
                      Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 8/2020 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 14. 12. 2020 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 18,00 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 17 poslancov 
Program: 
1/ Materiál predložený hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
2/  Žiados ť Občianskeho združenia Na záchranu Byt čianskej synagógy  
o dotáciu na výmenu okna synagógy a rekonštrukciu d revených prvkov 
v synagóge.  
3/  Návrh  z meny programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 7/2020 k 31. 12. 2020. 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 12/2020, 
ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
8/2019 zo d ňa 25. 9. 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpa dy 
a drobné stavebné odpady. 
5/ Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpo čtu Mesta Byt ča na r.  
2021. 
6/ Žiados ť o poskytnutie dotácie Filmovému klubu Byt ča na zabez- 
pečenie filmového a divadelného programu na akcii 6. r očník 
festivalu „Hviezdne noci 2021“. 
7/ Návrh programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2021 s výh ľadom 
na roky 2022 a 2023. 
8/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 13/2020, 
ktorým sa mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
5/2019 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl 
a školských zariadení na rok 2021. 
9/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 14/2020, 
ktorým sa mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
2/2016 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a s drobn ými stavebnými 
odpadmi. 
10 / Návrh na odpísanie poh ľadávky po nebohej p. Márii Kubicovej. 
11 /  Žiados ť p. Petra  Kulíška s manž. Silviou Kulíškovou o ukon čenie 
nájmu nebytových priestorov a pozemku Reštaurácie P alatín. 
12 / Žiados ť ASSASIN GYM, Byt ča o odpustenie nájomného za prenájom 
nebytových priestorov v Tribúne mesta, Byt ča. 
13 / Žiados ť BPP Development, Byt ča o odkúpenie pozemku v k. ú. 
Veľká Byt ča - opätovné prerokovanie. 
14 / Žiados ť p. JUDr. Miloša Gera, Byt ča o odkúpenie pozemku v k. ú. 
Veľká Byt ča - opätovné prerokovanie. 
15 / Návrh dodatku č. 7 k nájomnej zmluve uzatvorenej s Lesným 
spolo čenstvom Byt ča. 
16 / ENERGY STUDIO, s. r. o., Žilina – Byt čica - schva ľovanie 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 dom e pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
19 / Žiadosti o opätovné pridelenie nájomného bytu na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča. 



20 / Žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Ul. Tresk oňovej č. 
814/5, Byt ča. 
21 / Pridelenie nájomných bytov v m. č. Pšurnovice č. 303, Byt ča. 
22 / Pridelenie nájomných bytov - Thurzové sady, Byt ča. 
23 / Návrh Memoranda o spolupráci vo veci pripravovane j Generálnej 
obnovy NKP Byt ča kaštie ľ – Štátny archív SR. 
24 / Zámer zriadenia UTM (útvar trénovanej mládeže) v našom MFK 
Byt ča.  
25 / Návrh na zapojenie sa do žiadosti o NFP v rámci p rojektu Rozvoj 
elektromobility v meste Byt ča. 
  
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. 
Ing. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 16 poslancov 
(poslanec p. Kozák príde neskôr). 
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu programu. Poslanci program 
jednohlasne schválili. 
 
Pán primátor predložil návrh na  doplnenie programu  o bod č. 2/ 
Žiados ť Občianskeho združenia Na záchranu Byt čianskej synagógy 
o dotáciu na výmenu okna synagógy a rekonštrukciu d revených prvkov 
v synagóge. Žiados ť musí by ť prerokovaná pred návrhom Zmeny 
rozpo čtu. 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 Byt ča kaštie ľ – 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 Roz voj 
elektromobility v meste Byt ča. 
 
Poslanci doplnenie bodu programu schválili. 
 
Poslanec p. Martin Kulíšek požiadal, aby bol v záve re rokovania 
program doplnený o podanie informácie o byt čianskej rozh ľadni, ku 
ktorej má otázky. 
 
Poslanci doplnenie bodu programu schválili. 
 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Mgr. Andrej Gallo 
a p. Ľubomír Hrobárik.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. JUDr. Mar tin 
Kulíšek ako predseda komisie a p. Mária Lee Fujdiak ová a p. Július 
Lovás ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mária Klu čiarová. 
 



Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili. 
 
1/ Materiál predložený hlavným kontrolórom Mesta Byt ča: 
-správa o výsledku kontroly č. 15/2020 - kontrola poskytovania 
dotácie zo ŠR, pride ľovanie a čerpanie finan čných 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 Byt ča.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 161/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Správu o výsledku kontroly č. 15/2020 - kontrola poskytovania 
dotácie zo ŠR, pride ľovanie a čerpanie finan čných prostriedkov na 
prenesený výkon štátnej správy za r. 2019. 
 
2/ Informáciu, že hlavný kontrolór Mesta Byt ča p. Ing. Štefan Bu čo 
sa k termínu 1. 1. 2021 vzdáva funkcie hlavného kon trolóra Mesta 
Byt ča. 
  
II.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na I. 
polrok 2021. 
 
Pán primátor konštatoval, že p. Bu čo ospravedlnil svoju 
neprítomnos ť na zasadnutí. Pán primátor po ďakoval za jeho prácu na 
poste hlavného kontrolóra mesta a pripomenul, že d ňa 21. 1. 2021 
bude vykonaná na zasadnutí zastupite ľstva vo ľba nového hlavného 
kontrolóra mesta. 
   
Poslanci nemali pripomienky k predloženým materiálo m. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Správu o výsledku kontroly č. 15/2020 - kontrola poskytovania 
dotácie zo ŠR, pride ľovanie a čerpanie finan čných prostriedkov na 
prenesený výkon štátnej správy za r. 2019. 
 
2/ Informáciu, že hlavný kontrolór Mesta Byt ča p. Ing. Štefan Bu čo 
sa k termínu 1. 1. 2021 vzdáva funkcie hlavného kon trolóra Mesta 
Byt ča. 
  
II.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na I. 
polrok 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 161/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Správu o výsledku kontroly č. 15/2020 - kontrola poskytovania 
dotácie zo ŠR, pride ľovanie a čerpanie finan čných prostriedkov na 
prenesený výkon štátnej správy za r. 2019. 
 
2/ Informáciu, že hlavný kontrolór Mesta Byt ča p. Ing. Štefan Bu čo 
sa k termínu 1. 1. 2021 vzdáva funkcie hlavného kon trolóra Mesta 
Byt ča. 
  
II.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na I. 
polrok 2021. 
  
2/  Žiados ť Občianskeho združenia Na záchranu Byt čianskej synagógy, 
Ul. Gaštanová č. 1017/37, Byt ča o dotáciu vo výške 2.000,- € na 
výmenu okna synagógy a rekonštrukciu drevených prvk ov v interiéry 
synagógy. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 162/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie Ob čianskemu združeniu Na záchranu Byt čianskej 
synagógy, Ul. Gaštanová č. 1017/37, Byt ča vo výške 2.000,- € na 
výmenu okna synagógy a rekonštrukciu drevených prvk ov v interiéry 
synagógy, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2020 k 31.12.2020. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie Ob čianskemu združeniu Na záchranu Byt čianskej 
synagógy, Ul. Gaštanová č. 1017/37, Byt ča vo výške 2.000,- € na 
výmenu okna synagógy a rekonštrukciu drevených prvk ov v interiéry 
synagógy, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 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 zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie Ob čianskemu združeniu Na záchranu Byt čianskej 
synagógy, Ul. Gaštanová č. 1017/37, Byt ča vo výške 2.000,- € na 
výmenu okna synagógy a rekonštrukciu drevených prvk ov v interiéry 
synagógy, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2020 k 31.12.2020. 
 



3/  Návrh  z meny programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 7/2020 k 31. 12. 2020. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2020 k 31. 12. 
2020. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 163/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2020 k 31. 12. 
2020. 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2020, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - c) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2020 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     
 
Bežné výdavky 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
Projekt  „Obnova nár.kult.pamiatky Synagóga Byt ča“- dotácia   +2.000,- €  

Podprogram 3.1. Právne služby pre mesto 
Advokátske, komer čné 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. funk čný chod MsÚ 
Mzdy,... (610)           -6.720,- €  

Poistné  (620)          -2.360,- €  

Platby súvisiace s úverom  (653)       +1.860,- €  

 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 12.3. Športové ihriská 
Realizácia stavieb (športová hala 717)     -36.000, - € 
Projektová dokumentácia (športová hala 716)    +36. 000,- €  

 
Bežné príjmy 
Školstvo – prenesené kompetencie     +14.740,- € 
Projekt MPC              +9.040,- € 
 
 



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2020 k 31. 12. 
2020. 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2020, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - c) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2020 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     
 
Bežné výdavky 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
Projekt „Obnova nár.kult.pamiatky Synagóga Byt ča“- dotácia 
                                                   +2.000,- €  

Podprogram 3.1. Právne služby pre mesto 
Advokátske, komer čné 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. funk čný chod MsÚ 
Mzdy,... (610)          -6.720,- €  

Poistné  (620)          -2.360,- €  

Platby súvisiace s úverom  (653)       +1.860,- €  

 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 12.3. Športové ihriská 
Realizácia stavieb (športová hala 717)     -36.000, - € 
Projektová dokumentácia (športová hala 716)    +36. 000,- €  

 
Bežné príjmy 
Školstvo – prenesené kompetencie     +14.740,- € 
Projekt MPC              +9.040,- € 
                

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 163/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 



Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2020 k 31. 12. 
2020. 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2020, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - c) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2020 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     
 
Bežné výdavky 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
Projekt „Obnova nár.kult.pamiatky Synagóga Byt ča“- dotácia 
                                                   +2.000,- €  

Podprogram 3.1. Právne služby pre mesto 
Advokátske, komer čné 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. funk čný chod MsÚ 
Mzdy,... (610)          -6.720,- €  

Poistné  (620)          -2.360,- €  

Platby súvisiace s úverom  (653)       +1.860,- €  

 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 12.3. Športové ihriská 
Realizácia stavieb (športová hala 717)     -36.000, - € 
Projektová dokumentácia (športová hala 716)    +36. 000,- €  

 
Bežné príjmy 
Školstvo – prenesené kompetencie     +14.740,- € 
Projekt MPC              +9.040,- € 
                

4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 12/2020, 
ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
8/2019 zo d ňa 25. 9. 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpa dy 
a drobné stavebné odpady. 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2020: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 12/2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2019 zo d ňa 
25. 9. 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné 
stavebné odpady. 
 
Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p. 
Kozák. 
 
Poslanci v svojich diskusných príspevkoch konštatov ali, že aby bol 
poplatok za zber, vývoz a uloženie odpadu prijate ľný pre ob čanov 
mesta, bude nutné pristúpi ť k dvojtýžd ňovému intervalu vývozu 
odpadu. Len v tomto prípade môže by ť poplatok vo výške 30,- €/osoba 
na rok 2021.    
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že problematiku triedenia 
a vývozu odpadu Mesto spropaguje. 
    
Poslanci v ďalších diskusných príspevkoch h ľadali možnosti riešenia 
problematiky odpadového hospodárstva v meste Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky a návrhy na zmenu VZN. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 12/2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2019 zo d ňa 
25. 9. 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné 
stavebné odpady. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 12/2020: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 12/2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2019 zo d ňa 
25. 9. 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné 
stavebné odpady. 
 
5/ Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpo čtu Mesta Byt ča na r.  
2021. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 164/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na zabezpe čenie športových 
a kultúrnych akcií v roku 2020: 
Mestský futbalový klub Byt ča                         41.500,- €                                                       



Futbalový klub Hliník n/V                             2.830,- €                                                           
TJ Tatran Hrabové                                     2.830,- € 
TJ Pšurnovice                                         2.830,- € 
Mestský hádzanársky klub Byt ča                       27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča                       4.000,- €                                                   
Šachový oddiel TZO Byt ča                                670,- €                                             
Horolezecký klub Direct Byt ča                           600,- €                                                        
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča   1.000,- €                  
Benet – Lawn-Tennis Club klub Byt ča                   1.000,- € 
Slovenská asociácia Kung-Fu, Byt ča                      900,- € 
ASSASIN GYN, Byt ča                                      300,- € 
Klub zjazdovej cyklistiky Byt ča                         200,- € 
Glória Deo, Byt ča                                     1.100,- € 
Komunitné centrum „Ruka v ruke“, Byt ča      600,- € 
 
2/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 
o poskytovaní dotácií rozšírenie ú čelu použitia vyššie uvedených 
dotácií na zabezpe čenie športových akcií v roku 2020 s oh ľadom na 
jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie na:  
-vklady do sú ťaží a turnajov, licen čné poplatky (registra čné preukazy, 
členské poplatky, poplatky za registráciu hrá čov, vklady do sú ťaže); 
-poplatky za rozhodcov 
-náklady na zabezpe čenie zdravotnej starostlivosti na zápasoch; 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, 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 d ňa  15. 12. 2016 
o poskytovaní dotácií rozšírenie ú čelu použitia dotácie v r. 2020 
Speváckemu zboru Glória Deo Byt ča, s oh ľadom na žiados ť 
o poskytnutie dotácie, na:  
-výdavky na ubytovanie pri externom vystúpení. 
-nájom priestorov. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na zabezpe čenie športových 
a kultúrnych akcií v roku 2021: 
Mestský futbalový klub Byt ča                         41.500,- €                       
Futbalový klub Hliník n/V                             2.830,- €                                                           
TJ Tatran Hrabové                                     2.830,- € 
TJ Pšurnovice                                         2.830,- € 
Mestský hádzanársky klub Byt ča                       27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča                       4.000,- €                                                   



Šachový oddiel TZO Byt ča                                670,- €                                             
Horolezecký klub Direct Byt ča                           600,- €                                                        
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča   1.000,- €                         
Benet – Lawn-Tennis Club klub Byt ča                   1.000,- € 
Slovenská asociácia Kung-Fu, Byt ča                      900,- € 
ASSASIN GYN, Byt ča                                      300,- € 
Klub zjazdovej cyklistiky Byt ča                         200,- € 
Glória Deo, Byt ča                                     1.100,- € 
Komunitné centrum „Ruka v ruke“, Byt ča      600,- € 
 
2/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 
o poskytovaní dotácií rozšírenie ú čelu použitia vyššie uvedených 
dotácií na zabezpe čenie športových akcií v roku 2021 s oh ľadom na 
jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie na:  
-vklady do sú ťaží a turnajov, licen čné poplatky (registra čné preukazy, 
členské poplatky, poplatky za registráciu hrá čov, vklady do sú ťaže); 
-poplatky za rozhodcov 
-náklady na zabezpe čenie zdravotnej starostlivosti na zápasoch; 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, 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 d ňa  15. 12. 2016 
o poskytovaní dotácií rozšírenie ú čelu použitia dotácie v r. 2021 
Speváckemu zboru Glória Deo Byt ča, s oh ľadom na žiados ť 
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 zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na zabezpe čenie športových 
a kultúrnych akcií v roku 2021: 
Mestský futbalový klub Byt ča                         41.500,- €                                                       
Futbalový klub Hliník n/V                             2.830,- €                                                           
TJ Tatran Hrabové                                     2.830,- € 
TJ Pšurnovice                                         2.830,- € 
Mestský hádzanársky klub Byt ča                       27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča                       4.000,- €                                                   
Šachový oddiel TZO Byt ča                                670,- €                                             
Horolezecký klub Direct Byt ča                           600,- €                           
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča   1.000,- €                         
Benet – Lawn-Tennis Club klub Byt ča                   1.000,- € 
Slovenská asociácia Kung-Fu, Byt ča                      900,- € 



ASSASIN GYN, Byt ča                                      300,- € 
Klub zjazdovej cyklistiky Byt ča                         200,- € 
Glória Deo, Byt ča                                     1.100,- € 
Komunitné centrum „Ruka v ruke“, Byt ča      600,- € 
 
2/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 
o poskytovaní dotácií rozšírenie ú čelu použitia vyššie uvedených 
dotácií na zabezpe čenie športových akcií v roku 2021 s oh ľadom na 
jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie na:  
-vklady do sú ťaží a turnajov, licen čné poplatky (registra čné preukazy, 
členské poplatky, poplatky za registráciu hrá čov, vklady do sú ťaže); 
-poplatky za rozhodcov 
-náklady na zabezpe čenie zdravotnej starostlivosti na zápasoch; 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, 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 d ňa  15. 12. 2016 
o poskytovaní dotácií rozšírenie ú čelu použitia dotácie v r. 2021 
Speváckemu zboru Glória Deo Byt ča, s oh ľadom na žiados ť 
o poskytnutie dotácie, na:  
-výdavky na ubytovanie pri externom vystúpení. 
-nájom priestorov. 
 
6/ Žiados ť o poskytnutie dotácie Filmovému klubu Byt ča na zabez- 
pečenie filmového a divadelného programu na akcii 6. r očník 
festivalu „Hviezdne noci 2021“. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 165/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Filmovému klubu Byt ča vo výške 2.500,- 
€, na zabezpe čenie filmového a divadelného programu na akcii 6. 
ro čník festivalu „Hviezdne noci 2021“. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Filmovému klubu Byt ča vo výške 2.500,- 
€, na zabezpe čenie filmového a divadelného programu na akcii 6. 
ro čník festivalu „Hviezdne noci 2021“. 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 165/2020 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Filmovému klubu Byt ča vo výške 2.500,- 
€, na zabezpe čenie filmového a divadelného programu na akcii 6. 
ro čník festivalu „Hviezdne noci 2021“. 
 
7/ Návrh programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2021 s výh ľadom 
na roky 2022 a 2023. 

 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 166/2020 

Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2021, s výh ľadom na roky 
2022 – 2023. 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2021 s výh ľadom na roky 2022 
– 2023, v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov, pod ľa 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    -21. 800,- € 
 
Kapitálové príjmy 
Projekt „Moderné technológie“                  -414 .200,- € 

 

Pán primátor a poslanec p. Weber po ďakovali vedúcej FO p. 
Kramarovej za preh ľadný a výborne spracovaný návrh rozpo čtu.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2021, s výh ľadom na roky 
2022 – 2023. 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2021 s výh ľadom na roky 2022 
– 2023, v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 



o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov, pod ľa 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    -21. 800,- € 
 
Kapitálové príjmy 
Projekt „Moderné technológie“                  -414 .200,- € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 166/2020 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2021, s výh ľadom na roky 
2022 – 2023. 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2021 s výh ľadom na roky 2022 
– 2023, v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov, pod ľa 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    -21. 800,- € 
 
Kapitálové príjmy 
Projekt „Moderné technológie“                  -414 .200,- € 
 
8/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 13/2020, 
ktorým sa mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
5/2019 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl 
a školských zariadení na rok 2021. 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 13/2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2019 o 
ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl a školských 
zariadení na rok 2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 13/2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2019 o 
ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl a školských 
zariadení na rok 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 13/2020:  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 13/2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2019 o 
ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl a školských 
zariadení na rok 2021. 
 
9/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 14/2020, 
ktorým sa mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobný mi stavebnými 
odpadmi. 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2020: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 14/2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stav ebnými odpadmi. 
 
Schválený poplatok za zber, vývoz a uloženie odpadu  vo výške 30,- 
€/osoba na rok 2021 je naviazané na dvojtýžd ňový zber. Nako ľko 
v návrhu VZN je jednotýžd ňový zber, poslanec p. Gácik predložil 
predsedovi návrhovej komisie návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča 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 nasledujú cim textom: 
 
1) Na území mesta je zavedený intervalový systém zb eru zmesového 
komunálneho odpadu od obyvate ľov, t. j. že zmesový komunálny odpad 
je vyvážaný z rodinných domov a bytových domov pod ľa harmonogramu, 
ktorý je stanovený osobitne, pre jednotlivé mestské  časti a mesto. 
Vývoz odpadu je realizovaný každý druhý týžde ň nasledovne: 
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Návrh poslanca p. PhDr. Martina Gácika na zmenu a d oplnenie návrhu  
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča 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 nasledujú cim textom: 
 
1) Na území mesta je zavedený intervalový systém zb eru zmesového 
komunálneho odpadu od obyvate ľov, t. j. že zmesový komunálny odpad 
je vyvážaný z rodinných domov a bytových domov pod ľa harmonogramu, 
ktorý je stanovený osobitne, pre jednotlivé mestské  časti a mesto. 
Vývoz odpadu je realizovaný každý druhý týžde ň nasledovne: 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 167/2020 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Návrh poslanca p. PhDr. Martina Gácika na zmenu a d oplnenie návrhu  
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča 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 nasledujú cim textom: 
 
1) Na území mesta je zavedený intervalový systém zb eru zmesového 
komunálneho odpadu od obyvate ľov, t. j. že zmesový komunálny odpad 
je vyvážaný z rodinných domov a bytových domov pod ľa harmonogramu, 
ktorý je stanovený osobitne, pre jednotlivé mestské  časti a mesto. 
Vývoz odpadu je realizovaný každý druhý týžde ň nasledovne: 
 
Pán primátor dal hlasova ť za návrh všeobecne záväzného nariadenia 
č. 14/2020: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 14/2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stav ebnými odpadmi 
v znení prijatého uznesenia č. 167/2020 zo d ňa 14. 12. 2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 14/2020:  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 14/2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stav ebnými odpadmi 
v znení prijatého uznesenia č. 167/2020 zo d ňa 14. 12. 2020. 
 
10 / Návrh na odpísanie poh ľadávky po nebohej p. Márii Kubicovej. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 168/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) VZN Mesta Byt ča č. 6/2016 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča, odpísanie 



pohľadávky vo výške 10.624,10 € po zomrelej p. Márii Ku bicovej, na 
základe uznesenia Okresného súdu Žilina, spisová zn ačka 
30D/530/2014, zo d ňa 05. 06. 2020, právoplatného d ňa 29. 10. 2020 a 
vykonate ľného d ňa 13. 11. 2020. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) VZN Mesta Byt ča č. 6/2016 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča, odpísanie 
pohľadávky vo výške 10.624,10 € po zomrelej p. Márii Ku bicovej, na 
základe uznesenia Okresného súdu Žilina, spisová zn ačka 
30D/530/2014, zo d ňa 05. 06. 2020, právoplatného d ňa 29. 10. 2020 a 
vykonate ľného d ňa 13. 11. 2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 168/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) VZN Mesta Byt ča č. 6/2016 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča, odpísanie 
pohľadávky vo výške 10.624,10 € po zomrelej p. Márii Ku bicovej, na 
základe uznesenia Okresného súdu Žilina, spisová zn ačka 
30D/530/2014, zo d ňa 05. 06. 2020, právoplatného d ňa 29. 10. 2020 a 
vykonate ľného d ňa 13. 11. 2020. 
 
11 /  Žiados ť p. Petra  Kulíška s manž. Silviou Kulíškovou, Ul. 
Pšurnovická 1321/62A, Byt ča o ukon čenie nájmu nebytových priestorov 
a pozemku Reštaurácie Palatín, dohodou a odpustenie  nájomného od 
septembra 2020. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 169/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Ukon čenie nájomného vz ťahu na prenájom nebytových priestorov 
Mesta Byt ča, nájomná zmluva zo d ňa 10.12.2008 vrátane jej dodatku 
č. 1 zo d ňa 14. 09. 2009, reštaurácia Palatín a ukon čenie nájomného 
vz ťahu na prenájom pozemku mesta, nájomná zmluva zo d ňa 30. 04. 
2009, letná terasa pred reštauráciou Palatín s p. P etrom Kulíškom 
a p. Silviou Kulíškovou, bytom Pšurnovická 1321/62A , Byt ča dohodou 
k termínu 31. 12. 2020. 
 
2/ Vyhovenie/Nevyhovenie   
žiadosti p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej, P šurnovická 
1321/62A, Byt ča odpustenie nájomného za mesiace september, októbe r 
a november 2020.  
  
3/ Vyhovenie/Nevyhovenie   



žiadosti p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej, P šurnovická 
1321/62A, Byt ča o odpustenie časti nájomného vo výške 680,24 € 
(Reštaurácia Palatín) a časti nájomného vo výške 100,93 € (pri ľahlá 
terasa), ktoré vznikli na základe korekcie vyžiadan ej a následne 
poskytnutej dotácie z Ministerstva hospodárstva SR z dôvodu pevne 
stanovených termínov pre obdobia s ťaženého užívania nehnute ľností 
v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamed zenie následkov 
šírenia nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.  
 
4/ Splátkový kalendár na obdobie 24 mesiacov na zap latenie dlžného 
nájomného, resp. časť nájmu zapo číta ť s možným vzniknutým 
preplatkom za služby. 
 
Pán primátor konštatoval, že v komisiách boli dva n ázory na 
žiados ť, preto sú dva návrhy uznesenia. 
Poslanci prejavili vä čšinový názor na vyhovenie žiadosti. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uzneseni a, o ktorom dal 
pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Ukon čenie nájomného vz ťahu na prenájom nebytových priestorov 
Mesta Byt ča, nájomná zmluva zo d ňa 10.12.2008 vrátane jej dodatku 
č. 1 zo d ňa 14. 09. 2009, reštaurácia Palatín a ukon čenie nájomného 
vz ťahu na prenájom pozemku mesta, nájomná zmluva zo d ňa 30. 04. 
2009, letná terasa pred reštauráciou Palatín s p. P etrom Kulíškom 
a p. Silviou Kulíškovou, bytom Pšurnovická 1321/62A , Byt ča dohodou 
k termínu 31. 12. 2020. 
 
2/ Vyhovenie žiadosti p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej, 
Pšurnovická 1321/62A, Byt ča odpustenie nájomného za mesiace  
október, november a december 2020.  
  
3/ Vyhovenie žiadosti p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej, 
Pšurnovická 1321/62A, Byt ča o odpustenie časti nájomného vo výške 
680,24 € (Reštaurácia Palatín) a časti nájomného vo výške 100,93 € 
(pri ľahlá terasa), ktoré vznikli na základe korekcie vyž iadanej 
a následne poskytnutej dotácie z Ministerstva hospo dárstva SR 
z dôvodu pevne stanovených termínov pre obdobia s ťaženého užívania 
nehnute ľností v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na  
zamedzenie následkov šírenia nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19.  
 
4/ Splátkový kalendár na obdobie 24 mesiacov na zap latenie dlžného 
nájomného, resp. časť nájmu zapo číta ť s možným vzniknutým 
preplatkom za služby. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 169/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



1/ Ukon čenie nájomného vz ťahu na prenájom nebytových priestorov 
Mesta Byt ča, nájomná zmluva zo d ňa 10.12.2008 vrátane jej dodatku 
č. 1 zo d ňa 14. 09. 2009, reštaurácia Palatín a ukon čenie nájomného 
vz ťahu na prenájom pozemku mesta, nájomná zmluva zo d ňa 30. 04. 
2009, letná terasa pred reštauráciou Palatín s p. P etrom Kulíškom 
a p. Silviou Kulíškovou, bytom Pšurnovická 1321/62A , Byt ča dohodou 
k termínu 31. 12. 2020. 
 
2/ Vyhovenie žiadosti p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej, 
Pšurnovická 1321/62A, Byt ča odpustenie nájomného za mesiace  
október, november a december 2020.  
  
3/ Vyhovenie žiadosti p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej, 
Pšurnovická 1321/62A, Byt ča o odpustenie časti nájomného vo výške 
680,24 € (Reštaurácia Palatín) a časti nájomného vo výške 100,93 € 
(pri ľahlá terasa), ktoré vznikli na základe korekcie vyž iadanej 
a následne poskytnutej dotácie z Ministerstva hospo dárstva SR 
z dôvodu pevne stanovených termínov pre obdobia s ťaženého užívania 
nehnute ľností v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na  
zamedzenie následkov šírenia nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19.  
 
4/ Splátkový kalendár na obdobie 24 mesiacov na zap latenie dlžného 
nájomného, resp. časť nájmu zapo číta ť s možným vzniknutým 
preplatkom za služby. 
 
12 / Žiados ť ASSASIN GYM v zast. p. Martinom Ozánikom, S. Sakal ovej 
182, Byt ča o odpustenie nájomného za prenájom nebytových pri estorov 
v Tribúne mesta na Ul. S. Sakalovej č. , Byt ča od 1. 10. 2020 do 9. 
11. 2020 z dôvodu uzatvorenia prevádzky. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 170/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie z ľavy vo výške 50% nájomného vyplývajúceho z príslušn ej 
nájomnej zmluvy, ktorá nájomcovi p. Martinom Ozánik om, ASSASIN GYM, 
S. Sakalovej 182, Byt ča založila právo užíva ť predmet nájmu vo 
vlastníctve Mesta Byt ča (nebytové priestory Športovej tribúny na 
ul. S. Sakalovej v Byt či), za dobu po čas ktorej nemohol predmet 
nájmu užíva ť v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na 
zamedzenie následkov šírenia nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19. 
alebo 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpustenie plnej výšky nájomného vyplývajúceho z pr íslušnej 
nájomnej zmluvy, ktorá nájomcovi p. Martinom Ozánik om, ASSASIN GYM, 
S. Sakalovej 182, Byt ča založila právo užíva ť predmet nájmu vo 
vlastníctve Mesta Byt ča (nebytové priestory Športovej tribúny na 
ul. S. Sakalovej v Byt či), za dobu po čas ktorej nemohol predmet 



nájmu užíva ť v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na 
zamedzenie následkov šírenia nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19. 
 
Poslanci odporu čili predsedovi návrhovej komisie, aby predložil na 
hlasovanie návrh uznesenia - odpustenie plnej výšky  nájomného. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpustenie plnej výšky nájomného vyplývajúceho z pr íslušných 
nájomných zmlúv (zo d ňa 28. 6. 2019 a 10. 5. 2012), ktoré nájomcovi 
p. Martinom Ozánikom, ASSASIN GYM, S. Sakalovej 182 , Byt ča založili 
právo užíva ť predmet nájmu vo vlastníctve Mesta Byt ča (nebytové 
priestory Športovej tribúny na ul. S. Sakalovej v B yt či), za dobu 
počas ktorej nemohol predmet nájmu užíva ť v dôsledku opatrení 
príslušných orgánov SR na zamedzenie následkov šíre nia nebezpe čnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 
 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 170/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpustenie plnej výšky nájomného vyplývajúceho z pr íslušných 
nájomných zmlúv (zo d ňa 28. 6. 2019 a 10. 5. 2012), ktoré nájomcovi 
p. Martinom Ozánikom, ASSASIN GYM, S. Sakalovej 182 , Byt ča založili 
právo užíva ť predmet nájmu vo vlastníctve Mesta Byt ča (nebytové 
priestory Športovej tribúny na ul. S. Sakalovej v B yt či), za dobu 
počas ktorej nemohol predmet nájmu užíva ť v dôsledku opatrení 
príslušných orgánov SR na zamedzenie následkov šíre nia nebezpe čnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 
 

13 / Žiados ť BPP Development, s.r.o., Gaštanová 1007/6, Byt ča 
o odkúpenie pozemku o výmere cca 116 m 2 z pozemku mesta parc. CKN č. 
3015/17, nachádzajúceho sa pred pozemkom parc. CKN č. 3020/331 v k. 
ú. Ve ľká Byt ča - opätovné prerokovanie. 

Návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho predaja časti pozemku z parc. CKN č. 
3015/17, ostatné plochy o výmere cca 116 m2, k.ú. V .Byt ča, formou 
priameho predaja pod ľa § 9a, ods. 8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí a znení neskorších predpisov a v súl ade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, 
ako prípade majetku mesta Byt ča z dôvodu hodného osobitného 
zrete ľa, na web stránke mesta Byt ča a úradnej tabuli mesta Byt ča 
a to kupujúcemu – BPP Development s. r. o., Gaštano vá 1007/6, 014 
01  Byt ča, I ČO: 50 246 291 za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m2, s t ým, 



že kupujúci uhradí i správne poplatky spojené s odv kladovaním 
predmetnej kúpnej zmluvy. 

Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča kupujúcemu, ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa, je podpora mesta Byt ča jeho 
obyvate ľom pri budovaní dopravnej a obytnej infraštruktúry,  pri čom 
kupujúci je povinný vybudova ť na vlastné náklady na odkupovanom 
pozemku – časť parc. CKN č. 3015/17, verejne prístupné parkovacie 
miesta pre obyvate ľov mesta Byt ča 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 vy jadria svoj 
názor, ale on je zatia ľ proti odpredaju, nako ľko tento je 
podmienený tým, že kupujúci na pozemku vybudujú par kovacie miesta 
a tie budú verejne prístupné pre ob čanov mesta. Nevie aké boli 
prípadné rokovania so žiadate ľmi, návrh kúpnej zmluvy nebol 
zastupite ľstvu predložený, preto nevie, aké sú prípadné podmi enky 
odpredaja dohodnuté. Ide o majetok Mesta, ktorého v lastníctvo sa 
prevedie len raz. Ide o to, ako potom Mesto nového vlastníka 
donúti, aby parkovacie miesta vybudoval a nezakázal  tam vstup 
bežným obyvate ľom mesta. Ak poslancom budú predložené podmienky 
predaja, ale hlavne vymožite ľnos ť využívania tohto pozemku pre 
občanov mesta, potom to môže zváži ť. Požiadal, aby sa k odpredaju 
vyjadril právnik mesta. 

Právny zástupca mesta p. Babe ľa konštatoval, že nebol pri žiadnych 
rokovaniach, ktoré tomuto predchádzali. Z právneho hľadiska súhlasí 
s poslancom p. Kulíškom, ke ď raz bude pozemok prevedený, vlastník 
sa stáva suverénnym vlastníkom nad svojim vlastníct vom. Nevie si 
predstavi ť, ako by mohlo Mesto zabezpe či ť, aby pozemok bol verejne 
prístupný.  

Zástupca primátora p, Babušík požiadal o vyjadrenie  právnika mesta, 
či by uvedené bolo možné rieši ť vecným bremenom.  

Pán Babe ľa konštatoval, že jemu neprislúcha sa vyjadrova ť, či Mesto 
má alebo nemá uvedený pozemok odpreda ť. Vecné bremeno by sa robilo 
v tomto prípade v prospech niekoho, teda v  prospec h Mesta Byt ča. 
Mesto to je právnická osoba, ktorá je ve ľmi všeobecná, ktorýko ľvek 
občan by v zmysle tohto to nemohol by ť. Myslí si, že to je 
nevykonate ľné, zaviaza ť vlastníka, aby dovolil prístup doslova 
komukoľvek. 

Zástupca BPP Development p. Pla čko informoval, aké stavebné úpravy 
plánovali vykona ť, zatia ľ bola vybudovaná len povrchová úprava. 

Poslanec p. Kulíšek konštatoval, že Mesto nevie zab ezpe či ť záväzok 
budúceho vlastníka, ktorý sa zaviaže, že umožní par kovanie na 
svojom pozemku, nako ľko nie je takýto právny nástroj. Poslanci 
nemajú istotu, napr. že tam nový vlastník nedá ramp u, môže aj to. 
On za toto uznesenie hlasova ť nebude. 
 



Poslanec p. Lovás konštatoval, či by takúto vec nerieši dlhodobý 
prenájom, nevie pre čo je vlastne návrh na odpredaj pozemku. 
 
Pán Pla čko vysvetlil, že nemajú problém ani s prenájmom na 30 
rokov, poradia sa s právnikom.  
 
Primátor mesta konštatoval, že je zodpovedný za to,  aby boli 
uznesenia právne v poriadku. Osobitný zrete ľ je v tomto prípade 
problém. 
 
Poslanec p. Šušolík tlmo čil návrh žiadate ľov, aby ich žiados ť bola 
stiahnutá z rokovania. 
Primátor dal hlasova ť za stiahnutie tohto bodu programu 
z rokovania. Poslanci návrh schválili. 
 
14 / Žiados ť p. JUDr. Miloša Gera, Thurzova 971/23, Byt ča 
o odkúpenie pozemku o výmere 169 m 2 ,t. j. pozemku mesta parc. CKN 
č. 3015/52, v k. ú. Ve ľká Byt ča - opätovné prerokovanie. 
 
Návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho predaja novovytvoreného  pozemku parc. 
CKN č. 3015/52, ostatné plochy o výmere 169 m 2 , k. ú. V. Byt ča 
(vytvoreného GP č. 7/2019, zo d ňa 29. 01. 2019, Ing. Peter 
Novotný), formou priameho predaja pod ľa § 9a, ods. 8, písm.e) zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Byt ča zo d ňa 23.11.2016, ako prípadu majetku mesta Byt ča z dôvodu 
hodného osobitného zrete ľa, na web stránke mesta Byt ča a úradnej 
tabuli mesta Byt ča a to kupujúcemu – JUDr. Miloš Gero, Thurzova 
971/23, 014 01  Byt ča, za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m 2 s tým, že 
kupujúci uhradí i správne poplatky spojené s odvkla dovaním 
predmetnej kúpnej zmluvy.  
 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča 
kupujúcemu, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa, je podpora  
mesta Byt ča jeho obyvate ľom pri budovaní dopravnej a obytnej  
infraštruktúry, pri čom kupujúci je povinný vybudova ť 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 Byt ča, verejne prístupné parkovacie miesta pre  
obyvate ľov mesta Byt ča.  
 
Poslanec p. Šušolík podal návrh, aby žiados ť bola stiahnutá 
z rokovania. 
Primátor dal hlasova ť za stiahnutie tohto bodu programu 
z rokovania. Poslanci návrh schválili. 
 
Pán primátor konštatoval, že zo zasadnutia sa ospra vedlnil poslanec 
p. Frolo.  



15 / Návrh dodatku č. 7 k nájomnej zmluve uzatvorenej d ňa 1. 1. 2013 
– Lesné spolo čenstvo Byt ča, s.r.o., E. Lániho 253/1,  Byt ča. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 171/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve zo d ňa 01.01.2013,  
uzatvorenej medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie č. 1, 
Byt ča, I ČO: 00 321 192, a nájomcom – Lesné spolo čenstvo Byt ča,  
s. r. o., E. Lániho 253/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 46 877 738   
v navrhovanom znení tohto Dodatku č. 7 zo d ňa 12. 11. 2020. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve zo d ňa 01.01.2013,  
uzatvorenej medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie č. 1, 
Byt ča, I ČO: 00 321 192, a nájomcom – Lesné spolo čenstvo Byt ča,  
s. r. o., E. Lániho 253/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 46 877 738   
v navrhovanom znení tohto Dodatku č. 7 zo d ňa 12. 11. 2020. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 171/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve zo d ňa 01.01.2013,  
uzatvorenej medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie č. 1, 
Byt ča, I ČO: 00 321 192, a nájomcom – Lesné spolo čenstvo Byt ča,  
s. r. o., E. Lániho 253/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 46 877 738   
v navrhovanom znení tohto Dodatku č. 7 zo d ňa 12. 11. 2020. 
 
16 / ENERGY STUDIO, s. r. o., M. Šinského 671/3, Žilin a – Byt čica - 
schva ľovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech  tretej 
osoby, v rámci stavby: „12588-Byt ča-Thurzove sady-Zahustenie TS + 
NNK – 1.etapa“. 

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 172/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 126/2020 zo d ňa 
20.10.2020.  

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



671/3, 010 07 Žilina-Byt čica, investor : ENERGY STUDIO, s.r.o., M. 
Šinského 671/3, 010 07 Žilina Byt čica, I ČO : 45 231 842 a 
oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská dist ribu čná, a.s., 
Pri Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina, I ČO: 36 442 151 a to v 
navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 14. 12. 2020.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 126/2020 zo d ňa 
20.10.2020.  

II.Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v pro spech tretej 
osoby - Stredoslovenská distribu čná, a.s., Žilina, v rámci stavby: 
12588-Byt ča-Thurzove sady-Zahustenie TS+ NNK- I. etapa, medzi  
povinným z vecného bremena v rade I.: Mesto Byt ča, Námestie SR č.1, 
014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192, v rade II. : STAVBYT_LR, s.r.o., 
Púchovská 118, Lednické Rovné, 020 16, I ČO : 50 989 693, v rade 
III.: Libor Rybanský a manž. PhDr. Anna Rybanská, M . Šinského 
671/3, 010 07 Žilina-Byt čica, investor : ENERGY STUDIO, s.r.o., M. 
Šinského 671/3, 010 07 Žilina Byt čica, I ČO : 45 231 842 a 
oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská dist ribu čná, a.s., 
Pri Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina, I ČO: 36 442 151 a to v 
navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 14. 12. 2020.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 172/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 126/2020 zo d ňa 
20.10.2020.  

II.Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v pro spech tretej 
osoby - Stredoslovenská distribu čná, a.s., Žilina, v rámci stavby: 
12588-Byt ča-Thurzove sady-Zahustenie TS+ NNK- I. etapa, medzi  
povinným z vecného bremena v rade I.: Mesto Byt ča, Námestie SR č.1, 
014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192, v rade II. : STAVBYT_LR, s.r.o., 
Púchovská 118, Lednické Rovné, 020 16, I ČO : 50 989 693, v rade 
III.: Libor Rybanský a manž. PhDr. Anna Rybanská, M . Šinského 
671/3, 010 07 Žilina-Byt čica, investor : ENERGY STUDIO, s.r.o., M. 
Šinského 671/3, 010 07 Žilina Byt čica, I ČO : 45 231 842 a 
oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská dist ribu čná, a.s., 
Pri Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina, I ČO: 36 442 151 a to v 
navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 14. 12. 2020.  
 

17 / Vyhlásenie OVS č. 2/2020 na prenájom nebytových priestorov 
bývalej reštaurácie Palatín, č. s. 105 v Byt či, na ú čel 



prevádzkovania reštaurácie, záväzné sú ťažné podmienky OVS č. 2/2020 
– Odd. Správy majetku a RR na MsÚ v Byt či.  

Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 173/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča, nebytové priestory o výmere 290 
m2, nachádzajúce sa na prízemí v Klasicistickej budov e č. s. 105 
v Byt či (bývalá reštaurácia Palatín) za prebyto čný majetok Mesta 
Byt ča.  

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 
Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru prenájmu majetku Me sta 
Byt ča a to: nebytové priestory o výmere 290 m 2, nachádzajúce sa na 
prízemí v Klasicistickej budove č. s. 105 v Byt či, tretej osobe, 
formou obchodnej verejnej sú ťaže a to za ú čelom poskytovania 
reštaura čných služieb. Zámer prenaja ť tento majetok sa zverejní na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej tla či.  

3/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2020 zo d ňa 
14.12.2020 na prenájom majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 1. 
tohto uznesenia.  

4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej 
verejnej sú ťaže č. 2/2020 na prenájom majetku mesta Byt ča uvedeného 
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na vyššie uvedený ú čel 
v zložení:.........................................    

5/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2020 – p. Ing. Antona 
Kotešovského.  

II.Poveruje:  
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú sú ťaž 
č. 2/2020 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami. 
 
Pán primátor požiadal poslancov, aby nahlásili svoj  záujem pracova ť 
v komisii: pp. Branislav Šušolík, Stanislav Struhal , PhDr. Martin 
Gácik, JUDr. Martin Kulíšek, Ing. Juraj Babušík.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča, nebytové priestory o výmere 290 
m2, nachádzajúce sa na prízemí v Klasicistickej budov e č. s. 105 
v Byt či (bývalá reštaurácia Palatín) za prebyto čný majetok Mesta 
Byt ča.  



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 
Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru prenájmu majetku Me sta 
Byt ča a to: nebytové priestory o výmere 290 m 2, nachádzajúce sa na 
prízemí v Klasicistickej budove č. s. 105 v Byt či, tretej osobe, 
formou obchodnej verejnej sú ťaže a to za ú čelom poskytovania 
reštaura čných služieb. Zámer prenaja ť tento majetok sa zverejní na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej tla či.  

3/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2020 zo d ňa 
14.12.2020 na prenájom majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 1. 
tohto uznesenia.  

4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej 
verejnej sú ťaže č. 2/2020 na prenájom majetku mesta Byt ča uvedeného 
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na vyššie uvedený ú čel 
v zložení: pp. Branislav Šušolík, Stanislav Struhal , PhDr. Martin 
Gácik, JUDr. Martin Kulíšek, Ing. Juraj Babušík.    

5/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2020 – p. Ing. Antona 
Kotešovského.  

II.Poveruje:  
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú sú ťaž 
č. 2/2020 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 173/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča, nebytové priestory o výmere 290 
m2, nachádzajúce sa na prízemí v Klasicistickej budov e č. s. 105 
v Byt či (bývalá reštaurácia Palatín) za prebyto čný majetok Mesta 
Byt ča.  

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 
Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru prenájmu majetku Me sta 
Byt ča a to: nebytové priestory o výmere 290 m 2, nachádzajúce sa na 
prízemí v Klasicistickej budove č. s. 105 v Byt či, tretej osobe, 
formou obchodnej verejnej sú ťaže a to za ú čelom poskytovania 
reštaura čných služieb. Zámer prenaja ť tento majetok sa zverejní na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej tla či.  

3/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2020 zo d ňa 
14.12.2020 na prenájom majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 1. 
tohto uznesenia.  

4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej 
verejnej sú ťaže č. 2/2020 na prenájom majetku mesta Byt ča uvedeného 
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na vyššie uvedený ú čel 



v zložení: pp. Branislav Šušolík, Stanislav Struhal , PhDr. Martin 
Gácik, JUDr. Martin Kulíšek, Ing. Juraj Babušík.    

5/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2020 – p. Ing. Antona 
Kotešovského.  

II.Poveruje:  
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú sú ťaž 
č. 2/2020 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami. 
 
18 / Žiadosti o opätovné pridelenie bytu v bytovom dom e pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
 
Informácia – žiados ť p. Anny Kozákovej bola zaradená do zoznamu 
žiadate ľov o pridelenie bytu v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 174/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie bytu v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča na dobu neur čitú: 
- 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 hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie bytu v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča na dobu neur čitú: 
- 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 zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie bytu v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča na dobu neur čitú: 
- 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 nájomného bytu na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča. 
   



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 175/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie nájomného bytu, garsónky č. 20 na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča p. Petrovi Bublovi na dobu ur čitú od od 
1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie nájomného bytu, garsónky č. 20 na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča p. Petrovi Bublovi na dobu ur čitú 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 zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie nájomného bytu, garsónky č. 20 na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča p. Petrovi Bublovi na dobu ur čitú od od 
1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 
 
20 / Žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Ul. Tresk oňovej č. 
814/5, Byt ča. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 176/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomného bytu na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
-p. Slavomír Hubocký – garsónka č. 21 - na dobu ur čitú od 20. 12.  
 2020 do 30. 6. 2021, 
-p. Branislav Nagy – garsónka č. 17 -  na dobu ur čitú od 20. 12.  
 2020 do 30.6. 2021, 
-p. Anna Martinecká – jednoizbový byt č. 23 - na dobu ur čitú  
 od 20. 12. 2020 do 30.6. 2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomného bytu na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
-p. Slavomír Hubocký – garsónka č. 21 - na dobu ur čitú od 20. 12.  
 2020 do 30. 6. 2021, 
-p. Branislav Nagy – garsónka č. 17 -  na dobu ur čitú od 20. 12.  
 2020 do 30.6. 2021, 
-p. Anna Martinecká – jednoizbový byt č. 23 - na dobu ur čitú  
 od 20. 12. 2020 do 30.6. 2021. 
 



 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 176/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomného bytu na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
-p. Slavomír Hubocký – garsónka č. 21 - na dobu ur čitú od 20. 12.  
 2020 do 30. 6. 2021, 
-p. Branislav Nagy – garsónka č. 17 -  na dobu ur čitú od 20. 12.  
 2020 do 30.6. 2021, 
-p. Anna Martinecká – jednoizbový byt č. 23 - na dobu ur čitú  
 od 20. 12. 2020 do 30.6. 2021. 
 
21 / Pridelenie nájomných bytov v m. č. Pšurnovice č. 303, Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 177/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie nájomných bytov v m. č. Pšurnovice č. 303, Byt ča: 
-p. Margita Kušová – byt č. 1 na dobu ur čitú jeden rok od 1. 1. 
 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Jozef Kubica  s manželkou byt č. 2 na dobu ur čitú jeden rok  
 od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Iveta Zatlukalová - byt č. 3 na dobu ur čitú jeden rok od  
 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Miriam Dzurcová – byt č. 4 – na dobu ur čitú jeden rok od  
 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Anton Barník – byt č. 5 – na dobu ur čitú jeden rok od 1. 1.  
 2021 do 31. 12. 2021. 
 
2/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu  
uhradi ť finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie nájomných bytov v m. č. Pšurnovice č. 303, Byt ča: 
-p. Margita Kušová – byt č. 1 na dobu ur čitú jeden rok od 1. 1. 
 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Jozef Kubica  s manželkou byt č. 2 na dobu ur čitú jeden rok  
 od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Iveta Zatlukalová - byt č. 3 na dobu ur čitú jeden rok od  
 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Miriam Dzurcová – byt č. 4 – na dobu ur čitú jeden rok od  
 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Anton Barník – byt č. 5 – na dobu ur čitú jeden rok od 1. 1.  
 2021 do 31. 12. 2021. 
 
2/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu  



uhradi ť finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 177/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie nájomných bytov v m. č. Pšurnovice č. 303, Byt ča: 
-p. Margita Kušová – byt č. 1 na dobu ur čitú jeden rok od 1. 1. 
 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Jozef Kubica  s manželkou byt č. 2 na dobu ur čitú jeden rok  
 od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Iveta Zatlukalová - byt č. 3 na dobu ur čitú jeden rok od  
 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Miriam Dzurcová – byt č. 4 – na dobu ur čitú jeden rok od  
 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Anton Barník – byt č. 5 – na dobu ur čitú jeden rok od 1. 1.  
 2021 do 31. 12. 2021. 
 
2/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu  
uhradi ť finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 
22 / Pridelenie nájomných bytov Thurzové sady - Ul. Ja blo ňová č. 
1578 a Ul. Čereš ňová 1579. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 178/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Jablo ňovej č. 1578 v Byt či  
na dobu ur čitú 3 roky, od 29. 12. 2020 do 28. 12. 2023: 
    
Orienta čné č. 8 
byt č. 1 - 60,80 m2   1 NP, 2 izb. byt    Anna Pal čeková Šebe ňová 
byt č. 2 - 49,20 m2   1 NP, 2 izb. byt    Mykhailo Inoze mstev  
byt č. 3 - 61,29 m2   2 NP, 2 izb. byt    Ján Bardy  
byt č. 4 - 48,85 m2   2 NP, 1 izb. byt    Anna Ciesariko vá  
byt č. 5 - 62,51 m2   2 NP, 2 izb. byt    Eva Malíková  
byt č. 6 - 61,29 m2   3 NP, 2 izb. byt    Jana Kianicová   
byt č. 8 - 62,51 m2   3 NP, 2 izb. byt    Mária Hudecová   
byt č. 9 - 61,29 m2   4 NP, 2 izb. byt    Mária Či čková  
byt č. 10 -49,15 m2   4 NP, 1 izb. byt    Cyril Vaškovi č  
byt č. 11 -62,51 m2   4 NP, 2 izb. byt    Jaroslav Ková č  
 
Orienta čné č. 6 
byt č. 12 - 61,28 m2  1 NP, 2 izb. byt     Dušan Košuth  
byt č. 13 - 60,80 m2  1 NP, 2 izb. byt     Vladimír Dank o  
byt č. 14 - 62,51 m2  2 NP, 2 izb. byt     Ľuboslava Rybáriková  
byt č. 15 - 48,62 m2  2 NP, 1 izb. byt     Jaroslav Kará sek  
byt č. 16 - 61,29 m2  2 NP, 2 izb. byt     Roman Bo čko  
byt č. 17 - 62,51 m2  3 NP, 2 izb. byt     Petra Mišutko vá  
byt č. 18 - 48,62 m2  3 NP, 1 izb. byt     Zita Fuljerov á  



byt č. 19 - 61,29 m2  3 NP, 2 izb. byt     Jana Vrbková  
byt č. 20 – 62,51 m2  4 NP  2 izb. byt     Romana Papánk ová  
byt č. 21 - 48,91 m2  4 NP, 1 izb. byt     Dušan Ďurika 
byt č. 22 - 61,29 m2  4 NP, 2 izb. byt     Monika Ková čová 
  
Orienta čné č. 4 
byt č. 23 - 61,28 m2       1 NP, 2 izb. byt    Richard R aždík  
byt č. 24 - 60,80 m2       1 NP, 2 izb. byt    Jaroslava  Janusová  
byt č. 25 - 62,51 m2       2 NP, 2 izb. byt    Martina T vrdá  
byt č. 26 - 48,85 m2       2 NP, 1 izb. byt    Anna  Pet rovská  
byt č. 27 - 61,29 m2       2 NP, 2 izb. byt    Tomáš Sve tloššák  
byt č. 28 - 62,51 m2       3 NP, 2 izb. byt    Renáta Gá liková  
byt č. 29 - 48,85 m2       3 NP, 1 izb. byt    Ji řina Gelatková  
byt č. 30 - 61,29 m2       3 NP, 2 izb. byt    Patrik Ko manec  
byt č. 31 - 62,51 m2       4 NP, 2 izb. byt    Radka Kub icová  
byt č. 32 - 49,15 m2       4 NP, 1 izb. byt    Romana Tr nková  
byt č. 33 - 61,29 m2       4 NP, 2 izb. byt    Daniel Bí lek 
 
Orienta čné č. 2 
byt č. 35 - 49,20 m2       1 NP, 2 izb. byt   Lucia Lich ner  
byt č. 36 - 61,29 m2       2 NP, 2 izb. byt   Peter Ďurdík  
byt č. 37 - 48,85 m2       2 NP, 1 izb. byt   Radoslava Latošová  
byt č. 38 - 62,51 m2       2 NP, 2 izb. byt   Lucia Chla dná  
byt č. 39 - 61,29 m2       3 NP, 2 izb. byt   Martina Š ťastná  
byt č. 40 - 48,85 m2       3 NP, 1 izb. byt   Zdeno Bu čo  
byt č. 41 - 62,51 m2       3 NP, 2 izb. byt   Jarmila Su chomelová  
byt č. 42 - 61,29 m2       4 NP, 2 izb. byt   Michal Baj i č  
byt č. 43 - 49,15 m2       4 NP, 1 izb. byt   Miroslav P aciga  
byt č. 44 - 62,51 m2       4 NP, 2 izb. byt   Katarína Ďurišová     
 
2/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Čereš ňovej č. 1579 v Byt či  
na dobu ur čitú 3 roky, od 29. 12. 2020 do 28. 12. 2023: 
 
Orienta čné č. 7 
byt č. 1 - 60,71 m2        1 NP, 2 izb. byt   Katarína B ublová  
byt č. 2 - 49,13 m2        1 NP, 2 izb. byt   Jozef Kubi ca  
byt č. 3 - 61,29 m2        2 NP, 2 izb. byt   Marián Lup ák  
byt č. 4 - 48,85 m2        2 NP, 1 izb. byt   Ľuboš Macek  
byt č. 5 - 62,51 m2        2 NP, 2 izb. byt   Anna Liesk ovanová  
byt č. 6 - 61,29 m2        3 NP, 2 izb. byt   Helena Hav elcová  
byt č. 7 - 48,85 m2        3 NP, 1 izb. byt   Marta Baza lová  
byt č. 8 - 62,51 m2        3 NP, 2 izb. byt   Roman Gežo   
byt č. 10 - 49,15 m2       4 NP, 1 izb. byt   Peter Mich álek  
byt č. 11 - 62,51 m2       4 NP, 2 izb. byt   Marek Fano   
 
Orienta čné č. 5  
  
byt č. 12 - 61,18 m2      1 NP, 2 izb. byt   Peter  Madi gar  
byt č. 13 - 60,71 m2      1 NP, 2 izb. byt   Miroslava K urnocíková  
byt č. 14 - 62,51 m2      2 NP, 2 izb. byt   Lenka Frolo vá 
byt č. 15 - 48,85 m2      2 NP, 1 izb. byt   Marcela Gre gušová  



byt č. 16 - 61,29 m2      2 NP, 2 izb. byt   Zuzana Koho utková  
byt č. 17 - 62,51 m2      3 NP, 2 izb. byt   Peter Hrabo vský  
byt č. 18 - 48,85 m2      3 NP, 1 izb. byt   Alena Inšpe ktorová  
byt č. 19 - 61,29 m2      3 NP, 2 izb. byt   Barbora Trú chla  
byt č. 20 - 62,51 m2      4 NP, 2 izb. byt   Mária Strká čová  
byt č. 21 - 49,15 m2      4 NP, 1 izb. byt   Daniela Ran dová  
 
Orienta čné č. 3   
byt č. 23 - 61,18 m2     1 NP, 2 izb. byt   Barbora Opál ená  
byt č. 24 - 60,71m2      1 NP, 2 izb. byt   Dominika Hrt ánková  
byt č. 25 - 62,51 m2     2 NP, 2 izb. byt   Andrea Černeková  
byt č. 26 - 48,85 m2     2 NP, 1 izb. byt   Pavol Mi čuda  
byt č. 27 - 61,29 m2     2 NP, 2 izb. byt   Michaela Tom ášová  
byt č. 28 - 62,51 m2     3 NP, 2 izb. byt   Pavol Slobod ník  
byt č. 29 - 48,85 m2     3 NP, 1 izb. byt   Marta Hrebi číková  
byt č. 30 - 61,29 m2     3 NP, 2 izb. byt   Aneta  Záhum enská  
byt č. 31 - 62,51 m2     4 NP, 2 izb. byt   Katarína Jar ošová 
byt č. 32 - 49,15 m2     4 NP, 1 izb. byt   Ján Belá ň  
byt č. 33 - 61,29 m2     4 NP, 2 izb. byt   Erika  Luká čiková  
 
Orienta čné č. 1   
byt č. 34 - 60,71 m2     1 NP, 2 izb. byt  Dagmar Hvore čná  
byt č. 35 - 49,13 m2     1 NP, 2 izb. byt  Elena Mi čietová  
byt č. 36 - 61,29 m2     2 NP, 2 izb. byt  Stanislava St rašíková  
byt č. 37 - 48,85 m2     2 NP, 1 izb. byt  Daniel Jánoší k  
byt č. 38 - 62,51 m2     2 NP, 2 izb. byt  Milan Trúchly   
byt č. 39 - 61,29 m2     3 NP, 2 izb. byt  Šimon Dzurec  
byt č. 40 - 48,85 m2     3 NP, 1 izb. byt  O ľga Hrtánková 
byt č. 41 - 62,51 m2     3 NP, 2 izb. byt  Iveta  Ková čiková  
byt č. 43 - 49,15 m2     4 NP, 1 izb. byt  Adam Maky ňa  
 
3/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu  
uhradi ť finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Jablo ňovej č. 1578 v Byt či  
na dobu ur čitú 3 roky, od 29. 12. 2020 do 28. 12. 2023: 
    
Orienta čné č. 8 
byt č. 1 - 60,80 m2   1 NP, 2 izb. byt    Anna Pal čeková Šebe ňová 
byt č. 2 - 49,20 m2   1 NP, 2 izb. byt    Mykhailo Inoze mstev  
byt č. 3 - 61,29 m2   2 NP, 2 izb. byt    Ján Bardy  
byt č. 4 - 48,85 m2   2 NP, 1 izb. byt    Anna Ciesariko vá  
byt č. 5 - 62,51 m2   2 NP, 2 izb. byt    Eva Malíková  
byt č. 6 - 61,29 m2   3 NP, 2 izb. byt    Jana Kianicová   
byt č. 8 - 62,51 m2   3 NP, 2 izb. byt    Mária Hudecová   
byt č. 9 - 61,29 m2   4 NP, 2 izb. byt    Mária Či čková  



byt č. 10 -49,15 m2   4 NP, 1 izb. byt    Cyril Vaškovi č  
byt č. 11 -62,51 m2   4 NP, 2 izb. byt    Jaroslav Ková č  
 
Orienta čné č. 6 
byt č. 12 - 61,28 m2  1 NP, 2 izb. byt     Dušan Košuth  
byt č. 13 - 60,80 m2  1 NP, 2 izb. byt     Vladimír Dank o  
byt č. 14 - 62,51 m2  2 NP, 2 izb. byt     Ľuboslava Rybáriková  
byt č. 15 - 48,62 m2  2 NP, 1 izb. byt     Jaroslav Kará sek  
byt č. 16 - 61,29 m2  2 NP, 2 izb. byt     Roman Bo čko  
byt č. 17 - 62,51 m2  3 NP, 2 izb. byt     Petra Mišutko vá  
byt č. 18 - 48,62 m2  3 NP, 1 izb. byt     Zita Fuljerov á  
byt č. 19 - 61,29 m2  3 NP, 2 izb. byt     Jana Vrbková  
byt č. 20 – 62,51 m2  4 NP  2 izb. byt     Romana Papánk ová  
byt č. 21 - 48,91 m2  4 NP, 1 izb. byt     Dušan Ďurika 
byt č. 22 - 61,29 m2  4 NP, 2 izb. byt     Monika Ková čová 
  
Orienta čné č. 4 
byt č. 23 - 61,28 m2       1 NP, 2 izb. byt    Richard R aždík  
byt č. 24 - 60,80 m2       1 NP, 2 izb. byt    Jaroslava  Janusová  
byt č. 25 - 62,51 m2       2 NP, 2 izb. byt    Martina T vrdá  
byt č. 26 - 48,85 m2       2 NP, 1 izb. byt    Anna  Pet rovská  
byt č. 27 - 61,29 m2       2 NP, 2 izb. byt    Tomáš Sve tloššák  
byt č. 28 - 62,51 m2       3 NP, 2 izb. byt    Renáta Gá liková  
byt č. 29 - 48,85 m2       3 NP, 1 izb. byt    Ji řina Gelatková  
byt č. 30 - 61,29 m2       3 NP, 2 izb. byt    Patrik Ko manec  
byt č. 31 - 62,51 m2       4 NP, 2 izb. byt    Radka Kub icová  
byt č. 32 - 49,15 m2       4 NP, 1 izb. byt    Romana Tr nková  
byt č. 33 - 61,29 m2       4 NP, 2 izb. byt    Daniel Bí lek 
 
Orienta čné č. 2 
byt č. 35 - 49,20 m2       1 NP, 2 izb. byt   Lucia Lich ner  
byt č. 36 - 61,29 m2       2 NP, 2 izb. byt   Peter Ďurdík  
byt č. 37 - 48,85 m2       2 NP, 1 izb. byt   Radoslava Latošová  
byt č. 38 - 62,51 m2       2 NP, 2 izb. byt   Lucia Chla dná  
byt č. 39 - 61,29 m2       3 NP, 2 izb. byt   Martina Š ťastná  
byt č. 40 - 48,85 m2       3 NP, 1 izb. byt   Zdeno Bu čo  
byt č. 41 - 62,51 m2       3 NP, 2 izb. byt   Jarmila Su chomelová  
byt č. 42 - 61,29 m2       4 NP, 2 izb. byt   Michal Baj i č  
byt č. 43 - 49,15 m2       4 NP, 1 izb. byt   Miroslav P aciga  
byt č. 44 - 62,51 m2       4 NP, 2 izb. byt   Katarína Ďurišová     
 
2/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Čereš ňovej č. 1579 v Byt či  
na dobu ur čitú 3 roky, od 29. 12. 2020 do 28. 12. 2023: 
 
Orienta čné č. 7 
byt č. 1 - 60,71 m2        1 NP, 2 izb. byt   Katarína B ublová  
byt č. 2 - 49,13 m2        1 NP, 2 izb. byt   Jozef Kubi ca  
byt č. 3 - 61,29 m2        2 NP, 2 izb. byt   Marián Lup ák  
byt č. 4 - 48,85 m2        2 NP, 1 izb. byt   Ľuboš Macek  
byt č. 5 - 62,51 m2        2 NP, 2 izb. byt   Anna Liesk ovanová  
byt č. 6 - 61,29 m2        3 NP, 2 izb. byt   Helena Hav elcová  



byt č. 7 - 48,85 m2        3 NP, 1 izb. byt   Marta Baza lová  
byt č. 8 - 62,51 m2        3 NP, 2 izb. byt   Roman Gežo   
byt č. 10 - 49,15 m2       4 NP, 1 izb. byt   Peter Mich álek  
byt č. 11 - 62,51 m2       4 NP, 2 izb. byt   Marek Fano   
 
Orienta čné č. 5  
  
byt č. 12 - 61,18 m2      1 NP, 2 izb. byt   Peter  Madi gar  
byt č. 13 - 60,71 m2      1 NP, 2 izb. byt   Miroslava K urnocíková  
byt č. 14 - 62,51 m2      2 NP, 2 izb. byt   Lenka Frolo vá 
byt č. 15 - 48,85 m2      2 NP, 1 izb. byt   Marcela Gre gušová  
byt č. 16 - 61,29 m2      2 NP, 2 izb. byt   Zuzana Koho utková  
byt č. 17 - 62,51 m2      3 NP, 2 izb. byt   Peter Hrabo vský  
byt č. 18 - 48,85 m2      3 NP, 1 izb. byt   Alena Inšpe ktorová  
byt č. 19 - 61,29 m2      3 NP, 2 izb. byt   Barbora Trú chla  
byt č. 20 - 62,51 m2      4 NP, 2 izb. byt   Mária Strká čová  
byt č. 21 - 49,15 m2      4 NP, 1 izb. byt   Daniela Ran dová  
 
Orienta čné č. 3   
byt č. 23 - 61,18 m2     1 NP, 2 izb. byt   Barbora Opál ená  
byt č. 24 - 60,71m2      1 NP, 2 izb. byt   Dominika Hrt ánková  
byt č. 25 - 62,51 m2     2 NP, 2 izb. byt   Andrea Černeková  
byt č. 26 - 48,85 m2     2 NP, 1 izb. byt   Pavol Mi čuda  
byt č. 27 - 61,29 m2     2 NP, 2 izb. byt   Michaela Tom ášová  
byt č. 28 - 62,51 m2     3 NP, 2 izb. byt   Pavol Slobod ník  
byt č. 29 - 48,85 m2     3 NP, 1 izb. byt   Marta Hrebi číková  
byt č. 30 - 61,29 m2     3 NP, 2 izb. byt   Aneta  Záhum enská  
byt č. 31 - 62,51 m2     4 NP, 2 izb. byt   Katarína Jar ošová 
byt č. 32 - 49,15 m2     4 NP, 1 izb. byt   Ján Belá ň  
byt č. 33 - 61,29 m2     4 NP, 2 izb. byt   Erika  Luká čiková  
 
Orienta čné č. 1   
byt č. 34 - 60,71 m2     1 NP, 2 izb. byt  Dagmar Hvore čná  
byt č. 35 - 49,13 m2     1 NP, 2 izb. byt  Elena Mi čietová  
byt č. 36 - 61,29 m2     2 NP, 2 izb. byt  Stanislava St rašíková  
byt č. 37 - 48,85 m2     2 NP, 1 izb. byt  Daniel Jánoší k  
byt č. 38 - 62,51 m2     2 NP, 2 izb. byt  Milan Trúchly   
byt č. 39 - 61,29 m2     3 NP, 2 izb. byt  Šimon Dzurec  
byt č. 40 - 48,85 m2     3 NP, 1 izb. byt  O ľga Hrtánková 
byt č. 41 - 62,51 m2     3 NP, 2 izb. byt  Iveta  Ková čiková  
byt č. 43 - 49,15 m2     4 NP, 1 izb. byt  Adam Maky ňa  
 
3/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu  
uhradi ť finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 178/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Jablo ňovej č. 1578 v Byt či  
na dobu ur čitú 3 roky, od 29. 12. 2020 do 28. 12. 2023: 



    
Orienta čné č. 8 
byt č. 1 - 60,80 m2   1 NP, 2 izb. byt    Anna Pal čeková Šebe ňová 
byt č. 2 - 49,20 m2   1 NP, 2 izb. byt    Mykhailo Inoze mstev  
byt č. 3 - 61,29 m2   2 NP, 2 izb. byt    Ján Bardy  
byt č. 4 - 48,85 m2   2 NP, 1 izb. byt    Anna Ciesariko vá  
byt č. 5 - 62,51 m2   2 NP, 2 izb. byt    Eva Malíková  
byt č. 6 - 61,29 m2   3 NP, 2 izb. byt    Jana Kianicová   
byt č. 8 - 62,51 m2   3 NP, 2 izb. byt    Mária Hudecová   
byt č. 9 - 61,29 m2   4 NP, 2 izb. byt    Mária Či čková  
byt č. 10 -49,15 m2   4 NP, 1 izb. byt    Cyril Vaškovi č  
byt č. 11 -62,51 m2   4 NP, 2 izb. byt    Jaroslav Ková č  
 
Orienta čné č. 6 
byt č. 12 - 61,28 m2  1 NP, 2 izb. byt     Dušan Košuth  
byt č. 13 - 60,80 m2  1 NP, 2 izb. byt     Vladimír Dank o  
byt č. 14 - 62,51 m2  2 NP, 2 izb. byt     Ľuboslava Rybáriková  
byt č. 15 - 48,62 m2  2 NP, 1 izb. byt     Jaroslav Kará sek  
byt č. 16 - 61,29 m2  2 NP, 2 izb. byt     Roman Bo čko  
byt č. 17 - 62,51 m2  3 NP, 2 izb. byt     Petra Mišutko vá  
byt č. 18 - 48,62 m2  3 NP, 1 izb. byt     Zita Fuljerov á  
byt č. 19 - 61,29 m2  3 NP, 2 izb. byt     Jana Vrbková  
byt č. 20 – 62,51 m2  4 NP  2 izb. byt     Romana Papánk ová  
byt č. 21 - 48,91 m2  4 NP, 1 izb. byt     Dušan Ďurika 
byt č. 22 - 61,29 m2  4 NP, 2 izb. byt     Monika Ková čová 
  
Orienta čné č. 4 
byt č. 23 - 61,28 m2       1 NP, 2 izb. byt    Richard R aždík  
byt č. 24 - 60,80 m2       1 NP, 2 izb. byt    Jaroslava  Janusová  
byt č. 25 - 62,51 m2       2 NP, 2 izb. byt    Martina T vrdá  
byt č. 26 - 48,85 m2       2 NP, 1 izb. byt    Anna  Pet rovská  
byt č. 27 - 61,29 m2       2 NP, 2 izb. byt    Tomáš Sve tloššák  
byt č. 28 - 62,51 m2       3 NP, 2 izb. byt    Renáta Gá liková  
byt č. 29 - 48,85 m2       3 NP, 1 izb. byt    Ji řina Gelatková  
byt č. 30 - 61,29 m2       3 NP, 2 izb. byt    Patrik Ko manec  
byt č. 31 - 62,51 m2       4 NP, 2 izb. byt    Radka Kub icová  
byt č. 32 - 49,15 m2       4 NP, 1 izb. byt    Romana Tr nková  
byt č. 33 - 61,29 m2       4 NP, 2 izb. byt    Daniel Bí lek 
 
Orienta čné č. 2 
byt č. 35 - 49,20 m2       1 NP, 2 izb. byt   Lucia Lich ner  
byt č. 36 - 61,29 m2       2 NP, 2 izb. byt   Peter Ďurdík  
byt č. 37 - 48,85 m2       2 NP, 1 izb. byt   Radoslava Latošová  
byt č. 38 - 62,51 m2       2 NP, 2 izb. byt   Lucia Chla dná  
byt č. 39 - 61,29 m2       3 NP, 2 izb. byt   Martina Š ťastná  
byt č. 40 - 48,85 m2       3 NP, 1 izb. byt   Zdeno Bu čo  
byt č. 41 - 62,51 m2       3 NP, 2 izb. byt   Jarmila Su chomelová  
byt č. 42 - 61,29 m2       4 NP, 2 izb. byt   Michal Baj i č  
byt č. 43 - 49,15 m2       4 NP, 1 izb. byt   Miroslav P aciga  
byt č. 44 - 62,51 m2       4 NP, 2 izb. byt   Katarína Ďurišová     
 



2/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Čereš ňovej č. 1579 v Byt či  
na dobu ur čitú 3 roky, od 29. 12. 2020 do 28. 12. 2023: 
 
Orienta čné č. 7 
byt č. 1 - 60,71 m2        1 NP, 2 izb. byt   Katarína B ublová  
byt č. 2 - 49,13 m2        1 NP, 2 izb. byt   Jozef Kubi ca  
byt č. 3 - 61,29 m2        2 NP, 2 izb. byt   Marián Lup ák  
byt č. 4 - 48,85 m2        2 NP, 1 izb. byt   Ľuboš Macek  
byt č. 5 - 62,51 m2        2 NP, 2 izb. byt   Anna Liesk ovanová  
byt č. 6 - 61,29 m2        3 NP, 2 izb. byt   Helena Hav elcová  
byt č. 7 - 48,85 m2        3 NP, 1 izb. byt   Marta Baza lová  
byt č. 8 - 62,51 m2        3 NP, 2 izb. byt   Roman Gežo   
byt č. 10 - 49,15 m2       4 NP, 1 izb. byt   Peter Mich álek  
byt č. 11 - 62,51 m2       4 NP, 2 izb. byt   Marek Fano   
 
Orienta čné č. 5  
  
byt č. 12 - 61,18 m2      1 NP, 2 izb. byt   Peter  Madi gar  
byt č. 13 - 60,71 m2      1 NP, 2 izb. byt   Miroslava K urnocíková  
byt č. 14 - 62,51 m2      2 NP, 2 izb. byt   Lenka Frolo vá 
byt č. 15 - 48,85 m2      2 NP, 1 izb. byt   Marcela Gre gušová  
byt č. 16 - 61,29 m2      2 NP, 2 izb. byt   Zuzana Koho utková  
byt č. 17 - 62,51 m2      3 NP, 2 izb. byt   Peter Hrabo vský  
byt č. 18 - 48,85 m2      3 NP, 1 izb. byt   Alena Inšpe ktorová  
byt č. 19 - 61,29 m2      3 NP, 2 izb. byt   Barbora Trú chla  
byt č. 20 - 62,51 m2      4 NP, 2 izb. byt   Mária Strká čová  
byt č. 21 - 49,15 m2      4 NP, 1 izb. byt   Daniela Ran dová  
 
Orienta čné č. 3   
byt č. 23 - 61,18 m2     1 NP, 2 izb. byt   Barbora Opál ená  
byt č. 24 - 60,71m2      1 NP, 2 izb. byt   Dominika Hrt ánková  
byt č. 25 - 62,51 m2     2 NP, 2 izb. byt   Andrea Černeková  
byt č. 26 - 48,85 m2     2 NP, 1 izb. byt   Pavol Mi čuda  
byt č. 27 - 61,29 m2     2 NP, 2 izb. byt   Michaela Tom ášová  
byt č. 28 - 62,51 m2     3 NP, 2 izb. byt   Pavol Slobod ník  
byt č. 29 - 48,85 m2     3 NP, 1 izb. byt   Marta Hrebi číková  
byt č. 30 - 61,29 m2     3 NP, 2 izb. byt   Aneta  Záhum enská  
byt č. 31 - 62,51 m2     4 NP, 2 izb. byt   Katarína Jar ošová 
byt č. 32 - 49,15 m2     4 NP, 1 izb. byt   Ján Belá ň  
byt č. 33 - 61,29 m2     4 NP, 2 izb. byt   Erika  Luká čiková  
 
Orienta čné č. 1   
byt č. 34 - 60,71 m2     1 NP, 2 izb. byt  Dagmar Hvore čná  
byt č. 35 - 49,13 m2     1 NP, 2 izb. byt  Elena Mi čietová  
byt č. 36 - 61,29 m2     2 NP, 2 izb. byt  Stanislava St rašíková  
byt č. 37 - 48,85 m2     2 NP, 1 izb. byt  Daniel Jánoší k  
byt č. 38 - 62,51 m2     2 NP, 2 izb. byt  Milan Trúchly   
byt č. 39 - 61,29 m2     3 NP, 2 izb. byt  Šimon Dzurec  
byt č. 40 - 48,85 m2     3 NP, 1 izb. byt  O ľga Hrtánková 
byt č. 41 - 62,51 m2     3 NP, 2 izb. byt  Iveta  Ková čiková  
byt č. 43 - 49,15 m2     4 NP, 1 izb. byt  Adam Maky ňa  



 
3/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu  
uhradi ť finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 
23 / Návrh Memoranda o spolupráci vo veci pripravovane j Generálnej 
obnovy NKP Byt ča kaštie ľ – Štátny archív SR. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 179/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh Memoranda o spolupráci vo veci pripravovanej Generálnej 
obnovy NKP Byt ča kaštie ľ – Štátny archív SR. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh Memoranda o spolupráci vo veci pripravovanej Generálnej 
obnovy NKP Byt ča kaštie ľ – Štátny archív SR. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 179/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh Memoranda o spolupráci vo veci pripravovanej Generálnej 
obnovy NKP Byt ča kaštie ľ – Štátny archív SR. 
 
24 / Zámer zriadenia UTM (útvar trénovanej mládeže) v našom MFK 
Byt ča.  
 
Návrh uznesenia:  

uznesenie č. 180/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Zámer zriadenia UTM (útvar trénovanej mládeže) v na šom MFK Byt ča.  
II.Berie na vedomie:  
-zvýšenie dotácie pre MFK Byt ča na náklady spojené s osobnou 
prepravou mládežníckych mužstiev (s preukázate ľnými podkladmi pre 
MZ), 
-investície súkromného investora, ktoré budú predme tom samostatného 
rokovania po ich predložení (schematické návrhy v p rílohe).  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Zámer zriadenia UTM (útvar trénovanej mládeže) v na šom MFK Byt ča.  
II.Berie na vedomie:  



-zvýšenie dotácie pre MFK Byt ča na náklady spojené s osobnou 
prepravou mládežníckych mužstiev (s preukázate ľnými podkladmi pre 
MZ), 
-investície súkromného investora, ktoré budú predme tom samostatného 
rokovania po ich predložení (schematické návrhy v p rílohe).  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 180/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Zámer zriadenia UTM (útvar trénovanej mládeže) v na šom MFK Byt ča.  
II.Berie na vedomie:  
-zvýšenie dotácie pre MFK Byt ča na náklady spojené s osobnou 
prepravou mládežníckych mužstiev (s preukázate ľnými podkladmi pre 
MZ), 
-investície súkromného investora, ktoré budú predme tom samostatného 
rokovania po ich predložení (schematické návrhy v p rílohe).  
 
25 / Návrh na zapojenie sa do žiadosti o NFP v rámci p rojektu Rozvoj 
elektromobility v meste Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 181/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zapojenie sa do žiadosti o NFP v rámci projektu Roz voj 
elektromobility v meste Byt ča v sume 5.000,- € s 5% spoluú časťou 
Mesta Byt ča vo výške 250,- €. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zapojenie sa do žiadosti o NFP v rámci projektu Roz voj 
elektromobility v meste Byt ča v sume 5.000,- € s 5% spoluú časťou 
Mesta Byt ča vo výške 250,- €. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 181/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zapojenie sa do žiadosti o NFP v rámci projektu Roz voj 
elektromobility v meste Byt ča v sume 5.000,- € s 5% spoluú časťou 
Mesta Byt ča vo výške 250,- €. 
 
26 / Poslanec p. Kulíšek požiadal pána primátora o odp ovede na 
otázky týkajúce sa rozh ľadne v m. č. Hrabové. Kto navrhol tvar 
rozh ľadne, kto vybral tento tvar rozh ľadne a ako tento výber 
prebiehal. Poslanci hlasovali, že chcú rozh ľadňu, ale grafický 
návrh nevideli. 



Pán primátor odpovedal, že rozh ľadňu navrhol projektant, ktorý 
spracoval aj dokumentáciu aj žiados ť. Bola navrhnutá tak, aby 
zdôraz ňovala vyváženos ť medzi prírodou a človekom, preto je tam to 
preváhanie z jednej strany na druhú. Bude tu ešte z akomponovaná 
drobná architektúra lavi čky, stôl.  
 
Poslanec p. Kulíšek konštatoval, že grafický ná črt rozh ľadne pod ľa 
jeho názoru nebol pri schva ľovaní predložený, ak áno ospravedl ňuje 
sa. Pri rokovaní o rozh ľadni mal za to, že hlasuje o rozh ľadni - 
stavbe v súlade s prírodným prostredím, ako je napr . vo Ve ľkom 
Rovnom alebo Divinke. Keby vedel aká to bude stavba , ur čite za to 
nezahlasuje. 
 
Pán primátor konštatoval, ak poslanci nemajú dostat ok informácii, 
majú ich požadova ť. K rozh ľadni sú názory pre aj proti. On sám sa 
stretol s dobrou odozvou, ľuďom sa nápad pá či. 
 
Poslanci nemali žiadne pripomienky. 
Pán primátor v závere zasadnutia poprial prítomným príjemné 
prežitie sviatkov, ve ľa zdravia a pohody.  
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 8/2020 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
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