvateľov mesta Bytča.
Poslanec p. Šušolík podal návrh, aby žiadosť
z rokovania.
Primátor
dal
hlasovať
za
stiahnutie
tohto
z rokovania. Poslanci návrh schválili.

bola

stiahnutá

bodu

programu

Pán primátor konštatoval, že zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec
p. Frolo.

15/ Návrh dodatku č. 7 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 1. 1. 2013
– Lesné spoločenstvo Bytča, s.r.o., E. Lániho 253/1, Bytča.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 171/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve zo dňa 01.01.2013,
uzatvorenej medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Námestie č. 1,
Bytča, IČO: 00 321 192, a nájomcom – Lesné spoločenstvo Bytča,
s. r. o., E. Lániho 253/1, 014 01 Bytča, IČO: 46 877 738
v navrhovanom znení tohto Dodatku č. 7 zo dňa 12. 11. 2020.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve zo dňa 01.01.2013,
uzatvorenej medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Námestie č. 1,
Bytča, IČO: 00 321 192, a nájomcom – Lesné spoločenstvo Bytča,
s. r. o., E. Lániho 253/1, 014 01 Bytča, IČO: 46 877 738
v navrhovanom znení tohto Dodatku č. 7 zo dňa 12. 11. 2020.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 171/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve zo dňa 01.01.2013,
uzatvorenej medzi prenajímateľom – Mesto Bytča, Námestie č. 1,
Bytča, IČO: 00 321 192, a nájomcom – Lesné spoločenstvo Bytča,
s. r. o., E. Lániho 253/1, 014 01 Bytča, IČO: 46 877 738
v navrhovanom znení tohto Dodatku č. 7 zo dňa 12. 11. 2020.
16/ ENERGY STUDIO, s. r. o., M. Šinského 671/3, Žilina – Bytčica schvaľovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej
osoby, v rámci stavby: „12588-Bytča-Thurzove sady-Zahustenie TS +
NNK – 1.etapa“.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 172/2020
Mestské zastupiteľstvo
I.Ruší:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bytči
20.10.2020.

č.

126/2020

zo

dňa

II.Schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej
osoby - Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v rámci stavby:
12588-Bytča-Thurzove sady-Zahustenie TS+ NNK- I. etapa, medzi
povinným z vecného bremena v rade I.: Mesto Bytča, Námestie SR č.1,
014 01 Bytča, IČO: 00 321 192, v rade II. : STAVBYT_LR, s.r.o.,
Púchovská 118, Lednické Rovné, 020 16, IČO : 50 989 693, v rade
III.: Libor Rybanský a manž. PhDr. Anna Rybanská, M. Šinského

671/3, 010 07 Žilina-Bytčica, investor : ENERGY STUDIO, s.r.o., M.
Šinského 671/3, 010 07 Žilina Bytčica, IČO : 45 231 842 a
oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 a to v
navrhovanom znení zmluvy zo dňa 14. 12. 2020.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.Ruší:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bytči
20.10.2020.

č.

126/2020

zo

dňa

II.Schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej
osoby - Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v rámci stavby:
12588-Bytča-Thurzove sady-Zahustenie TS+ NNK- I. etapa, medzi
povinným z vecného bremena v rade I.: Mesto Bytča, Námestie SR č.1,
014 01 Bytča, IČO: 00 321 192, v rade II. : STAVBYT_LR, s.r.o.,
Púchovská 118, Lednické Rovné, 020 16, IČO : 50 989 693, v rade
III.: Libor Rybanský a manž. PhDr. Anna Rybanská, M. Šinského
671/3, 010 07 Žilina-Bytčica, investor : ENERGY STUDIO, s.r.o., M.
Šinského 671/3, 010 07 Žilina Bytčica, IČO : 45 231 842 a
oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 a to v
navrhovanom znení zmluvy zo dňa 14. 12. 2020.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 172/2020
Mestské zastupiteľstvo
I.Ruší:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bytči č.
20.10.2020.

126/2020

zo

dňa

II.Schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej
osoby - Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v rámci stavby:
12588-Bytča-Thurzove sady-Zahustenie TS+ NNK- I. etapa, medzi
povinným z vecného bremena v rade I.: Mesto Bytča, Námestie SR č.1,
014 01 Bytča, IČO: 00 321 192, v rade II. : STAVBYT_LR, s.r.o.,
Púchovská 118, Lednické Rovné, 020 16, IČO : 50 989 693, v rade
III.: Libor Rybanský a manž. PhDr. Anna Rybanská, M. Šinského
671/3, 010 07 Žilina-Bytčica, investor : ENERGY STUDIO, s.r.o., M.
Šinského 671/3, 010 07 Žilina Bytčica, IČO : 45 231 842 a
oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 a to v
navrhovanom znení zmluvy zo dňa 14. 12. 2020.
17/ Vyhlásenie OVS č. 2/2020 na prenájom nebytových priestorov
bývalej
reštaurácie
Palatín,
č.
s.
105
v Bytči,
na
účel

prevádzkovania reštaurácie, záväzné súťažné podmienky OVS č. 2/2020
– Odd. Správy majetku a RR na MsÚ v Bytči.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 173/2020
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Bytča, nebytové priestory o výmere 290
m2, nachádzajúce sa na prízemí v Klasicistickej budove č. s. 105
v Bytči (bývalá reštaurácia Palatín) za prebytočný majetok Mesta
Bytča.
2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č.138/1991 Z.b.
o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Bytče zo dňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru prenájmu majetku Mesta
Bytča a to: nebytové priestory o výmere 290 m2, nachádzajúce sa na
prízemí v Klasicistickej budove č. s. 105 v Bytči, tretej osobe,
formou obchodnej verejnej súťaže a to za účelom poskytovania
reštauračných služieb. Zámer prenajať tento majetok sa zverejní na
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regionálnej tlači.
3/ Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020 zo dňa
14.12.2020 na prenájom majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1.
tohto uznesenia.
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej
verejnej súťaže č. 2/2020 na prenájom majetku mesta Bytča uvedeného
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na vyššie uvedený účel
v zložení:.........................................
5/ Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných
návrhov tejto obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020 – p. Ing. Antona
Kotešovského.
II.Poveruje:
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchodnú verejnú súťaž
č. 2/2020 so schválenými súťažnými podmienkami a v termíne
stanovenom týmito podmienkami.
Pán primátor požiadal poslancov, aby nahlásili svoj záujem pracovať
v komisii: pp. Branislav Šušolík, Stanislav Struhal, PhDr. Martin
Gácik, JUDr. Martin Kulíšek, Ing. Juraj Babušík.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Bytča, nebytové priestory o výmere 290
m2, nachádzajúce sa na prízemí v Klasicistickej budove č. s. 105
v Bytči (bývalá reštaurácia Palatín) za prebytočný majetok Mesta
Bytča.

2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č.138/1991 Z.b.
o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Bytče zo dňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru prenájmu majetku Mesta
Bytča a to: nebytové priestory o výmere 290 m2, nachádzajúce sa na
prízemí v Klasicistickej budove č. s. 105 v Bytči, tretej osobe,
formou obchodnej verejnej súťaže a to za účelom poskytovania
reštauračných služieb. Zámer prenajať tento majetok sa zverejní na
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regionálnej tlači.
3/ Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020 zo dňa
14.12.2020 na prenájom majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1.
tohto uznesenia.
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej
verejnej súťaže č. 2/2020 na prenájom majetku mesta Bytča uvedeného
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na vyššie uvedený účel
v zložení: pp. Branislav Šušolík, Stanislav Struhal, PhDr. Martin
Gácik, JUDr. Martin Kulíšek, Ing. Juraj Babušík.
5/ Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných
návrhov tejto obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020 – p. Ing. Antona
Kotešovského.
II.Poveruje:
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchodnú verejnú súťaž
č. 2/2020 so schválenými súťažnými podmienkami a v termíne
stanovenom týmito podmienkami.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 173/2020
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Bytča, nebytové priestory o výmere 290
m2, nachádzajúce sa na prízemí v Klasicistickej budove č. s. 105
v Bytči (bývalá reštaurácia Palatín) za prebytočný majetok Mesta
Bytča.
2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č.138/1991 Z.b.
o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Bytče zo dňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru prenájmu majetku Mesta
Bytča a to: nebytové priestory o výmere 290 m2, nachádzajúce sa na
prízemí v Klasicistickej budove č. s. 105 v Bytči, tretej osobe,
formou obchodnej verejnej súťaže a to za účelom poskytovania
reštauračných služieb. Zámer prenajať tento majetok sa zverejní na
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regionálnej tlači.
3/ Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020 zo dňa
14.12.2020 na prenájom majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1.
tohto uznesenia.
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej
verejnej súťaže č. 2/2020 na prenájom majetku mesta Bytča uvedeného
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na vyššie uvedený účel

v zložení: pp. Branislav Šušolík, Stanislav Struhal, PhDr. Martin
Gácik, JUDr. Martin Kulíšek, Ing. Juraj Babušík.
5/ Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných
návrhov tejto obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020 – p. Ing. Antona
Kotešovského.
II.Poveruje:
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchodnú verejnú súťaž
č. 2/2020 so schválenými súťažnými podmienkami a v termíne
stanovenom týmito podmienkami.
18/ Žiadosti o opätovné pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné
ubytovanie Jesienka, Ul. Treskoňova 813/4, Bytča.
Informácia – žiadosť p. Anny Kozákovej bola zaradená do zoznamu
žiadateľov o pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie
Jesienka.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 174/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Opätovné pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie
Jesienka, Ul. Treskoňova 813/4, Bytča na dobu neurčitú:
- p. Ing. Ladislav Urban, 1-izbový byt č. 66 od 1. 1. 2021,
- p. Viera Rabárová, 1-izbový byt č. 27 od 1. 1. 2021,
- p. Anna Barburská, 1-izbový byt č. 23 od 1. 1. 2021.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Opätovné pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie
Jesienka, Ul. Treskoňova 813/4, Bytča na dobu neurčitú:
- p. Ing. Ladislav Urban, 1-izbový byt č. 66 od 1. 1. 2021,
- p. Viera Rabárová, 1-izbový byt č. 27 od 1. 2. 2021,
- p. Anna Barburská, 1-izbový byt č. 23 od 1. 1. 2021.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 174/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Opätovné pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie
Jesienka, Ul. Treskoňova 813/4, Bytča na dobu neurčitú:
- p. Ing. Ladislav Urban, 1-izbový byt č. 66 od 1. 1. 2021,
- p. Viera Rabárová, 1-izbový byt č. 27 od 1. 2. 2021,
- p. Anna Barburská, 1-izbový byt č. 23 od 1. 1. 2021.
19/
Žiadosti
o opätovné
pridelenie
Treskoňovej č. 814/5, Bytča.

nájomného

bytu

na

Ul.

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 175/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Opätovné pridelenie nájomného bytu, garsónky č. 20 na Ul.
Treskoňovej č. 814/5, Bytča p. Petrovi Bublovi na dobu určitú od od
1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Opätovné pridelenie nájomného bytu, garsónky č. 20 na Ul.
Treskoňovej č. 814/5, Bytča p. Petrovi Bublovi na dobu určitú od od
1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 175/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Opätovné pridelenie nájomného bytu, garsónky č. 20 na Ul.
Treskoňovej č. 814/5, Bytča p. Petrovi Bublovi na dobu určitú od od
1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.
20/ Žiadosti o pridelenie
814/5, Bytča.

nájomného

bytu

na

Ul.

Treskoňovej

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 176/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie nájomného bytu na Ul. Treskoňovej č. 814/5, Bytča:
-p. Slavomír Hubocký – garsónka č. 21 - na dobu určitú od 20. 12.
2020 do 30. 6. 2021,
-p. Branislav Nagy – garsónka č. 17 - na dobu určitú od 20. 12.
2020 do 30.6. 2021,
-p. Anna Martinecká – jednoizbový byt č. 23 - na dobu určitú
od 20. 12. 2020 do 30.6. 2021.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie nájomného bytu na Ul. Treskoňovej č. 814/5, Bytča:
-p. Slavomír Hubocký – garsónka č. 21 - na dobu určitú od 20. 12.
2020 do 30. 6. 2021,
-p. Branislav Nagy – garsónka č. 17 - na dobu určitú od 20. 12.
2020 do 30.6. 2021,
-p. Anna Martinecká – jednoizbový byt č. 23 - na dobu určitú
od 20. 12. 2020 do 30.6. 2021.

č.

Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 176/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie nájomného bytu na Ul. Treskoňovej č. 814/5, Bytča:
-p. Slavomír Hubocký – garsónka č. 21 - na dobu určitú od 20. 12.
2020 do 30. 6. 2021,
-p. Branislav Nagy – garsónka č. 17 - na dobu určitú od 20. 12.
2020 do 30.6. 2021,
-p. Anna Martinecká – jednoizbový byt č. 23 - na dobu určitú
od 20. 12. 2020 do 30.6. 2021.
21/ Pridelenie nájomných bytov v m.č. Pšurnovice č. 303, Bytča.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 177/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Pridelenie nájomných bytov v m.č. Pšurnovice č. 303, Bytča:
-p. Margita Kušová – byt č. 1 na dobu určitú jeden rok od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2021,
-p. Jozef Kubica s manželkou byt č. 2 na dobu určitú jeden rok
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
-p. Iveta Zatlukalová - byt č. 3 na dobu určitú jeden rok od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
-p. Miriam Dzurcová – byt č. 4 – na dobu určitú jeden rok od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
-p. Anton Barník – byt č. 5 – na dobu určitú jeden rok od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2021.
2/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu
uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Pridelenie nájomných bytov v m.č. Pšurnovice č. 303, Bytča:
-p. Margita Kušová – byt č. 1 na dobu určitú jeden rok od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2021,
-p. Jozef Kubica s manželkou byt č. 2 na dobu určitú jeden rok
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
-p. Iveta Zatlukalová - byt č. 3 na dobu určitú jeden rok od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
-p. Miriam Dzurcová – byt č. 4 – na dobu určitú jeden rok od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
-p. Anton Barník – byt č. 5 – na dobu určitú jeden rok od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2021.
2/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu

uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 177/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Pridelenie nájomných bytov v m.č. Pšurnovice č. 303, Bytča:
-p. Margita Kušová – byt č. 1 na dobu určitú jeden rok od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2021,
-p. Jozef Kubica s manželkou byt č. 2 na dobu určitú jeden rok
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
-p. Iveta Zatlukalová - byt č. 3 na dobu určitú jeden rok od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
-p. Miriam Dzurcová – byt č. 4 – na dobu určitú jeden rok od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
-p. Anton Barník – byt č. 5 – na dobu určitú jeden rok od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2021.
2/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu
uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného.
22/ Pridelenie nájomných bytov Thurzové sady - Ul. Jabloňová č.
1578 a Ul. Čerešňová 1579.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 178/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Jabloňovej č. 1578 v Bytči
na dobu určitú 3 roky, od 29. 12. 2020 do 28. 12. 2023:
Orientačné č. 8
byt č. 1 - 60,80
byt č. 2 - 49,20
byt č. 3 - 61,29
byt č. 4 - 48,85
byt č. 5 - 62,51
byt č. 6 - 61,29
byt č. 8 - 62,51
byt č. 9 - 61,29
byt č. 10 -49,15
byt č. 11 -62,51
Orientačné č. 6
byt č. 12 - 61,28
byt č. 13 - 60,80
byt č. 14 - 62,51
byt č. 15 - 48,62
byt č. 16 - 61,29
byt č. 17 - 62,51
byt č. 18 - 48,62

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1
1
2
2
2
3
3
4
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
2
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Anna Palčeková Šebeňová
Mykhailo Inozemstev
Ján Bardy
Anna Ciesariková
Eva Malíková
Jana Kianicová
Mária Hudecová
Mária Čičková
Cyril Vaškovič
Jaroslav Kováč

1
1
2
2
2
3
3

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Dušan Košuth
Vladimír Danko
Ľuboslava Rybáriková
Jaroslav Karásek
Roman Bočko
Petra Mišutková
Zita Fuljerová

byt
byt
byt
byt

č.
č.
č.
č.

19
20
21
22

–
-

61,29
62,51
48,91
61,29

m2
m2
m2
m2

3
4
4
4

NP,
NP
NP,
NP,

2
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt

Jana Vrbková
Romana Papánková
Dušan Ďurika
Monika Kováčová

Orientačné č. 4
byt č. 23 - 61,28
byt č. 24 - 60,80
byt č. 25 - 62,51
byt č. 26 - 48,85
byt č. 27 - 61,29
byt č. 28 - 62,51
byt č. 29 - 48,85
byt č. 30 - 61,29
byt č. 31 - 62,51
byt č. 32 - 49,15
byt č. 33 - 61,29

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Richard Raždík
Jaroslava Janusová
Martina Tvrdá
Anna Petrovská
Tomáš Svetloššák
Renáta Gáliková
Jiřina Gelatková
Patrik Komanec
Radka Kubicová
Romana Trnková
Daniel Bílek

Orientačné č. 2
byt č. 35 - 49,20
byt č. 36 - 61,29
byt č. 37 - 48,85
byt č. 38 - 62,51
byt č. 39 - 61,29
byt č. 40 - 48,85
byt č. 41 - 62,51
byt č. 42 - 61,29
byt č. 43 - 49,15
byt č. 44 - 62,51

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Lucia Lichner
Peter Ďurdík
Radoslava Latošová
Lucia Chladná
Martina Šťastná
Zdeno Bučo
Jarmila Suchomelová
Michal Bajič
Miroslav Paciga
Katarína Ďurišová

2/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 v Bytči
na dobu určitú 3 roky, od 29. 12. 2020 do 28. 12. 2023:
Orientačné č. 7
byt č. 1 - 60,71 m2
byt č. 2 - 49,13 m2
byt č. 3 - 61,29 m2
byt č. 4 - 48,85 m2
byt č. 5 - 62,51 m2
byt č. 6 - 61,29 m2
byt č. 7 - 48,85 m2
byt č. 8 - 62,51 m2
byt č. 10 - 49,15 m2
byt č. 11 - 62,51 m2

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Katarína Bublová
Jozef Kubica
Marián Lupák
Ľuboš Macek
Anna Lieskovanová
Helena Havelcová
Marta Bazalová
Roman Gežo
Peter Michálek
Marek Fano

Orientačné č. 5
byt
byt
byt
byt

č.
č.
č.
č.

12
13
14
15

-

61,18
60,71
62,51
48,85

m2
m2
m2
m2

1
1
2
2

NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1

izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt

Peter Madigar
Miroslava Kurnocíková
Lenka Frolová
Marcela Gregušová

byt
byt
byt
byt
byt
byt

č.
č.
č.
č.
č.
č.

16
17
18
19
20
21

-

61,29
62,51
48,85
61,29
62,51
49,15

m2
m2
m2
m2
m2
m2

2
3
3
3
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
1
2
2
1

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt

Orientačné č. 3
byt č. 23 - 61,18 m2
byt č. 24 - 60,71m2
byt č. 25 - 62,51 m2
byt č. 26 - 48,85 m2
byt č. 27 - 61,29 m2
byt č. 28 - 62,51 m2
byt č. 29 - 48,85 m2
byt č. 30 - 61,29 m2
byt č. 31 - 62,51 m2
byt č. 32 - 49,15 m2
byt č. 33 - 61,29 m2

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Orientačné č. 1
byt č. 34 - 60,71
byt č. 35 - 49,13
byt č. 36 - 61,29
byt č. 37 - 48,85
byt č. 38 - 62,51
byt č. 39 - 61,29
byt č. 40 - 48,85
byt č. 41 - 62,51
byt č. 43 - 49,15

1
1
2
2
2
3
3
3
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1
2
1

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Zuzana Kohoutková
Peter Hrabovský
Alena Inšpektorová
Barbora Trúchla
Mária Strkáčová
Daniela Randová

Barbora Opálená
Dominika Hrtánková
Andrea Černeková
Pavol Mičuda
Michaela Tomášová
Pavol Slobodník
Marta Hrebičíková
Aneta Záhumenská
Katarína Jarošová
Ján Beláň
Erika Lukáčiková

Dagmar Hvorečná
Elena Mičietová
Stanislava Strašíková
Daniel Jánošík
Milan Trúchly
Šimon Dzurec
Oľga Hrtánková
Iveta Kováčiková
Adam Makyňa

3/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu
uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného.

Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Jabloňovej č. 1578 v Bytči
na dobu určitú 3 roky, od 29. 12. 2020 do 28. 12. 2023:
Orientačné
byt č. 1 byt č. 2 byt č. 3 byt č. 4 byt č. 5 byt č. 6 byt č. 8 byt č. 9 -

č. 8
60,80
49,20
61,29
48,85
62,51
61,29
62,51
61,29

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1
1
2
2
2
3
3
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
2
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Anna Palčeková Šebeňová
Mykhailo Inozemstev
Ján Bardy
Anna Ciesariková
Eva Malíková
Jana Kianicová
Mária Hudecová
Mária Čičková

byt č. 10 -49,15 m2
byt č. 11 -62,51 m2

4 NP, 1 izb. byt
4 NP, 2 izb. byt

Orientačné č. 6
byt č. 12 - 61,28
byt č. 13 - 60,80
byt č. 14 - 62,51
byt č. 15 - 48,62
byt č. 16 - 61,29
byt č. 17 - 62,51
byt č. 18 - 48,62
byt č. 19 - 61,29
byt č. 20 – 62,51
byt č. 21 - 48,91
byt č. 22 - 61,29

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

Orientačné č. 4
byt č. 23 - 61,28
byt č. 24 - 60,80
byt č. 25 - 62,51
byt č. 26 - 48,85
byt č. 27 - 61,29
byt č. 28 - 62,51
byt č. 29 - 48,85
byt č. 30 - 61,29
byt č. 31 - 62,51
byt č. 32 - 49,15
byt č. 33 - 61,29

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Richard Raždík
Jaroslava Janusová
Martina Tvrdá
Anna Petrovská
Tomáš Svetloššák
Renáta Gáliková
Jiřina Gelatková
Patrik Komanec
Radka Kubicová
Romana Trnková
Daniel Bílek

Orientačné č. 2
byt č. 35 - 49,20
byt č. 36 - 61,29
byt č. 37 - 48,85
byt č. 38 - 62,51
byt č. 39 - 61,29
byt č. 40 - 48,85
byt č. 41 - 62,51
byt č. 42 - 61,29
byt č. 43 - 49,15
byt č. 44 - 62,51

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Lucia Lichner
Peter Ďurdík
Radoslava Latošová
Lucia Chladná
Martina Šťastná
Zdeno Bučo
Jarmila Suchomelová
Michal Bajič
Miroslav Paciga
Katarína Ďurišová

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Cyril Vaškovič
Jaroslav Kováč

Dušan Košuth
Vladimír Danko
Ľuboslava Rybáriková
Jaroslav Karásek
Roman Bočko
Petra Mišutková
Zita Fuljerová
Jana Vrbková
Romana Papánková
Dušan Ďurika
Monika Kováčová

2/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 v Bytči
na dobu určitú 3 roky, od 29. 12. 2020 do 28. 12. 2023:
Orientačné
byt č. 1 byt č. 2 byt č. 3 byt č. 4 byt č. 5 byt č. 6 -

č. 7
60,71
49,13
61,29
48,85
62,51
61,29

m2
m2
m2
m2
m2
m2

1
1
2
2
2
3

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt

Katarína Bublová
Jozef Kubica
Marián Lupák
Ľuboš Macek
Anna Lieskovanová
Helena Havelcová

byt
byt
byt
byt

č.
č.
č.
č.

7 - 48,85 m2
8 - 62,51 m2
10 - 49,15 m2
11 - 62,51 m2

3
3
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,

1
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt

Marta
Roman
Peter
Marek

Bazalová
Gežo
Michálek
Fano

Orientačné č. 5
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

-

61,18
60,71
62,51
48,85
61,29
62,51
48,85
61,29
62,51
49,15

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1
2
2
1

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Orientačné č. 3
byt č. 23 - 61,18 m2
byt č. 24 - 60,71m2
byt č. 25 - 62,51 m2
byt č. 26 - 48,85 m2
byt č. 27 - 61,29 m2
byt č. 28 - 62,51 m2
byt č. 29 - 48,85 m2
byt č. 30 - 61,29 m2
byt č. 31 - 62,51 m2
byt č. 32 - 49,15 m2
byt č. 33 - 61,29 m2

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Orientačné č. 1
byt č. 34 - 60,71
byt č. 35 - 49,13
byt č. 36 - 61,29
byt č. 37 - 48,85
byt č. 38 - 62,51
byt č. 39 - 61,29
byt č. 40 - 48,85
byt č. 41 - 62,51
byt č. 43 - 49,15

1
1
2
2
2
3
3
3
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1
2
1

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Peter Madigar
Miroslava Kurnocíková
Lenka Frolová
Marcela Gregušová
Zuzana Kohoutková
Peter Hrabovský
Alena Inšpektorová
Barbora Trúchla
Mária Strkáčová
Daniela Randová

Barbora Opálená
Dominika Hrtánková
Andrea Černeková
Pavol Mičuda
Michaela Tomášová
Pavol Slobodník
Marta Hrebičíková
Aneta Záhumenská
Katarína Jarošová
Ján Beláň
Erika Lukáčiková

Dagmar Hvorečná
Elena Mičietová
Stanislava Strašíková
Daniel Jánošík
Milan Trúchly
Šimon Dzurec
Oľga Hrtánková
Iveta Kováčiková
Adam Makyňa

3/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu
uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 178/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Jabloňovej č. 1578 v Bytči
na dobu určitú 3 roky, od 29. 12. 2020 do 28. 12. 2023:

Orientačné č. 8
byt č. 1 - 60,80
byt č. 2 - 49,20
byt č. 3 - 61,29
byt č. 4 - 48,85
byt č. 5 - 62,51
byt č. 6 - 61,29
byt č. 8 - 62,51
byt č. 9 - 61,29
byt č. 10 -49,15
byt č. 11 -62,51

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1
1
2
2
2
3
3
4
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
2
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Anna Palčeková Šebeňová
Mykhailo Inozemstev
Ján Bardy
Anna Ciesariková
Eva Malíková
Jana Kianicová
Mária Hudecová
Mária Čičková
Cyril Vaškovič
Jaroslav Kováč

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Dušan Košuth
Vladimír Danko
Ľuboslava Rybáriková
Jaroslav Karásek
Roman Bočko
Petra Mišutková
Zita Fuljerová
Jana Vrbková
Romana Papánková
Dušan Ďurika
Monika Kováčová

Orientačné č. 6
byt č. 12 - 61,28
byt č. 13 - 60,80
byt č. 14 - 62,51
byt č. 15 - 48,62
byt č. 16 - 61,29
byt č. 17 - 62,51
byt č. 18 - 48,62
byt č. 19 - 61,29
byt č. 20 – 62,51
byt č. 21 - 48,91
byt č. 22 - 61,29

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Orientačné č. 4
byt č. 23 - 61,28
byt č. 24 - 60,80
byt č. 25 - 62,51
byt č. 26 - 48,85
byt č. 27 - 61,29
byt č. 28 - 62,51
byt č. 29 - 48,85
byt č. 30 - 61,29
byt č. 31 - 62,51
byt č. 32 - 49,15
byt č. 33 - 61,29

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Richard Raždík
Jaroslava Janusová
Martina Tvrdá
Anna Petrovská
Tomáš Svetloššák
Renáta Gáliková
Jiřina Gelatková
Patrik Komanec
Radka Kubicová
Romana Trnková
Daniel Bílek

Orientačné č. 2
byt č. 35 - 49,20
byt č. 36 - 61,29
byt č. 37 - 48,85
byt č. 38 - 62,51
byt č. 39 - 61,29
byt č. 40 - 48,85
byt č. 41 - 62,51
byt č. 42 - 61,29
byt č. 43 - 49,15
byt č. 44 - 62,51

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Lucia Lichner
Peter Ďurdík
Radoslava Latošová
Lucia Chladná
Martina Šťastná
Zdeno Bučo
Jarmila Suchomelová
Michal Bajič
Miroslav Paciga
Katarína Ďurišová

2/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 v Bytči
na dobu určitú 3 roky, od 29. 12. 2020 do 28. 12. 2023:
Orientačné č. 7
byt č. 1 - 60,71 m2
byt č. 2 - 49,13 m2
byt č. 3 - 61,29 m2
byt č. 4 - 48,85 m2
byt č. 5 - 62,51 m2
byt č. 6 - 61,29 m2
byt č. 7 - 48,85 m2
byt č. 8 - 62,51 m2
byt č. 10 - 49,15 m2
byt č. 11 - 62,51 m2

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Katarína Bublová
Jozef Kubica
Marián Lupák
Ľuboš Macek
Anna Lieskovanová
Helena Havelcová
Marta Bazalová
Roman Gežo
Peter Michálek
Marek Fano

Orientačné č. 5
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

-

61,18
60,71
62,51
48,85
61,29
62,51
48,85
61,29
62,51
49,15

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1
2
2
1

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Orientačné č. 3
byt č. 23 - 61,18 m2
byt č. 24 - 60,71m2
byt č. 25 - 62,51 m2
byt č. 26 - 48,85 m2
byt č. 27 - 61,29 m2
byt č. 28 - 62,51 m2
byt č. 29 - 48,85 m2
byt č. 30 - 61,29 m2
byt č. 31 - 62,51 m2
byt č. 32 - 49,15 m2
byt č. 33 - 61,29 m2

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

Orientačné č. 1
byt č. 34 - 60,71
byt č. 35 - 49,13
byt č. 36 - 61,29
byt č. 37 - 48,85
byt č. 38 - 62,51
byt č. 39 - 61,29
byt č. 40 - 48,85
byt č. 41 - 62,51
byt č. 43 - 49,15

1
1
2
2
2
3
3
3
4

NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,
NP,

2
2
2
1
2
2
1
2
1

izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.
izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Peter Madigar
Miroslava Kurnocíková
Lenka Frolová
Marcela Gregušová
Zuzana Kohoutková
Peter Hrabovský
Alena Inšpektorová
Barbora Trúchla
Mária Strkáčová
Daniela Randová

Barbora Opálená
Dominika Hrtánková
Andrea Černeková
Pavol Mičuda
Michaela Tomášová
Pavol Slobodník
Marta Hrebičíková
Aneta Záhumenská
Katarína Jarošová
Ján Beláň
Erika Lukáčiková

Dagmar Hvorečná
Elena Mičietová
Stanislava Strašíková
Daniel Jánošík
Milan Trúchly
Šimon Dzurec
Oľga Hrtánková
Iveta Kováčiková
Adam Makyňa

3/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu
uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného.
23/ Návrh Memoranda o spolupráci vo veci pripravovanej Generálnej
obnovy NKP Bytča kaštieľ – Štátny archív SR.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 179/2020
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Návrh Memoranda o spolupráci vo veci pripravovanej
obnovy NKP Bytča kaštieľ – Štátny archív SR.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Návrh Memoranda o spolupráci vo veci pripravovanej
obnovy NKP Bytča kaštieľ – Štátny archív SR.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 179/2020
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Návrh Memoranda o spolupráci vo veci pripravovanej
obnovy NKP Bytča kaštieľ – Štátny archív SR.
24/ Zámer
Bytča.

zriadenia

UTM

(útvar

trénovanej

mládeže)

Generálnej

Generálnej

Generálnej

v našom

MFK

Návrh uznesenia:
uznesenie č. 180/2020
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Zámer zriadenia UTM (útvar trénovanej mládeže) v našom MFK Bytča.
II.Berie na vedomie:
-zvýšenie dotácie pre MFK Bytča na náklady spojené s osobnou
prepravou mládežníckych mužstiev (s preukázateľnými podkladmi pre
MZ),
-investície súkromného investora, ktoré budú predmetom samostatného
rokovania po ich predložení (schematické návrhy v prílohe).
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Zámer zriadenia UTM (útvar trénovanej mládeže) v našom MFK Bytča.
II.Berie na vedomie:

-zvýšenie dotácie pre MFK Bytča na náklady spojené s osobnou
prepravou mládežníckych mužstiev (s preukázateľnými podkladmi pre
MZ),
-investície súkromného investora, ktoré budú predmetom samostatného
rokovania po ich predložení (schematické návrhy v prílohe).
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 180/2020
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Zámer zriadenia UTM (útvar trénovanej mládeže) v našom MFK Bytča.
II.Berie na vedomie:
-zvýšenie dotácie pre MFK Bytča na náklady spojené s osobnou
prepravou mládežníckych mužstiev (s preukázateľnými podkladmi pre
MZ),
-investície súkromného investora, ktoré budú predmetom samostatného
rokovania po ich predložení (schematické návrhy v prílohe).
25/ Návrh na zapojenie sa do žiadosti o NFP v rámci projektu Rozvoj
elektromobility v meste Bytča.
Návrh uznesenia:
uznesenie č. 181/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zapojenie
sa
do
žiadosti
o NFP
v rámci
projektu
Rozvoj
elektromobility v meste Bytča v sume 5.000,- € s 5% spoluúčasťou
Mesta Bytča vo výške 250,- €.
Poslanci nemali pripomienky.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zapojenie
sa
do
žiadosti
o NFP
v rámci
projektu
Rozvoj
elektromobility v meste Bytča v sume 5.000,- € s 5% spoluúčasťou
Mesta Bytča vo výške 250,- €.
Poslanci uznesenie schválili.
MZ prijíma
u z n e s e n i e
č. 181/2020
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zapojenie
sa
do
žiadosti
o NFP
v rámci
projektu
Rozvoj
elektromobility v meste Bytča v sume 5.000,- € s 5% spoluúčasťou
Mesta Bytča vo výške 250,- €.
26/ Poslanec p. Kulíšek požiadal pána primátora o odpovede na
otázky týkajúce sa rozhľadne v m.č. Hrabové. Kto navrhol tvar
rozhľadne, kto vybral tento tvar rozhľadne a ako tento výber
prebiehal. Poslanci hlasovali, že chcú rozhľadňu, ale grafický
návrh nevideli.

Pán primátor odpovedal, že rozhľadňu navrhol projektant, ktorý
spracoval aj dokumentáciu aj žiadosť. Bola navrhnutá tak, aby
zdôrazňovala vyváženosť medzi prírodou a človekom, preto je tam to
preváhanie z jednej strany na druhú. Bude tu ešte zakomponovaná
drobná architektúra lavičky, stôl.
Poslanec p. Kulíšek konštatoval, že grafický náčrt rozhľadne podľa
jeho názoru nebol pri schvaľovaní predložený, ak áno ospravedlňuje
sa. Pri rokovaní o rozhľadni mal za to, že hlasuje o rozhľadni stavbe v súlade s prírodným prostredím, ako je napr. vo Veľkom
Rovnom alebo Divinke. Keby vedel aká to bude stavba, určite za to
nezahlasuje.
Pán primátor konštatoval, ak poslanci nemajú dostatok informácii,
majú ich požadovať. K rozhľadni sú názory pre aj proti. On sám sa
stretol s dobrou odozvou, ľuďom sa nápad páči.
Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Pán
primátor
v závere
zasadnutia
poprial
prežitie sviatkov, veľa zdravia a pohody.

prítomným

príjemné

Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupiteľstva 8/2020
v Bytči vyčerpaný, pán primátor poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

Mgr. Marta Mičietová
prednostka úradu

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta

Mgr. Andrej Gallo
I.overovateľ
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