
                      Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia č. 5/2021 Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného 

dňa 1. 7. 2021 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Bytči 

 

Čas ukončenia zasadnutia: 19,00 hod.       

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 16 poslancov 

Program:  

1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Bytča. 

2/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2021. 

3/ Návrh na nákup závlahového zariadenia vo výške do 30.000,- € 

a jeho nainštalovanie na futbalové ihrisko v Bytči. 

4/ Návrh na navýšenia rozpočtu diela o sumu 4.350,- € na zhotovenie 

stavby: „Rozšírenie kapacít MŠ Bytča – Hrabové“ z dôvodu 

podstatného navýšenia cien stavebných materiálov počas roku 2021 

(najmä 2. štvrťroku 2021). 

5/ Nájomné bytové domy v lokalite Thurzové sady – návrh na 

doplnenie a zmenu uznesenia. 

6/ Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy - nájomné bytové domy v lokalite 

Thurzové sady.  

7/ Návrh primátora mesta do zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 4/2021 k 31.07.2021. 

8/ Zaradenie finančných prostriedkov na projekt „Zvýšenie kvality 

portálu Mesta Bytča“ do zmeny rozpočtu Mesta Bytča. 

9/ Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2021 

k 31.07.2021. 

10/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 3/2021 o 

určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča. 

11/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 4/2021  

o zrušení Elokovaného pracoviska, Malá Bytča 103, Bytča a Výdajnej 

školskej jedálne Malá Bytča 103, Bytča ako súčastí Materskej školy, 

Hurbanova 247/5, Bytča  a zriadení Materskej školy, Malá Bytča 103, 

Bytča a jej súčasti Výdajnej školskej jedálni, Malá Bytča 103,   

Bytča.    

12/ Návrh na delegovanie zástupcu mesta do rady školy pri Materskej 

škole, Malá Bytča 103, Bytča. 

13/ Návrh na zrušenie uznesenia č. 65/2021 zo dňa 29. 4. 2021. 

14/ Návrh na schválenie uznesenia podľa § 30 ods. 4 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný 

zákon“) v znení neskorších predpisov. 

15/ Odporučenie k rokovaniu MZ. 

16/ Odporučenie MR k schvaľovaniu vecných bremien na majetku Mesta 

Bytča. 

17/ Žiadosť o odpredaj pozemku Mesta Bytča. 

18/ Žiadosť Marko plus, s.r.o. o zníženie nájmu (pandémia COVID–

19). 

19/ Žiadosť o zmenu osoby nájomcu na prenájom nebytových priestorov 

reštaurácie Klasicistickej budovy č.s. 105 v Bytči. 

20/ Vyhodnotenie OVS č. 2/2021 (predaj RD č. s. 634 a príslušné 

pozemky na Kollárovej ul. v Bytči), protokol o vyhodnotení OVS č. 

2/2021. 



21/ Žiadosť Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, Bratislava 

o uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

22/ Žiadosť Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, Bratislava 

o uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

23/ Ponuka vlastníkov pozemkov v k.ú. Hliník nad Váhom na odpredaj 

pozemkov Mestu Bytča. 

24/ Žiadosť vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Hliník nad Váhom 

o odpredaj časti pozemku Mesta Bytča. 

25/ Žiadosť Stredoslovenskej distribučnej, Žilina o uzatvorenie 

Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

26/ Protokol – zmluva č. 1/2021 o odovzdaní a prevzatí majetku 

Mesta Bytča do správy organizácie: Jesienka – zariadenie pre 

seniorov a denný stacionár, Treskoňova ul. č. 813, Bytča -  

vzduchotechnika. 

27/ Protokol – zmluva č. 2/2021 o odovzdaní a prevzatí majetku 

mesta Bytča do správy organizácii: Technické služby mesta Bytča, 

Hlinická 403/16, Bytča - verejné osvetlenie, rekonštrukcia. 

28/ Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu 

projektu pod názvom: „Regenerácia vnútrobloku na ulici Gaštanová 

v Bytči“. 

29/ Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu 

projektu pod názvom: „Regenerácia vnútrobloku Úvažie v Bytči“. 

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

2927/8, Žilina o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

31/ Žiadosť o odkúpenie pozemkov Mesta Bytča parc. CKN č. 56 a 57 

v k.ú. Malá Bytča. 

32/ Žiadosť ENERGY STUDIO, s.r.o., Žilina o uzatvorenie Zmluvy 

o zriadení vecného bremena. 

33/ Schvaľovanie zmluvy o zriadení vecného bremena - 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960,  

Žilina. 

34/ Podnet na odporúčanie využitia pozemkov parc. KN-C č. 981/34, 

982/13 v k.ú. Veľká Bytča (lokalita Sihoť) na zriadenie zberného 

dvora.  

35/ Podnet na odporúčanie ďalšieho nakladania s majetkom mesta – 

budova bývalej MŠ na pozemku parc. KN-C č. 385/4 v k.ú. Veľká Bytča 

(lokalita Rajčula). 

36/ Žiadosť o schválenie výstavby IBV „EKO-UHRÍNOV“ na parc. KN-E 

č. 2348, č. 2246 v k.ú. Veľká Bytča. 

37/ Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv v bytovom dome pre dočasné 

ubytovanie Jesienka, Ul. Treskoňova č. 813/4, Bytča na dobu 

neurčitú. 

38/ Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv v nájomných bytoch, Ul. 

Treskoňova č. 814/5, Bytča. 

39/ Pridelenie voľných nájomných bytov v Pšurnoviciach. 

40/ Návrh na zabezpečenie, vykonávanie upratovacích  

a čistiacich služieb v spoločných priestoroch (schodišťa,  

chodby) nájomných bytových domov mesta Bytča. 

41/ Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Mestom  

Bytča a obcou Petrovice na základe novelizácie zákona o obecnej  

Polícii. 



42/ Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Mestom  

Bytča a obcou Kolárovice na základe novelizácie zákona o obecnej  

Polícii. 

43/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2021. 

44/ Návrh na odvolanie z funkcie zapisovateľky finančnej komisie 

a návrh na menovanie do funkcie zapisovateľa finančnej komisie. 

45/ Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského 

zastupiteľstva na II. polrok 2021: 

46/ Návrh na voľbu členov Správnej rady Mestského futbalového 

klubu, Bytča, občianske združenie. 

 

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta p. Ing. 

Miroslav Minárčik a konštatoval, že je prítomných 14 poslancov, 

poslankyňa p. Mária Lee Fujdiaková je ospravedlnená, poslanci pp. 

Mgr. Andrej Gallo a p. Branislav Šušolík prídu neskôr. 

 

Pán primátor dal hlasovať o návrhu bodu programu. Poslanci program 

jednohlasne schválili. 

 

Pán primátor predložil návrh na zmenu programu - doplnenie bodu 

programu bod 8/ Zaradenie finančných prostriedkov na projekt 

„Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča pomocou zavedenia moderných 

technológii s využitím prvkov umelej inteligencie“ v rozpočtovom 

opatrení č. 4/2021 k 31.07.2021. Uvedený bod bude prerokovaný pred 

bodom návrh rozpočtového opatrenia.  

 

Poslanci návrh schválili. 

 

     Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Peter Svetloššák  

a p. Stanislav Struhal. 

     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Peter Svetloššák 

ako predseda komisie, p. PhDr. Martin Gácik a p. Stanislav Struhal 

ako členovia komisie. 

     Za zapisovateľku bola určená p. Mária Klučiarová. 

 

Poslanci program, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu 

a zapisovateľku schválili. 

 

1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Bytča: 

- Správa o výsledku kontroly č. 2/2021 - „Kontrola hospodárenia 

rozpočtovej organizácie Jesienka, ZpS a DS s finančnými 

prostriedkami“. 

- Správa o výsledku kontroly č. 3/2021 – „Kontrola plnenia 

prijatých opatrení z finančnej kontroly vykonanej v I. polroku 2020 

v Technických službách Mesta Bytča“. 

- Správa o výsledku kontroly č. 4/2021 – „Kontrola plnenia 

prijatých opatrení z finančnej kontroly vykonanej v I. polroku 2020 

v Základnej škole na Ulici Eliáša Lániho v Bytči“. 

- Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bytči, 

prijatých dňa 29.04.2021.   



- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča na II. 

polrok 2021. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 73/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

1/ Správu o výsledku kontroly č. 2/2021 - „Kontrola hospodárenia 

rozpočtovej organizácie Jesienka, ZpS a DS s finančnými 

prostriedkami“. 

2/ Správu o výsledku kontroly č. 3/2021 – „Kontrola plnenia 

prijatých opatrení z finančnej kontroly vykonanej v I. polroku 2020 

v Technických službách Mesta Bytča“. 

3/ Správu o výsledku kontroly č. 4/2021 – „Kontrola plnenia 

prijatých opatrení z finančnej kontroly vykonanej v I. polroku 2020 

v Základnej škole na Ulici Eliáša Lániho v Bytči“. 

4/ Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bytči, 

prijatých dňa 29.04.2021.   

 
II.Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča na II. 

polrok 2021. 

 

Poslanec p. Kulíšek sa v zmysle správy o výsledku kontroly Jesienky 

spýtal riaditeľky zariadenia p. Tichej či neuvažuje o odstúpení 

z funkcie. Podľa jeho názoru bolo nedostatkov v Jesienke podstatne 

viac ako napr. na ZŠ Ul. Lániho. Konštatoval, že je to neférové 

voči iným riaditeľom. Podľa neho je 27 pochybení veľa oproti trom, 

štyrom pochybeniam. 

 

Hlavná kontrolórka p. Kramarová sa vyjadrila k správam z kontrol – 

v Jesienke vykonala rozsiahlu hĺbkovú kontrolu, kde skontrolovala 

všetky oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Na ZŠ 

Ul. Lániho a v TS MB boli vykonané špecifické kontroly zamerané len 

na určitú oblasť. Väčšinou sú kontroly zamerané len na určitú 

oblasť, takto rozsiahla kontrola, ktorú vykonala v Jesienke bola 

veľká. 

 

Pán primátor konštatoval, že kontrola hlavnou kontrolórkou bola 

vykonaná na vysokej úrovni. Je to v kompetencii poslancov. Je 

pravdou, že situácia v zariadení sa zlepšila. 

 

Riaditeľka p. Tichá konštatovala, že sa jedná o formálne chyby, 

pochybenia nie sú tak závažné, že by sa nedali odstrániť a nie sú 

to pochybenia, ktoré by poukazovali na nehospodárne nakladanie 

s majetkom. Určite robí opatrenia na odstránenie nedostatkov. 

 

Poslanec p. Kulíšek konštatoval, že jeho nepresvedčila, aj 

pochybenia jej podriadených sú jej pochybeniami. 

 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky.  



Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

1/ Správu o výsledku kontroly č. 2/2021 - „Kontrola hospodárenia 

rozpočtovej organizácie Jesienka, ZpS a DS s finančnými 

prostriedkami“. 

2/ Správu o výsledku kontroly č. 3/2021 – „Kontrola plnenia 

prijatých opatrení z finančnej kontroly vykonanej v I. polroku 2020 

v Technických službách Mesta Bytča“. 

3/ Správu o výsledku kontroly č. 4/2021 – „Kontrola plnenia 

prijatých opatrení z finančnej kontroly vykonanej v I. polroku 2020 

v Základnej škole na Ulici Eliáša Lániho v Bytči“. 

4/ Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bytči, 

prijatých dňa 29.04.2021.   

 
II.Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča na II. 

polrok 2021. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 73/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

1/ Správu o výsledku kontroly č. 2/2021 - „Kontrola hospodárenia 

rozpočtovej organizácie Jesienka, ZpS a DS s finančnými 

prostriedkami“. 

2/ Správu o výsledku kontroly č. 3/2021 – „Kontrola plnenia 

prijatých opatrení z finančnej kontroly vykonanej v I. polroku 2020 

v Technických službách Mesta Bytča“. 

3/ Správu o výsledku kontroly č. 4/2021 – „Kontrola plnenia 

prijatých opatrení z finančnej kontroly vykonanej v I. polroku 2020 

v Základnej škole na Ulici Eliáša Lániho v Bytči“. 

4/ Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bytči, 

prijatých dňa 29.04.2021.   

 
II.Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča na II. 

polrok 2021. 

 

2/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2021. 

 

MR odporúča MZ zobrať na vedomie predložené Plnenie programového 

rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2021. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 74/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2021. 

 



Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2021. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 74/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2021. 

 

3/ Návrh na nákup závlahového zariadenia vo výške do 30.000,- € 

a jeho nainštalovanie na futbalové ihrisko v Bytči. 

MR odporúča MZ schváliť nákup závlahového zariadenia vo výške do 

30.000,- € a jeho nainštalovanie na futbalové ihrisko v Bytči, 

v rozpočtovom opatrení č. 4/2021 k 31.07.2021, z rezervného fondu. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 75/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nákup závlahového zariadenia vo výške do 30.000,- € a jeho 

nainštalovanie na futbalové ihrisko v Bytči, v rozpočtovom opatrení 

č. 4/2021 k 31.07.2021, z rezervného fondu. 

 

Poslanec p. Weber navrhol, aby poslanec p. Hrobárik bol v komisii 

na výber dodávateľa. 

Poslanec p. Hrobárik s návrhom súhlasil. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nákup závlahového zariadenia vo výške do 30.000,- € a jeho 

nainštalovanie na futbalové ihrisko v Bytči, v rozpočtovom opatrení 

č. 4/2021 k 31.07.2021, z rezervného fondu. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 75/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nákup závlahového zariadenia vo výške do 30.000,- € a jeho 

nainštalovanie na futbalové ihrisko v Bytči, v rozpočtovom opatrení 

č. 4/2021 k 31.07.2021, z rezervného fondu. 

 

4/ Návrh na navýšenia rozpočtu diela o sumu 4.350,- € na zhotovenie 

stavby: „Rozšírenie kapacít MŠ Bytča – Hrabové“ z dôvodu 

podstatného navýšenia cien stavebných materiálov počas roku 2021 

(najmä 2. štvrťroku 2021). 

 



Mesto Bytča dňa 24.11.2020 podpísalo so zhotoviteľom diela (po 

vykonanom verejnom obstarávaní) ZoD na realizáciu tohto 

europrojektu a to s cenou dodania vo výške 69.346,91 eur s DPH. 

Zhotoviteľom diela je spoločnosť OB – BELSTAV, s.r.o.,  Olešná 500, 

ktorá dňa 08.06.2021 (pred nástupom na stavenisko) požiadala Mesto 

Bytča o navýšenie ceny diela z dôvodu prudkého nárastu cien 

stavebných materiálov (oceľ, drevo, plasty). Pôvodný rozpočet 

schváleného europrojektu predstavoval sumu vo výške 94.000,- € 

s DPH, ktorá bola verejným obstarávaním znížená na spomínanú sumu 

69.346,91 € s DPH. Požadované navýšenie zhotoviteľom predstavuje 

navýšenie vysúťaženej ceny diela o 8,3 %.  

 

MR odporúča MZ schváliť navýšenia rozpočtu diela o sumu 4.350,- € 

na zhotovenie stavby: „Rozšírenie kapacít MŠ Bytča – Hrabové“ 

z dôvodu podstatného navýšenia cien stavebných materiálov počas 

roku 2021 v rozpočtovom opatrení č. 4/2021 k 31.07.2021 

z rezervného fondu. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 76/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Navýšenia rozpočtu diela o sumu 4.350,- € na zhotovenie stavby: 

„Rozšírenie kapacít MŠ Bytča – Hrabové“ z dôvodu podstatného 

navýšenia cien stavebných materiálov počas roku 2021, v rozpočtovom 

opatrení č. 4/2021 k 31.07.2021, z rezervného fondu. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Navýšenia rozpočtu diela o sumu 4.350,- € na zhotovenie stavby: 

„Rozšírenie kapacít MŠ Bytča – Hrabové“ z dôvodu podstatného 

navýšenia cien stavebných materiálov počas roku 2021, v rozpočtovom 

opatrení č. 4/2021 k 31.07.2021, z rezervného fondu. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 76/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Navýšenia rozpočtu diela o sumu 4.350,- € na zhotovenie stavby: 

„Rozšírenie kapacít MŠ Bytča – Hrabové“ z dôvodu podstatného 

navýšenia cien stavebných materiálov počas roku 2021, v rozpočtovom 

opatrení č. 4/2021 k 31.07.2021, z rezervného fondu. 

 

5/ Nájomné bytové domy v lokalite Thurzové sady – návrh na 

doplnenie a zmenu uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 77/2021 

Mestské zastupiteľstvo 



Schvaľuje: 

Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 29/2021 zo dňa 

30. 3. 2021 nasledovne: 

1/ v bode II.) písm.b) na str. 3 sa mení výška úveru zo ŠFRB na 

kúpu technickej vybavenosti pre nájomné byty v bytových domoch C 

a D, č.s. 1952 a 1953, vo výške 458.950,- € s DPH a suma vlastných 

zdrojov Mesta Bytča vo výške 223.946,99 € s DPH na: 

  

Správne znenie: suma úveru zo ŠFRB je vo výške 453.480,- € s DPH 

a suma vlastných zdrojov Mesta Bytča vo výške 229.416,99 € s DPH.  

Vlastné zdroje Mesta vo výške 229.416,99 € s DPH budú zabezpečené 

formou komerčného úveru a zapojením rozpočtu Mesta Bytča. 

 

2/ v bode II.) písm. b) na str. 3 sa mení odstavec: Verejná 

kanalizácia a kanalizačná prípojka v celkovej dĺžke 992,29 m 

v obstarávacej cene 309.592,86 € s DPH na: 

 

Správne znenie: Verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka 

v celkovej dĺžke 775,99 m v obstarávacej cene 228.607,74 € s DPH. 

Z toho úver zo ŠFRB je v sume 152.927,74 € s DPH, dotácia z 

Ministerstva dopravy a výstavby SR je v sume 75.680,- € s DPH 

a vlastné zdroje Mesta Bytča sú v sume 0,00 €. 

 

3/ v bode II.) písm. b) na str. 3 sa mení odstavec: Odstavná plocha 

vrátane príjazdu z miestnej komunikácie v celkovej ploche 3.244,35 

m
2
, v celkovej obstarávacej cene 284.812,11 € s DPH na: 

  

Správne znenie: Odstavná plocha vrátane príjazdu z miestnej 

komunikácie v celkovej ploche 3.244,35 m
2
, v obstarávacej cene 

365.797,23 € s DPH. Z toho úver zo ŠFRB je v sume 167.200,- € 

s DPH, dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR je v sume 

34.320,- € s DPH a vlastné zdroje Mesta Bytča sú v sume 164.277,23 

€ s DPH. 

  

4/ v bode II.) písm. d) na str. 4 sa mení odstavec: Prijatie 

komerčného úveru na obstaranie nájomných bytov a technickej 

vybavenosti v bytových domoch C a D, č.s. 1952 a 1953 od Slovenskej 

sporiteľne, a.s. – vlastné zdroje Mesta Bytča na: 

  

Správne znenie: Prijatie komerčného úveru na obstaranie nájomných 

bytov a technickej vybavenosti v bytových domoch C a D, č.s. 1952 

a 1953 od Slovenskej sporiteľne, a.s. – vlastné zdroje Mesta Bytča  

  

Vlastné zdroje Mesta Bytča na obstaranie nájomných bytov 

a technickej vybavenosti v bytových domoch C a D, č.s. 1952 a 1953 

predstavujú sumu vo výške 229.421,19 € s DPH. Z toho vlastné zdroje 

na obstaranie nájomných bytov vo výške 4,20 € s DPH a vlastné 

zdroje na obstaranie technickej vybavenosti pre nájomné byty vo 

výške 229.416,99 € s DPH. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 29/2021 zo dňa 

30. 3. 2021 nasledovne: 

1/ v bode II.) písm.b) na str. 3 sa mení výška úveru zo ŠFRB na 

kúpu technickej vybavenosti pre nájomné byty v bytových domoch C 

a D, č.s. 1952 a 1953, vo výške 458.950,- € s DPH a suma vlastných 

zdrojov Mesta Bytča vo výške 223.946,99 € s DPH na:  

Správne znenie: suma úveru zo ŠFRB je vo výške 453.480,- € s DPH 

a suma vlastných zdrojov Mesta Bytča vo výške 229.416,99 € s DPH.  

Vlastné zdroje Mesta vo výške 229.416,99 € s DPH budú zabezpečené 

formou komerčného úveru a zapojením rozpočtu Mesta Bytča. 

 

2/ v bode II.) písm. b) na str. 3 sa mení odstavec: Verejná 

kanalizácia a kanalizačná prípojka v celkovej dĺžke 992,29 m 

v obstarávacej cene 309.592,86 € s DPH na: 

 

Správne znenie: Verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka 

v celkovej dĺžke 775,99 m v obstarávacej cene 228.607,74 € s DPH. 

Z toho úver zo ŠFRB je v sume 152.927,74 € s DPH, dotácia z 

Ministerstva dopravy a výstavby SR je v sume 75.680,- € s DPH 

a vlastné zdroje Mesta Bytča sú v sume 0,00 €. 

 

3/ v bode II.) písm. b) na str. 3 sa mení odstavec: Odstavná plocha 

vrátane príjazdu z miestnej komunikácie v celkovej ploche 3.244,35 

m
2
, v celkovej obstarávacej cene 284.812,11 € s DPH na: 

  

Správne znenie: Odstavná plocha vrátane príjazdu z miestnej 

komunikácie v celkovej ploche 3.244,35 m
2
, v obstarávacej cene 

365.797,23 € s DPH. Z toho úver zo ŠFRB je v sume 167.200,- € 

s DPH, dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR je v sume 

34.320,- € s DPH a vlastné zdroje Mesta Bytča sú v sume 164.277,23 

€ s DPH. 

  

4/ v bode II.) písm. d) na str. 4 sa mení odstavec: Prijatie 

komerčného úveru na obstaranie nájomných bytov a technickej 

vybavenosti v bytových domoch C a D, č.s. 1952 a 1953 od Slovenskej 

sporiteľne, a.s. – vlastné zdroje Mesta Bytča na: 

  

Správne znenie: Prijatie komerčného úveru na obstaranie nájomných 

bytov a technickej vybavenosti v bytových domoch C a D, č.s. 1952 

a 1953 od Slovenskej sporiteľne, a.s. – vlastné zdroje Mesta Bytča  

  

Vlastné zdroje Mesta Bytča na obstaranie nájomných bytov 

a technickej vybavenosti v bytových domoch C a D, č.s. 1952 a 1953 

predstavujú sumu vo výške 229.421,19 € s DPH. Z toho vlastné zdroje 

na obstaranie nájomných bytov vo výške 4,20 € s DPH a vlastné 

zdroje na obstaranie technickej vybavenosti pre nájomné byty vo 

výške 229.416,99 € s DPH. 

 



Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 77/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 29/2021 zo dňa 

30. 3. 2021 nasledovne: 

1/ v bode II.) písm.b) na str. 3 sa mení výška úveru zo ŠFRB na 

kúpu technickej vybavenosti pre nájomné byty v bytových domoch C 

a D, č.s. 1952 a 1953, vo výške 458.950,- € s DPH a suma vlastných 

zdrojov Mesta Bytča vo výške 223.946,99 € s DPH na:  

Správne znenie: suma úveru zo ŠFRB je vo výške 453.480,- € s DPH 

a suma vlastných zdrojov Mesta Bytča vo výške 229.416,99 € s DPH.  

Vlastné zdroje Mesta vo výške 229.416,99 € s DPH budú zabezpečené 

formou komerčného úveru a zapojením rozpočtu Mesta Bytča. 

 

2/ v bode II.) písm. b) na str. 3 sa mení odstavec: Verejná 

kanalizácia a kanalizačná prípojka v celkovej dĺžke 992,29 m 

v obstarávacej cene 309.592,86 € s DPH na: 

 

Správne znenie: Verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka 

v celkovej dĺžke 775,99 m v obstarávacej cene 228.607,74 € s DPH. 

Z toho úver zo ŠFRB je v sume 152.927,74 € s DPH, dotácia z 

Ministerstva dopravy a výstavby SR je v sume 75.680,- € s DPH 

a vlastné zdroje Mesta Bytča sú v sume 0,00 €. 

 

3/ v bode II.) písm. b) na str. 3 sa mení odstavec: Odstavná plocha 

vrátane príjazdu z miestnej komunikácie v celkovej ploche 3.244,35 

m
2
, v celkovej obstarávacej cene 284.812,11 € s DPH na: 

  

Správne znenie: Odstavná plocha vrátane príjazdu z miestnej 

komunikácie v celkovej ploche 3.244,35 m
2
, v obstarávacej cene 

365.797,23 € s DPH. Z toho úver zo ŠFRB je v sume 167.200,- € 

s DPH, dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR je v sume 

34.320,- € s DPH a vlastné zdroje Mesta Bytča sú v sume 164.277,23 

€ s DPH. 

  

4/ v bode II.) písm. d) na str. 4 sa mení odstavec: Prijatie 

komerčného úveru na obstaranie nájomných bytov a technickej 

vybavenosti v bytových domoch C a D, č.s. 1952 a 1953 od Slovenskej 

sporiteľne, a.s. – vlastné zdroje Mesta Bytča na: 

  

Správne znenie: Prijatie komerčného úveru na obstaranie nájomných 

bytov a technickej vybavenosti v bytových domoch C a D, č.s. 1952 

a 1953 od Slovenskej sporiteľne, a.s. – vlastné zdroje Mesta Bytča  

  

Vlastné zdroje Mesta Bytča na obstaranie nájomných bytov 

a technickej vybavenosti v bytových domoch C a D, č.s. 1952 a 1953 

predstavujú sumu vo výške 229.421,19 € s DPH. Z toho vlastné zdroje 

na obstaranie nájomných bytov vo výške 4,20 € s DPH a vlastné 

zdroje na obstaranie technickej vybavenosti pre nájomné byty vo 

výške 229.416,99 € s DPH. 



6/ Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy - nájomné bytové domy v lokalite 

Thurzové sady.  

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 78/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 23. 4. 2021, medzi 

Mestom Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, IČO: 00 321 192 

– kupujúci a zhotoviteľom – Nájomné bytové domy, s.r.o., Stará 

Ivanská cesta 1/386, Bratislava, IČO: 44 607 067 – predávajúci 

(prerozdelenie obstarávacej ceny pri verejnej kanalizácii 

a kanalizačnej prípojky  a odstavnej plochy vrátane príjazdu 

z miestnej komunikácie, bez zmeny celkovej kúpnej ceny za technickú 

vybavenosť) v navrhovanom znení Dodatku č. 1 zo dňa 1. 7. 2021.   

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 23. 4. 2021, medzi 

Mestom Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, IČO: 00 321 192 

– kupujúci a zhotoviteľom – Nájomné bytové domy, s.r.o., Stará 

Ivanská cesta 1/386, Bratislava, IČO: 44 607 067 – predávajúci 

(prerozdelenie obstarávacej ceny pri verejnej kanalizácii 

a kanalizačnej prípojky  a odstavnej plochy vrátane príjazdu 

z miestnej komunikácie, bez zmeny celkovej kúpnej ceny za technickú 

vybavenosť) v navrhovanom znení Dodatku č. 1 zo dňa 1. 7. 2021.   

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 78/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 23. 4. 2021, medzi 

Mestom Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, IČO: 00 321 192 

– kupujúci a zhotoviteľom – Nájomné bytové domy, s.r.o., Stará 

Ivanská cesta 1/386, Bratislava, IČO: 44 607 067 – predávajúci 

(prerozdelenie obstarávacej ceny pri verejnej kanalizácii 

a kanalizačnej prípojky  a odstavnej plochy vrátane príjazdu 

z miestnej komunikácie, bez zmeny celkovej kúpnej ceny za technickú 

vybavenosť) v navrhovanom znení Dodatku č. 1 zo dňa 1. 7. 2021.   

 

7/ Návrh primátora mesta do zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 4/2021 k 31.07.2021: 

-MŠ Ul. Dostojevského – riešenie havarijnej situácie – pokazená 

práčka, nákup výkonnejšej. MŠ perie pre všetky MŠ, ZUŠ, ŠKM 

a dofinancovanie pokládky PVC podlahy v šatni MŠ vo výške 2.010,- 

€, 

 



-MŠ Hliník nad Váhom – dofinancovanie riešenia havarijnej situácie 

zaplavovanie  pivničných priestorov, odvodnenie dvora MŠ vo výške 

300,- € 

 

-Školská jedáleň Ul. E. Lánhiho – dofinancovanie riešenia 

havarijnej situácie - výmena odpadových žľabov pri varných kotloch 

v kuchyni vo výške 1.000,- €     

 

-MŠ Ul. Hurbanova – vymaľovanie dvoch tried vo výške 1.600,- €.  

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 79/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Návrh primátora mesta na riešenie havarijného stavu v školských 

zariadeniach Mesta Bytča v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 4/2021 k 31.07.2021, z rezervného fondu: 

-MŠ Ul. Dostojevského – riešenie havarijnej situácie – pokazená 

práčka, nákup výkonnejšej. MŠ perie pre všetky MŠ, ZUŠ, ŠKM 

a dofinancovanie pokládky PVC podlahy v šatni MŠ vo výške 2.010,- 

€, 

-MŠ Hliník nad Váhom – dofinancovanie riešenia havarijnej situácie 

zaplavovanie  pivničných priestorov, odvodnenie dvora MŠ vo výške 

300,- € 

-Školská jedáleň Ul. E. Lánhiho – dofinancovanie riešenia 

havarijnej situácie - výmena odpadových žľabov pri varných kotloch 

v kuchyni vo výške 1.000,- €     

-MŠ Ul. Hurbanova – vymaľovanie dvoch tried vo výške 1.600,- €.  

 

Pán primátor oboznámil prítomných, že mal na konci školského roka 

pravidelné pohovory s riaditeľkami škôl a školských zariadení 

a tieto požiadavky sú od nich. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Schvaľuje: 

Návrh primátora mesta na riešenie havarijného stavu v školských 

zariadeniach Mesta Bytča v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 4/2021 k 31.07.2021, z rezervného fondu: 

-MŠ Ul. Dostojevského – riešenie havarijnej situácie – pokazená 

práčka, nákup výkonnejšej. MŠ perie pre všetky MŠ, ZUŠ, ŠKM 

a dofinancovanie pokládky PVC podlahy v šatni MŠ vo výške 2.010,- 

€, 

-MŠ Hliník nad Váhom – dofinancovanie riešenia havarijnej situácie 

zaplavovanie  pivničných priestorov, odvodnenie dvora MŠ vo výške 

300,- € 

-Školská jedáleň Ul. E. Lánhiho – dofinancovanie riešenia 

havarijnej situácie - výmena odpadových žľabov pri varných kotloch 

v kuchyni vo výške 1.000,- €     

-MŠ Ul. Hurbanova – vymaľovanie dvoch tried vo výške 1.600,- €.  

Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 79/2021 

Schvaľuje: 

Návrh primátora mesta na riešenie havarijného stavu v školských 

zariadeniach Mesta Bytča v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 4/2021 k 31.07.2021, z rezervného fondu: 

-MŠ Ul. Dostojevského – riešenie havarijnej situácie – pokazená 

práčka, nákup výkonnejšej. MŠ perie pre všetky MŠ, ZUŠ, ŠKM 

a dofinancovanie pokládky PVC podlahy v šatni MŠ vo výške 2.010,- 

€, 

-MŠ Hliník nad Váhom – dofinancovanie riešenia havarijnej situácie 

zaplavovanie  pivničných priestorov, odvodnenie dvora MŠ vo výške 

300,- € 

-Školská jedáleň Ul. E. Lánhiho – dofinancovanie riešenia 

havarijnej situácie - výmena odpadových žľabov pri varných kotloch 

v kuchyni vo výške 1.000,- €     

-MŠ Ul. Hurbanova – vymaľovanie dvoch tried vo výške 1.600,- €.  

 

8/ Zaradenie finančných prostriedkov na projekt „Zvýšenie kvality 

portálu Mesta Bytča“ do zmeny rozpočtu Mesta Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 80/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zaradenie finančných prostriedkov na projekt „Zvýšenie kvality 

portálu Mesta Bytča pomocou zavedenia moderných technológii 

s využitím prvkov umelej inteligencie“ kód výzvy: OPII-2020/7/11-

DOP, v rozpočtovom opatrení č. 4/2021 k 31.07.2021, z rezervného 

fondu nasledovne: 

 

Kapitálové výdavky 

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 

Projekt „Zývšenie kvality portálu Mesta Bytča...“  +436.000,- € 

 

Kapitálové príjmy 

Projekt „Zývšenie kvality portálu Mesta Bytča...“  +414.200,- € 

 
Finančné operácie príjmové 

Rezervný fond                                       +21.800,- € 

 

Poslanci v diskusii vyjadrovali svoje názory na opodstatnenosť 

realizácie projektu pre Mesto v nadväznosti aj na informáciu, že 

Mesto musí svoje webové sídlo posunúť do štandardu v zmysle zákona. 

Na uvedené bolo rozpočtovaných 8.000,- €, tieto prostriedky môžu 

byť teda použité na iné. 

Na otázky poslancov odpovedal projektový manažér p. Grešák, ktorý 

konštatoval, že projekt bol náročný a to, že Mesto Bytča bolo 

úspešné ho posunie medzi niekoľko desiatok miest, ktoré budú úplne 

elektroniky dostupné pre občana na vybavovanie aj na poskytovanie 

informácii.    



Poslanci konštatovali, že tieto nové technológie sú dôležité na 

komunikáciu pre mladú generáciu.   

 

Po diskusii dal pán primátor hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zaradenie finančných prostriedkov na projekt „Zvýšenie kvality 

portálu Mesta Bytča pomocou zavedenia moderných technológii 

s využitím prvkov umelej inteligencie“ kód výzvy: OPII-2020/7/11-

DOP, v rozpočtovom opatrení č. 4/2021 k 31.07.2021, z rezervného 

fondu nasledovne: 

 

Kapitálové výdavky 

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 

Projekt „Zývšenie kvality portálu Mesta Bytča...“  +436.000,- € 

 

Kapitálové príjmy 

Projekt „Zývšenie kvality portálu Mesta Bytča...“  +414.200,- € 

 
Finančné operácie príjmové 

Rezervný fond                                       +21.800,- € 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 80/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zaradenie finančných prostriedkov na projekt „Zvýšenie kvality 

portálu Mesta Bytča pomocou zavedenia moderných technológii 

s využitím prvkov umelej inteligencie“ kód výzvy: OPII-2020/7/11-

DOP, v rozpočtovom opatrení č. 4/2021 k 31.07.2021, z rezervného 

fondu nasledovne: 

 

Kapitálové výdavky 

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 

Projekt „Zývšenie kvality portálu Mesta Bytča...“  +436.000,- € 

 

Kapitálové príjmy 

Projekt „Zývšenie kvality portálu Mesta Bytča...“  +414.200,- € 

 
Finančné operácie príjmové 

Rezervný fond                                       +21.800,- € 

  

9/ Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2021 

k 31.07.2021. 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 4/2021 k 31.07.2021. 

 

MR odporúča MZ schváliť postup úradu - pokračovanie v príprave 

podkladov na budúce podanie žiadosti Mesta Bytča o dotáciu na 

zateplenie a rekonštrukciu budovy riaditeľne v areáli ZŠ Mieru 

v Bytči. 



Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 81/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 4/2021 k 31.07.2021. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

4/2021, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)-d) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 7. 2021 

podľa predloženej tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením:  

 

Bežné výdavky: 

Podprogram 11.1 Materské školy 

MŠ Dostojevského   

633 Materiál (41)                                  +1.500,- € 

635 Rutinná a štandardná údržba (41)               +  510,- € 

 

MŠ Hliník nad Váhom 

635 Rutinná a štandardná údržba (41)               +  300,- € 

 

MŠ Hurbanova 

635 Rutinná a štandardná údržba (41)               +1.600,- € 

 

Podprogram 11.3 Školské stravovanie 

ŠJ E.Lániho  

633 Materiál (41)                                  -1.200,- € 

635 Rutinná a štandardná údržba (41)               +2.200,- € 

 

Kapitálové výdavky: 

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 

713 Projekt „Nákup komunálneho vozidla (41)        -5.130,- € 

713 Projekt „Nákup komunálneho vozidla (46)        +5.130,- € 

711 Projekt „Zvýšenie kvality portálu Mesta...“  +436.000,-€ 

 

Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu 

713 Osadenie podzemných kontajnérov (41)          -49.000,- € 

713 Osadenie podzemných kontajnérov (46)          +49.000,- € 

 

Podprogram 8.2 Výstavba miestnych komunikácii 

717 Výstavba MK teleso cesty (41)                 -40.000,- € 

717 Výstavba MK teleso cesty (46)                 +40.000,- € 

 

Podprogram 11.1 Materské školy 

717 MŠ Hrabové rozšírenie kapacity(46)            -89.780,- € 

717 MŠ Hrabové rozšírenie kapacity(111)           +94.130,- € 



Podprogram 12.3 Športové ihriská 

713 Nákup závlah.zar.a jeho inštalovanie 

na futbalové ihrisko Bytča (46)                   +30.000,- € 

 

Podprogram 14.1. Bytová problematika 

651 Technická vybavenosť k bytom „Thurzove  

    sady II“ (46)                                   +5.500,-€ 

 

Bežné príjmy 

292 Ostatné príjmy                                  +4.910,-€ 

 

Kapitálové príjmy 

Projekt „Zvýšenie kvality portálu Mesta...“       +414.200,-€   

                                            

Príjmové finančné operácie 

454 Prostriedky rezervného fondu                   +61.650,-€      

 

2/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na bežné 

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

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so    

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vo výške 

51.850,- €: 

-vyčistenie dlažby pri objekte Jesienka         1.300,- € 

-sociálne byty maľovanie a oprava sokla         6.250,- € 

-oprava námestia SR-výmena kociek a žľabov      9.300,- € 

-dofinancovanie ZPSaDS Jesienka                35.000,- € 

 

3/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 96.050,- €: 

-Projekt „Nákup komunálneho vozidla             5.130,- € 

-Osadenie podzemných kontajnérov               49.000,- € 

-Výstavba MK teleso cesty                      40.000,- € 

-MŠ Hrabové rozšírenie kapacity               -89.780,- € 

-PD ZŠ Ul.mieru „Zníženie spotreby el.energie“ 15.000,- € 

-kapitálový transfér pre TSMB zakúpenie  

 Hydraulickej kosačky                          16.400,- € 

-nadstrešenie balkónov byt.jednotky 

 Thurzove sady                                  3.000,- € 

-nákup závlah.zar.a jeho nainštalovanie 

 na futbalové ihrisko Bytča                     30.000,- € 

-technická vybavenosť k bytom Thurzové sady      5.500,- €   

-projekt „Zvýšenie kvality portálu Mesta...“    21.800,-€   

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 4/2021 k 31.07.2021. 



II.Schvaľuje: 

1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

4/2021, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)-d) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 7. 2021 

podľa predloženej tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením:  

 

Bežné výdavky: 

Podprogram 11.1 Materské školy 

MŠ Dostojevského   

633 Materiál (41)                                  +1.500,- € 

635 Rutinná a štandardná údržba (41)               +  510,- € 

 

MŠ Hliník nad Váhom 

635 Rutinná a štandardná údržba (41)               +  300,- € 

 

MŠ Hurbanova 

635 Rutinná a štandardná údržba (41)               +1.600,- € 

 

Podprogram 11.3 Školské stravovanie 

ŠJ E.Lániho  

633 Materiál (41)                                  -1.200,- € 

635 Rutinná a štandardná údržba (41)               +2.200,- € 

 

Kapitálové výdavky: 

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 

713 Projekt „Nákup komunálneho vozidla (41)        -5.130,- € 

713 Projekt „Nákup komunálneho vozidla (46)        +5.130,- € 

711 Projekt „Zvýšenie kvality portálu Mesta...“  +436.000,-€ 

 

Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu 

713 Osadenie podzemných kontajnérov (41)          -49.000,- € 

713 Osadenie podzemných kontajnérov (46)          +49.000,- € 

 

Podprogram 8.2 Výstavba miestnych komunikácii 

717 Výstavba MK teleso cesty (41)                 -40.000,- € 

717 Výstavba MK teleso cesty (46)                 +40.000,- € 

 

Podprogram 11.1 Materské školy 

717 MŠ Hrabové rozšírenie kapacity(46)            -89.780,- € 

717 MŠ Hrabové rozšírenie kapacity(111)           +94.130,- € 

 

Podprogram 12.3 Športové ihriská 

713 Nákup závlah.zar.a jeho inštalovanie 

na futbalové ihrisko Bytča (46)                   +30.000,- € 

 

Podprogram 14.1. Bytová problematika 



651 Technická vybavenosť k bytom „Thurzove  

    sady II“ (46)                                   +5.500,-€ 

 

Bežné príjmy 

292 Ostatné príjmy                                  +4.910,-€ 

 

Kapitálové príjmy 

Projekt „Zvýšenie kvality portálu Mesta...“       +414.200,-€   

                                            

Príjmové finančné operácie 

454 Prostriedky rezervného fondu                   +61.650,-€      

 

2/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na bežné 

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

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so    

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vo výške 

51.850,- €: 

-vyčistenie dlažby pri objekte Jesienka         1.300,- € 

-sociálne byty maľovanie a oprava sokla         6.250,- € 

-oprava námestia SR-výmena kociek a žľabov      9.300,- € 

-dofinancovanie ZPSaDS Jesienka                35.000,- € 

 

3/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 96.050,- €: 

-Projekt „Nákup komunálneho vozidla             5.130,- € 

-Osadenie podzemných kontajnérov               49.000,- € 

-Výstavba MK teleso cesty                      40.000,- € 

-MŠ Hrabové rozšírenie kapacity               -89.780,- € 

-PD ZŠ Ul.mieru „Zníženie spotreby el.energie“ 15.000,- € 

-kapitálový transfér pre TSMB zakúpenie  

 Hydraulickej kosačky                          16.400,- € 

-nadstrešenie balkónov byt.jednotky 

 Thurzove sady                                  3.000,- € 

-nákup závlah.zar.a jeho nainštalovanie 

 na futbalové ihrisko Bytča                     30.000,- € 

-technická vybavenosť k bytom Thurzové sady      5.500,- €   
-projekt „Zvýšenie kvality portálu Mesta...“    21.800,-€   

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 81/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 4/2021 k 31.07.2021. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

4/2021, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)-d) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 



samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 7. 2021 

podľa predloženej tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením:  

 

Bežné výdavky: 

Podprogram 11.1 Materské školy 

MŠ Dostojevského   

633 Materiál (41)                                  +1.500,- € 

635 Rutinná a štandardná údržba (41)               +  510,- € 

 

MŠ Hliník nad Váhom 

635 Rutinná a štandardná údržba (41)               +  300,- € 

 

MŠ Hurbanova 

635 Rutinná a štandardná údržba (41)               +1.600,- € 

 

Podprogram 11.3 Školské stravovanie 

ŠJ E.Lániho  

633 Materiál (41)                                  -1.200,- € 

635 Rutinná a štandardná údržba (41)               +2.200,- € 

 

Kapitálové výdavky: 

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 

713 Projekt „Nákup komunálneho vozidla (41)        -5.130,- € 

713 Projekt „Nákup komunálneho vozidla (46)        +5.130,- € 

711 Projekt „Zvýšenie kvality portálu Mesta...“  +436.000,-€ 

 

Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu 

713 Osadenie podzemných kontajnérov (41)          -49.000,- € 

713 Osadenie podzemných kontajnérov (46)          +49.000,- € 

 

Podprogram 8.2 Výstavba miestnych komunikácii 

717 Výstavba MK teleso cesty (41)                 -40.000,- € 

717 Výstavba MK teleso cesty (46)                 +40.000,- € 

 

Podprogram 11.1 Materské školy 

717 MŠ Hrabové rozšírenie kapacity(46)            -89.780,- € 

717 MŠ Hrabové rozšírenie kapacity(111)           +94.130,- € 

 

Podprogram 12.3 Športové ihriská 

713 Nákup závlah.zar.a jeho inštalovanie 

na futbalové ihrisko Bytča (46)                   +30.000,- € 

 

Podprogram 14.1. Bytová problematika 

651 Technická vybavenosť k bytom „Thurzove  

    sady II“ (46)                                   +5.500,-€ 

 

Bežné príjmy 



292 Ostatné príjmy                                  +4.910,-€ 

 

Kapitálové príjmy 

Projekt „Zvýšenie kvality portálu Mesta...“       +414.200,-€   

                                            

Príjmové finančné operácie 

454 Prostriedky rezervného fondu                   +61.650,-€      

 

2/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na bežné 

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

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so    

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vo výške 

51.850,- €: 

-vyčistenie dlažby pri objekte Jesienka         1.300,- € 

-sociálne byty maľovanie a oprava sokla         6.250,- € 

-oprava námestia SR-výmena kociek a žľabov      9.300,- € 

-dofinancovanie ZPSaDS Jesienka                35.000,- € 

 

3/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 96.050,- €: 

-Projekt „Nákup komunálneho vozidla             5.130,- € 

-Osadenie podzemných kontajnérov               49.000,- € 

-Výstavba MK teleso cesty                      40.000,- € 

-MŠ Hrabové rozšírenie kapacity               -89.780,- € 

-PD ZŠ Ul.mieru „Zníženie spotreby el.energie“ 15.000,- € 

-kapitálový transfér pre TSMB zakúpenie  

 Hydraulickej kosačky                          16.400,- € 

-nadstrešenie balkónov byt.jednotky 

 Thurzove sady                                  3.000,- € 

-nákup závlah.zar.a jeho nainštalovanie 

 na futbalové ihrisko Bytča                     30.000,- € 

-technická vybavenosť k bytom Thurzové sady      5.500,- €   

-projekt „Zvýšenie kvality portálu Mesta...“    21.800,-€   

 

10/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 3/2021  

o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča. 

 

MR odporúča MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 

3/2021 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča 

- Marhuľová ulica (medzi pozemkami parc. CKN č. 3155/197 a parc. 

CKN č. 3155/235) a Broskyňová ulica (medzi pozemkami parc. CKN č. 

3155/236 a parc. CKN č. 3155/235). 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2021 o určení názvu 

ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2021 o určení názvu 

ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2021 o určení názvu 

ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča. 

 

11/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 4/2021  

o zrušení Elokovaného pracoviska, Malá Bytča 103, Bytča a Výdajnej 

školskej jedálne Malá Bytča 103, Bytča ako súčastí Materskej školy, 

Hurbanova 247/5, Bytča  a zriadení Materskej školy, Malá Bytča 103, 

Bytča a jej súčasti Výdajnej školskej jedálni, Malá Bytča 103,   

Bytča.    

 

MR odporúča MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 

4/2021  o zrušení Elokovaného pracoviska, Malá Bytča 103, Bytča 

a Výdajnej školskej jedálne Malá Bytča 103, Bytča ako súčastí 

Materskej školy, Hurbanova 247/5, Bytča  a zriadení Materskej 

školy, Malá Bytča 103, Bytča a jej súčasti Výdajnej školskej 

jedálni, Malá Bytča 103,   Bytča.    

   

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 4/2021  o zrušení 

Elokovaného pracoviska, Malá Bytča 103, Bytča a Výdajnej školskej 

jedálne Malá Bytča 103, Bytča ako súčastí Materskej školy, 

Hurbanova 247/5, Bytča  a zriadení Materskej školy, Malá Bytča 103, 

Bytča a jej súčasti Výdajnej školskej jedálni, Malá Bytča 103,   

Bytča.    

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 4/2021  o zrušení 

Elokovaného pracoviska, Malá Bytča 103, Bytča a Výdajnej školskej 

jedálne Malá Bytča 103, Bytča ako súčastí Materskej školy, 

Hurbanova 247/5, Bytča  a zriadení Materskej školy, Malá Bytča 103, 

Bytča a jej súčasti Výdajnej školskej jedálni, Malá Bytča 103,   

Bytča.    

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021  

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 4/2021  o zrušení 

Elokovaného pracoviska, Malá Bytča 103, Bytča a Výdajnej školskej 

jedálne Malá Bytča 103, Bytča ako súčastí Materskej školy, 

Hurbanova 247/5, Bytča  a zriadení Materskej školy, Malá Bytča 103, 

Bytča a jej súčasti Výdajnej školskej jedálni, Malá Bytča 103,   

Bytča.    

   

12/ Návrh na delegovanie zástupcu mesta do rady školy pri Materskej 

škole, Malá Bytča 103, Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 82/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

V zmysle § 11, ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a § 

25, ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonom 

v znení neskorších predpisov: 

1/ Počet členov v Školskej rade pri Materskej škole, Malá Bytča 

103, Bytča: 5 členov. 

2/ Zloženie rady školy: jeden pedagogický zamestnanec, jeden 

nepedagogický zamestnanec, dvaja zástupcovia zákonných zástupcov, 

jeden zástupca zriaďovateľa. 

3/ Delegovanie zástupcu zriaďovateľa: p. Helena Králiková 

   

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

V zmysle § 11, ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a § 

25, ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonom 

v znení neskorších predpisov: 

1/ Počet členov v Školskej rade pri Materskej škole, Malá Bytča 

103, Bytča: 5 členov. 

2/ Zloženie rady školy: jeden pedagogický zamestnanec, jeden 

nepedagogický zamestnanec, dvaja zástupcovia zákonných zástupcov, 

jeden zástupca zriaďovateľa. 

3/ Delegovanie zástupcu zriaďovateľa: p. Helena Králiková 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 82/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

V zmysle § 11, ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a § 

25, ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonom 

v znení neskorších predpisov: 

1/ Počet členov v Školskej rade pri Materskej škole, Malá Bytča 

103, Bytča: 5 členov. 



2/ Zloženie rady školy: jeden pedagogický zamestnanec, jeden 

nepedagogický zamestnanec, dvaja zástupcovia zákonných zástupcov, 

jeden zástupca zriaďovateľa. 

3/ Delegovanie zástupcu zriaďovateľa: p. Helena Králiková 

 

13/ Návrh na zrušenie uznesenia č. 65/2021 zo dňa 29. 4. 2021. 

 

MR odporúča MZ schváliť zrušenie uznesenia č. 65/2021 zo dňa 29. 4. 

2021. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 83/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 65/2021 zo 

dňa 29. 4. 2021, nakoľko uchádzači o pridelenie voľných nájomných 

bytov v Pšurnoviciach odriekli pridelený byt. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 65/2021 zo 

dňa 29. 4. 2021, nakoľko uchádzači o pridelenie voľných nájomných 

bytov v Pšurnoviciach odriekli pridelený byt. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 83/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 65/2021 zo 

dňa 29. 4. 2021, nakoľko uchádzači o pridelenie voľných nájomných 

bytov v Pšurnoviciach odriekli pridelený byt. 

 

14/ Návrh na schválenie uznesenia podľa § 30 ods. 4 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný 

zákon“) v znení neskorších predpisov. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 84/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Konštatuje, 

že po preskúmaní schváleného a platného územného plánu sídelného 

útvaru Bytča (ÚPN SÚ Bytča) podľa § 30 ods. 4 stavebného zákona,  

v súčasnosti nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky a netreba 

obstarať nový územný plán. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Konštatuje, 



že po preskúmaní schváleného a platného územného plánu sídelného 

útvaru Bytča (ÚPN SÚ Bytča) podľa § 30 ods. 4 stavebného zákona,  

v súčasnosti nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky a netreba 

obstarať nový územný plán. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 84/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Konštatuje, 

že po preskúmaní schváleného a platného územného plánu sídelného 

útvaru Bytča (ÚPN SÚ Bytča) podľa § 30 ods. 4 stavebného zákona,  

v súčasnosti nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky a netreba 

obstarať nový územný plán. 

 

15/ MR odporúča MZ, na návrh finančnej komisie, aby na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva boli prerokované len tie návrhy na zmenu 

rozpočtu Mesta Bytča, ktoré boli pred zasadnutím prerokované 

v príslušných komisiách zriadených pri mestskom zastupiteľstve. 

Výnimkou budú len návrhy na prerokovanie mimoriadnych, 

nepredvídateľných nákladov spojených s odstránením akéhokoľvek 

havarijného stavu.  

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 85/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Prijíma: 

Zásadu, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva budú prerokované 

len tie návrhy na zmenu rozpočtu Mesta Bytča, ktoré boli pred 

zasadnutím prerokované v príslušných komisiách zriadených pri 

mestskom zastupiteľstve. Výnimkou budú len návrhy na prerokovanie 

mimoriadnych, nepredvídateľných nákladov spojených s odstránením 

akéhokoľvek havarijného stavu.  

 

Pán primátor požiadal o vysvetlenie, aký dôvod viedol MR, aby tento 

návrh podala, nakoľko na zasadnutí zastupiteľstva sú prerokované 

body z komisii a mestskej rady. Samozrejme s výnimkou, kedy ide  

o prerokovanie mimoriadnych, nepredvídateľných vecí súvisiacich buď 

so žiadosťami občanov alebo Mestom. 

 

Poslanec p. Weber konštatoval, že tento návrh vzišiel z finančnej 

komisie, jeho predkladateľ poslanec p. Gallo je na zasadnutí MZ 

zatiaľ neprítomný, nevie sa k jeho návrhu vyjadriť, preto navrhuje, 

aby uvedený bod bol stiahnutý z rokovania zastupiteľstva. 

 

Poslanec p. Weber predložil návrh na stiahnutie bodu z programu 

zasadnutia. Poslanci návrh schválili. 

 

Poslanec p. Putirka požiadal, aby „väčšie“ žiadosti boli predložené 

aj na prerokovanie do finančnej komisie.  

  



16/ MR odporúča MZ, aby zmluvy o poskytovaní vecných  bremien na 

nehnuteľnostiach vo vlastníctve Mesta Bytča, boli po posúdení 

(napr. znalecký posudok) žiadateľom poskytované odplatne. 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 85/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatváranie zmlúv o poskytovaní vecných  bremien na nehnuteľ-

nostiach vo vlastníctve Mesta Bytča odplatne.   

 

Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p. 

Gallo.   

 

Poslanec p. Kozák poukázal na to, že niektoré pozemky boli 

bezplatne odovzdané Mestu a potom vlastníci požiadajú o schválenie 

vecného bremena. Bolo by nekorektné, aby zriadenie vecného bremena 

nebolo bezodplatné. 

 

Poslanec p. Weber konštatoval, že to skôr odporúčanie pre PK do 

budúcna.  

 

Poslanec p. Babušík oboznámil prítomných, že išlo o spontánny 

návrh, nedá sa paušalizovať, je treba rozhodovať o každej žiadosti 

individuálne. 

 

Poslanci v závere diskusie vzali na vedomie informáciu právnika 

mesta, ktorý konštatoval, že vecné bremená sú riešené vo Všeobecne 

záväznom nariadení o majetku mesta, v § 10. Môžu sa schvaľovať 

bezodplatne a aj za odplatu. Treba to riešiť doplnením týchto zásad 

a riešiť individuálne každú žiadosť (vzhľadom napr. na lokalitu). 

 

Poslanec p. Lovás upozornil, že ide o vecné bremená aj pre občanov, 

nie len veľkým stavebníkom a spoločnostiam. Občania sú dosť 

zaťažení ostatnými poplatkami, to určite treba brať do úvahy. 

Požiadal, aby tento bod bol stiahnutý z rokovania a predložený po 

jeho dopracovaní. 

 

Poslanec p. Lovás predložil návrh na stiahnutie bodu z rokovania 

zastupiteľstva. Poslanci návrh schválili.   

  

17/ Žiadosť p. doc. Ing. Miloša Poliaka, PhD., Pšurnovická č.s. 

1051/52, Bytča o predaj pozemku parc. CKN č. 2970/14, záhrada 

o výmere 42 m
2
, v k.ú. Veľká Bytča. 

Ide o pozemok mesta umiestnený v uzavretom areáli rodinného domu 

žiadateľa, ktorý predmetný pozemok vrátane pôvodných majiteľov 

dlhodobo užíva. 

MR odporúča MZ zobrať na vedomie žiadosť p. doc. Ing. Miloša 

Poliaka, PhD., Pšurnovická č.s. 1051/52, Bytča o predaj o predaj 

pozemku parc. CKN č. 2970/14, záhrada o výmere 42 m
2
, v k. ú. Veľká 

Bytča s tým, že jeho žiadosť prerokuje MZ opätovne, komplexne po 



vyzvaní vlastníkov vedľajších nehnuteľností, nakoľko dotknutý 

mestský pozemok prechádza záhradami viacerých susedov žiadateľa. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 85/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

žiadosť p. doc. Ing. Miloša Poliaka, PhD., Pšurnovická č.s. 

1051/52, Bytča o odpredaj pozemku parc. CKN č. 2970/14, záhrada 

o výmere 42 m
2
, v k. ú. Veľká Bytča s tým, že jeho žiadosť bude 

prerokovaná opätovne, komplexne po vyzvaní vlastníkov vedľajších 

nehnuteľností, nakoľko dotknutý mestský pozemok prechádza záhradami 

viacerých susedov žiadateľa. 

 

Pán primátor konštatoval, že keď občan požiadal, mal by ísť 

z komisie a rady návrh, či chceme vyhovieť a ak áno, za koľko. Je 

tam nová asfaltka, zelený pás, preto Mestu nevadí odpredaj. Ďalej 

konštatoval, že podľa neho je nesprávne, aby Mesto vyzývalo ďalších 

dotknutých, či si chcú vysporiadať pozemky. Za aký čas, po ich 

vyzvaní prejavia záujem, za pol roka, rok. Podľa jeho názoru mala 

komisia odporučiť, či predať a za koľko. 

Poslanec p. Kulíšek konštatoval, že ak ide len o požiadanie 

dotknutých občanov (5 rodinných domov), to zabezpečí aj on.  

Podotkol, že ak sa Mesto rozhodne tieto pozemky predávať, on nie je 

proti, ale nech sú splnené podmienky. Prvou podmienkou je, nech sa 

pozemok predá všetkým a druhá podmienka - križujú sa „C“ a „E“ 

parcely. Je nutné vyhotoviť geometrický plán. Aby sa nestalo to, že 

jeden sused kúpi m
2 
v dvore u druhého suseda. Ak toto Mesto nevie 

zabezpečiť, nech to radšej nepredáva. Podotkol, že ode o to, aby sa 

pozemok vo vlastníctve Mesta predaj všetkým rovnako férovo. 

Poslanec p. Šušolík vyjadril súhlas s pánom primátorom, mali dať 

žiadateľovi odpoveď. Nerád by niekomu skomplikoval rozhodovanie, 

preto navrhol, aby bol tento bod tiež stiahnutý z rokovania 

zastupiteľstva s tým, že ak neprídu požiadavky na odkúpenie aj od 

ostatných susedov, tak by tento bod bol prerokovaný na ďalšom 

zastupiteľstve.  

Pán primátor požiadal poslanca p. Kulíška, keby požiadal aj 

ostatných susedov, či majú záujem o odkúpenie pozemku. 

Poslanec p. Šušolík predložil návrh na stiahnutie bodu z rokovania 

zastupiteľstva. Poslanci návrh schválili. 

18/ Žiadosť Marko plus, s.r.o., Hradná 284, 013 52 Súľov – Hradná 

o zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov objektu č. s. 

1020 na Komenského ul. v Bytči (prevádzka reštaurácie), za obdobie 

od 01.01.2021 do 31.05.2021 (pandémia COVID – 19). 

MR odporúča MZ schváliť odpustenie nájmu za prenájom nebytových 

priestorov objektu č. s. 1020 na Komenského ul. v Bytči (prevádzka 



reštaurácie) nájomcovi týchto priestorov - Marko plus, s.r.o., 

Hradná 284, 013 52 Súľov – Hradná, počas druhej vlny  COVID-u 

(mesiace január, február, marec, apríl, máj 2021), v plnej výške.  

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 85/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Odpustenie plnej výšky nájomného vyplývajúceho z príslušnej 

nájomnej zmluvy (zo dňa 10. 5. 2012), ktoré nájomcovi Marko plus s. 

r. o., Hradná 284, Súľov – Hradná založili právo užívať predmet 

nájmu vo vlastníctve Mesta Bytča (Reštaurácia na ul. Komenského 

č.s. 1020 v Bytči), za dobu január, február, marec, apríl, máj 2021 

počas ktorej nemohol predmet nájmu užívať v dôsledku opatrení 

príslušných orgánov SR na zamedzenie následkov šírenia nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Odpustenie plnej výšky nájomného vyplývajúceho z príslušnej 

nájomnej zmluvy (zo dňa 10. 5. 2012), ktoré nájomcovi Marko plus s. 

r. o., Hradná 284, Súľov – Hradná založili právo užívať predmet 

nájmu vo vlastníctve Mesta Bytča (Reštaurácia na ul. Komenského 

č.s. 1020 v Bytči), za dobu január, február, marec, apríl, máj 2021 

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. 85/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Odpustenie plnej výšky nájomného vyplývajúceho z príslušnej 

nájomnej zmluvy (zo dňa 10. 5. 2012), ktoré nájomcovi Marko plus s. 

r. o., Hradná 284, Súľov – Hradná založili právo užívať predmet 

nájmu vo vlastníctve Mesta Bytča (Reštaurácia na ul. Komenského 

č.s. 1020 v Bytči), za dobu január, február, marec, apríl, máj 2021 

počas ktorej nemohol predmet nájmu užívať v dôsledku opatrení 

príslušných orgánov SR na zamedzenie následkov šírenia nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

 

19/ Žiadosť p. Mgr. Lindy Hulínovej, Okružná 1102/2, Bytča o zmenu 

osoby nájomcu na prenájom nebytových priestorov reštaurácie 

Klasicistickej budovy č.s. 105 v Bytči a to na právnickú osobu. 

Žiadateľka uzatvorila s Mestom Bytča nájomnú zmluvu na fyzickú 

osobu s IČO. 

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti p. Mgr. Lindy 

Hulínovej, Okružná 1102/2, Bytča o zmenu osoby nájomcu na prenájom  

nebytových priestorov reštaurácie Klasicistickej budovy č.s. 105  



v Bytči na právnickú osobu (s.r.o.). 

      

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 86/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Mgr. Lindy Hulínovej, Okružná 1102/2, Bytča  

o zmenu osoby nájomcu na prenájom nebytových priestorov reštaurácie  

Klasicistickej budovy č.s. 105 v Bytči na právnickú osobu (s.r.o.). 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Mgr. Lindy Hulínovej, Okružná 1102/2, Bytča  

o zmenu osoby nájomcu na prenájom nebytových priestorov reštaurácie  

Klasicistickej budovy č.s. 105 v Bytči na právnickú osobu (s.r.o.). 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 86/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti p. Mgr. Lindy Hulínovej, Okružná 1102/2, Bytča  

o zmenu osoby nájomcu na prenájom nebytových priestorov reštaurácie  

Klasicistickej budovy č.s. 105 v Bytči na právnickú osobu (s.r.o.). 

 

20/ Vyhodnotenie OVS č. 2/2021 (predaj RD č. s. 634 a príslušné 

pozemky na Kollárovej ul. v Bytči), protokol o vyhodnotení OVS č. 

2/2021. 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 87/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

1/ Výsledok OVS č. 2/2021 v súlade s protokolom o vyhodnotení tejto 

OVS č. 2/2021 zo dňa 14.06.2021. 

2/ V súlade s protokolom o vyhodnotení OVS č. 2/2021 zo dňa 

14.06.2021 uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností a to: 

-pozemok parc. CKN č 42/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 285 

 m
2
 v k.ú. Veľká Bytča,  

-pozemok parc. CKN č 43/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 

 m
2
 v k.ú. Veľká Bytča,  

-pozemok parc. CKN č 42/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 292 

 m
2
 v k.ú. Veľká Bytča,  

-rodinný dom č. súp. 634 s príslušenstvom, na pozemku parc. CKN č 

42/2 v k.ú. Veľká Bytča 

kupujúcemu p. Branislavovi Rašimu, rod. Raši, nar. 26.09.1980, 

Hlinkova 686/26, 014 01 Bytča, za kúpnu cenu vo výške 157.000,-€  

s tým, že kupujúci uhradí i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej 

zmluvy.  

 



Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

1/ Výsledok OVS č. 2/2021 v súlade s protokolom o vyhodnotení tejto 

OVS č. 2/2021 zo dňa 14.06.2021. 

2/ V súlade s protokolom o vyhodnotení OVS č. 2/2021 zo dňa 

14.06.2021 uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností a to: 

-pozemok parc. CKN č 42/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 285 

 m
2
 v k.ú. Veľká Bytča,  

-pozemok parc. CKN č 43/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 

 m
2
 v k.ú. Veľká Bytča,  

-pozemok parc. CKN č 42/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 292 

 m
2
 v k.ú. Veľká Bytča,  

-rodinný dom č. súp. 634 s príslušenstvom, na pozemku parc. CKN č 

42/2 v k.ú. Veľká Bytča 

kupujúcemu p. Branislavovi Rašimu, rod. Raši, nar. 26.09.1980, 

Hlinkova 686/26, 014 01 Bytča, za kúpnu cenu vo výške 157.000,-€  

s tým, že kupujúci uhradí i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej 

zmluvy.  

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 87/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

1/ Výsledok OVS č. 2/2021 v súlade s protokolom o vyhodnotení tejto 

OVS č. 2/2021 zo dňa 14.06.2021. 

2/ V súlade s protokolom o vyhodnotení OVS č. 2/2021 zo dňa 

14.06.2021 uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností a to: 

-pozemok parc. CKN č 42/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 285 

 m
2
 v k.ú. Veľká Bytča,  

-pozemok parc. CKN č 43/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 

 m
2
 v k.ú. Veľká Bytča,  

-pozemok parc. CKN č 42/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 292 

 m
2
 v k.ú. Veľká Bytča,  

-rodinný dom č. súp. 634 s príslušenstvom, na pozemku parc. CKN č 

42/2 v k.ú. Veľká Bytča 

kupujúcemu p. Branislavovi Rašimu, rod. Raši, nar. 26.09.1980, 

Hlinkova 686/26, 014 01 Bytča, za kúpnu cenu vo výške 157.000,-€  

s tým, že kupujúci uhradí i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej 

zmluvy.  

 

21/ Žiadosť Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, Bratislava 

o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku parc. CKN 

č. 1401/1 v k. ú. Veľká Bytča, pre potreby stavby: I/10 Bytča most 

251- SR (navrhované nájomné vo výške 0,92 eur/m
2
/rok, t.j. 23,92 

eur/rok). 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 88/2021 

Mestské zastupiteľstvo 



Schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku parc. CKN č.  

1401/1 o výmere 26 m
2 
, k. ú. Veľká Bytča, pre potreby stavby: I/10  

Bytča most 251 (web mesta, úradná tabuľa mesta), formou priameho 

prenájmu podľa §9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku  

obci ako prípadu prenájmu hodného osobitného zreteľa a v súlade so  

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa  

23.11.2016 a to nájomcovi – SR v zastúpení Slovenská správa ciest,  

Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328,  s nasledovnými  

podmienkami nájmu: 

a) výška nájmu – 0,92 €/m
2 
/rok 

b) nájomná zmluva na dobu určitú, 1 rok, odo dňa začatia stavebných 

   prác na predmetnej a líniovej stavbe 

c) účel nájmu – manipulačná plocha potrebná počas doby výstavby 

   líniovej stavby. 

      

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa je podpora mesta Bytča štátnej organizácii – Slovenská 

správa ciest, Bratislava pri budovaní a rekonštrukcii verejnej 

dopravnej infraštruktúry na území mesta Bytča ( líniová stavba – 

„I/10 Bytča most 251“ ). 

 
Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku parc. CKN č.  

1401/1 o výmere 26 m
2 
, k. ú. Veľká Bytča, pre potreby stavby: I/10  

Bytča most 251 (web mesta, úradná tabuľa mesta), formou priameho 

prenájmu podľa §9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku  

obci ako prípadu prenájmu hodného osobitného zreteľa a v súlade so  

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa  

23.11.2016 a to nájomcovi – SR v zastúpení Slovenská správa ciest,  

Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328,  s nasledovnými  

podmienkami nájmu: 

a) výška nájmu – 0,92 €/m
2 
/rok 

b) nájomná zmluva na dobu určitú, 1 rok, odo dňa začatia stavebných 

   prác na predmetnej a líniovej stavbe 

c) účel nájmu – manipulačná plocha potrebná počas doby výstavby 

   líniovej stavby. 

      

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa je podpora mesta Bytča štátnej organizácii – Slovenská 

správa ciest, Bratislava pri budovaní a rekonštrukcii verejnej 

dopravnej infraštruktúry na území mesta Bytča ( líniová stavba – 

„I/10 Bytča most 251“ ). 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 88/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 



Zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku parc. CKN č.  

1401/1 o výmere 26 m
2 
, k. ú. Veľká Bytča, pre potreby stavby: I/10  

Bytča most 251 (web mesta, úradná tabuľa mesta), formou priameho 

prenájmu podľa §9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku  

obci ako prípadu prenájmu hodného osobitného zreteľa a v súlade so  

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa  

23.11.2016 a to nájomcovi – SR v zastúpení Slovenská správa ciest,  

Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328,  s nasledovnými  

podmienkami nájmu: 

a) výška nájmu – 0,92 €/m
2 
/rok 

b) nájomná zmluva na dobu určitú, 1 rok, odo dňa začatia stavebných 

   prác na predmetnej a líniovej stavbe 

c) účel nájmu – manipulačná plocha potrebná počas doby výstavby 

   líniovej stavby. 

      

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa je podpora mesta Bytča štátnej organizácii – Slovenská 

správa ciest, Bratislava pri budovaní a rekonštrukcii verejnej 

dopravnej infraštruktúry na území mesta Bytča ( líniová stavba – 

„I/10 Bytča most 251“ ). 

 
22/ Žiadosť Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, Bratislava 

o uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemkov parc. CKN č. 

1410/15 a 1410/16 v k. ú. Veľká Bytča, pre účely stavby: I/10 Bytča 

most 251- SR. 

Navrhovaná kúpna cena predstavuje sumu vo výške 17,80 eur/m
2
 t.j. 

spolu 12.157,40 €. 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 89/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov parc. CKN č. 

1410/15,ostatná plocha o výmere 243 m
2
a parc. CKN č. 1410/16,ostatná 

plocha o výmere 440 m
2
 k. ú. Veľká Bytča, pre potreby stavby: I/10 

Bytča most 251 ( web mesta, úradná tabuľa mesta),  formou priameho 

predaja podľa §9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci ako prípadu predaja hodného osobitného zreteľa a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 

23.11.2016 a to kupujúcemu – SR v zastúpení Slovenská správa ciest, 

Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328,  s nasledovnými 

podmienkami predaja: 

a) kúpna cena vo výške – 17,80 €/m
2 
 

b) kúpna cena spolu vo výške  – 12 157,40 € 

c) účel predaja – majetkoprávne vysporiadanie stavby I/10 Bytča 

   most 251.  

      

Dôvodom zriadenia tohto predaja, ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa je podpora mesta Bytča štátnej organizácii – Slovenská 

správa ciest, Bratislava pri budovaní a rekonštrukcii verejnej 



dopravnej infraštruktúry na území mesta Bytča ( líniová stavba – 

„I/10 Bytča most 251“ ). 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov parc. CKN č. 

1410/15,ostatná plocha o výmere 243 m
2
a parc. CKN č. 1410/16,ostatná 

plocha o výmere 440 m
2
 k. ú. Veľká Bytča, pre potreby stavby: I/10 

Bytča most 251 ( web mesta, úradná tabuľa mesta),  formou priameho 

predaja podľa §9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci ako prípadu predaja hodného osobitného zreteľa a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 

23.11.2016 a to kupujúcemu – SR v zastúpení Slovenská správa ciest, 

Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328,  s nasledovnými 

podmienkami predaja: 

a) kúpna cena vo výške – 17,80 €/m
2 
 

b) kúpna cena spolu vo výške  – 12 157,40 € 

c) účel predaja – majetkoprávne vysporiadanie stavby I/10 Bytča 

   most 251.  

      

Dôvodom zriadenia tohto predaja, ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa je podpora mesta Bytča štátnej organizácii – Slovenská 

správa ciest, Bratislava pri budovaní a rekonštrukcii verejnej 

dopravnej infraštruktúry na území mesta Bytča ( líniová stavba – 

„I/10 Bytča most 251“ ). 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 89/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov parc. CKN č. 

1410/15,ostatná plocha o výmere 243 m
2
a parc. CKN č. 1410/16,ostatná 

plocha o výmere 440 m
2
 k. ú. Veľká Bytča, pre potreby stavby: I/10 

Bytča most 251 ( web mesta, úradná tabuľa mesta),  formou priameho 

predaja podľa §9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci ako prípadu predaja hodného osobitného zreteľa a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 

23.11.2016 a to kupujúcemu – SR v zastúpení Slovenská správa ciest, 

Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328,  s nasledovnými 

podmienkami predaja: 

a) kúpna cena vo výške – 17,80 €/m
2 
 

b) kúpna cena spolu vo výške  – 12 157,40 € 

c) účel predaja – majetkoprávne vysporiadanie stavby I/10 Bytča 

   most 251.  

      

Dôvodom zriadenia tohto predaja, ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa je podpora mesta Bytča štátnej organizácii – Slovenská 

správa ciest, Bratislava pri budovaní a rekonštrukcii verejnej 



dopravnej infraštruktúry na území mesta Bytča ( líniová stavba – 

„I/10 Bytča most 251“ ). 

 

23/ Ponuka p. Mgr. Stanislavy Mrenovej, Hliník nad Váhom 256, Bytča 

a p. MUDr. Ivana Mudráka, Trenčianska cesta 64, na odpredaj 

pozemkov prístupových ciest v k. ú. Hliník nad Váhom, lokalita 

Lánce, parc. CKN č. 829/6, 829/38, 829/86 a 829/99.  

Predmetné pozemky predstavujú spolu výmeru 1.028 m
2
 a vlastníci ich 

ponúkajú Mestu Bytča za cenu 1,-€/m
2
, t.j. spolu za kúpnu cenu vo 

výške 1.028,- €. Dotknuté pozemky sú spevnené makadamom, resp. 

jeden je i nespevnený. 

MR odporúča MZ schváliť nevyhovenie žiadosti žiadateľov, resp. 

ponúkajúcich - Mgr. Stanislava Mrenová,  Hliník nad Váhom 256, 

Bytča a MUDr. Ivan Mudrák, Trenčianska cesta 64, Martin na 

odkúpenie ich pozemkov parc. CKN č. 829/6, 829/38, 829/86 a 829/99 

v k. ú. Hliník nad Váhom, Mestom Bytča.    

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 90/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti žiadateľov, resp. ponúkajúcich – pp. Mgr. 

Stanislava Mrenová,  Hliník nad Váhom 256, Bytča a MUDr. Ivan 

Mudrák, Trenčianska cesta 64, Martin, na odkúpenie ich pozemkov 

parc. CKN č. 829/6, 829/38, 829/86 a 829/99 v k. ú. Hliník nad 

Váhom, Mestom Bytča. 

 
Pán primátor oboznámil prítomných, že bol na obhliadke aj 

s poslancom za m.č. Hliník nad Váhom. Prikláňa sa k odporúčaniu PK 

aj z dôvodu, že nie sú stavebníkmi ešte postavené ploty. Cesta má 

byť vyčlenená a asfaltovaná tak, aby z každej strany (pri plotoch) 

bol po 50 cm pás, aby bolo zabezpečené odvodnenie. Treba doriešiť 

tie oplotenia a potom ponúknuť na odpredaj Mestu pozemok. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti žiadateľov, resp. ponúkajúcich – pp. Mgr. 

Stanislava Mrenová,  Hliník nad Váhom 256, Bytča a MUDr. Ivan 

Mudrák, Trenčianska cesta 64, Martin, na odkúpenie ich pozemkov 

parc. CKN č. 829/6, 829/38, 829/86 a 829/99 v k. ú. Hliník nad 

Váhom, Mestom Bytča. 
Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 90/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Nevyhovenie žiadosti žiadateľov, resp. ponúkajúcich – pp. Mgr. 

Stanislava Mrenová,  Hliník nad Váhom 256, Bytča a MUDr. Ivan 



Mudrák, Trenčianska cesta 64, Martin, na odkúpenie ich pozemkov 

parc. CKN č. 829/6, 829/38, 829/86 a 829/99 v k. ú. Hliník nad 

Váhom, Mestom Bytča. 

 
24/ Žiadosť p. Ivana Hraboša, Predmier 246, p. Miloslava 

Hrabovského, J. Francisciho 716/1, Prievidza a p. Radka Cudráka, 

Hliník nad Váhom 389, Bytča o odpredaj časti pozemku mesta Bytča z 

parc. CKN č. 991 v k.ú. Hliník nad Váhom, prípadne zriadenie 

prenájmu alebo vecného bremena pre most, prístupovú komunikáciu 

a vybudovanie prípojok pre RD na parcele CKN č. 195/2, 195/4 

a 203/1.  

Požadovaná výmera pozemku Mesta je približne 73 m
2
. Žiadatelia 

doposiaľ nepredložili originál schváleného geometrického plánu na 

vyššie uvedený účel.  

 

MR odporúča MZ schváliť zriadenie vecného bremena. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 91/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Prípravu zriadenia vecného bremena na pozemku mesta Bytča, časť 

parc. CKN č. 991 v k.ú. Hliník nad Váhom, pre účely vybudovania 

prístupovej komunikácie, vybudovania a prevádzkovania mostu 

a zriadenia prípojok (kanalizačná a elektrická prípojka) pre 

potreby budúcich stavieb na pozemkoch CKN č. 195/2, 195/4 a 203/1, 

v prospech vlastníkov týchto pozemkov - Ivan Hraboš, Predmier 246, 

013 51 Predmier, Miloslav Hrabovský, J. Francisciho 716/1, 971 01 

Prievidza a Radko Cudrák, Hliník nad Váhom 389, 014 01 Bytča, s tým 

že žiadatelia vypracujú príslušný GP a návrh zmluvy o bezplatnom 

vecnom bremene a predložia ich ku schváleniu v MZ. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Prípravu zriadenia vecného bremena na pozemku mesta Bytča, časť 

parc. CKN č. 991 v k.ú. Hliník nad Váhom, pre účely vybudovania 

prístupovej komunikácie, vybudovania a prevádzkovania mostu 

a zriadenia prípojok (kanalizačná a elektrická prípojka) pre 

potreby budúcich stavieb na pozemkoch CKN č. 195/2, 195/4 a 203/1, 

v prospech vlastníkov týchto pozemkov - Ivan Hraboš, Predmier 246, 

013 51 Predmier, Miloslav Hrabovský, J. Francisciho 716/1, 971 01 

Prievidza a Radko Cudrák, Hliník nad Váhom 389, 014 01 Bytča, s tým 

že žiadatelia vypracujú príslušný GP a návrh zmluvy o bezplatnom 

vecnom bremene a predložia ich ku schváleniu v MZ. 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 91/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 



Prípravu zriadenia vecného bremena na pozemku mesta Bytča, časť 

parc. CKN č. 991 v k.ú. Hliník nad Váhom, pre účely vybudovania 

prístupovej komunikácie, vybudovania a prevádzkovania mostu 

a zriadenia prípojok (kanalizačná a elektrická prípojka) pre 

potreby budúcich stavieb na pozemkoch CKN č. 195/2, 195/4 a 203/1, 

v prospech vlastníkov týchto pozemkov - Ivan Hraboš, Predmier 246, 

013 51 Predmier, Miloslav Hrabovský, J. Francisciho 716/1, 971 01 

Prievidza a Radko Cudrák, Hliník nad Váhom 389, 014 01 Bytča, s tým 

že žiadatelia vypracujú príslušný GP a návrh zmluvy o bezplatnom 

vecnom bremene a predložia ich ku schváleniu v MZ. 

 

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

2927/8, 010 47 Žilina o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena na pozemkoch Mesta a to parc. CKN č. 

263, 1353, 385/2, 3519/4, 3356, 385/4, 385/1 v k.ú. Veľká Bytča, 

v rámci stavby: „13349 – Bytča – ul. Hlinkova, zahustenie TS“.  

Predpokladaný rozsah vecného bremena na pozemkoch Mesta predstavuje 

plochu o výmere 947 m
2
. 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 92/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 

pozemkoch mesta a to parc. CKN č. 263, 1353, 385/2, 3519/4, 3356, 

385/4, 385/1  v k.ú. Veľká Bytča, v rámci stavby: „13349 – Bytča – 

ul. Hlinkova, zahustenie TS“, medzi budúcim oprávneným: Mesto 

Bytča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO:00321192 a budúcim 

povinným z vecného bremena: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, v navrhovanom znení 

zo dňa 01.07.2021.  

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 

pozemkoch mesta a to parc. CKN č. 263, 1353, 385/2, 3519/4, 3356, 

385/4, 385/1  v k.ú. Veľká Bytča, v rámci stavby: „13349 – Bytča – 

ul. Hlinkova, zahustenie TS“, medzi budúcim oprávneným: Mesto 

Bytča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO:00321192 a budúcim 

povinným z vecného bremena: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, v navrhovanom znení 

zo dňa 01.07.2021.  

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 92/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 

pozemkoch mesta a to parc. CKN č. 263, 1353, 385/2, 3519/4, 3356, 

385/4, 385/1  v k.ú. Veľká Bytča, v rámci stavby: „13349 – Bytča – 



ul. Hlinkova, zahustenie TS“, medzi budúcim oprávneným: Mesto 

Bytča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO:00321192 a budúcim 

povinným z vecného bremena: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, v navrhovanom znení 

zo dňa 01.07.2021.  

26/ Protokol – zmluva č. 1/2021 o odovzdaní a prevzatí majetku 

Mesta Bytča do správy organizácie: Jesienka – zariadenie pre 

seniorov a denný stacionár, Treskoňova ul. č. 813, Bytča -  

vzduchotechnika. 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 93/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie protokolu, zmluvy č. 1/2021 o odovzdaní a prevzatí  

majetku mesta Bytča – vzduchotechnika, do správy rozpočtovej  

organizácie mesta Bytča: Jesienka – zariadenie pre seniorov a denný  

stacionár, Treskoňova ul. č. 813, 014 01 Bytča, IČO: 421219973 a to  

v navrhovanom znení zo dňa 01.07.2021. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie protokolu, zmluvy č. 1/2021 o odovzdaní a prevzatí  

majetku mesta Bytča – vzduchotechnika, do správy rozpočtovej  

organizácie mesta Bytča: Jesienka – zariadenie pre seniorov a denný  

stacionár, Treskoňova ul. č. 813, 014 01 Bytča, IČO: 421219973 a to  

v navrhovanom znení zo dňa 01.07.2021. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 93/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie protokolu, zmluvy č. 1/2021 o odovzdaní a prevzatí  

majetku mesta Bytča – vzduchotechnika, do správy rozpočtovej  

organizácie mesta Bytča: Jesienka – zariadenie pre seniorov a denný  

stacionár, Treskoňova ul. č. 813, 014 01 Bytča, IČO: 421219973 a to  

v navrhovanom znení zo dňa 01.07.2021. 

 

27/ Protokol – zmluva č. 2/2021 o odovzdaní a prevzatí majetku 

mesta Bytča do správy organizácii: Technické služby mesta Bytča, 

Hlinická 403/16, Bytča - verejné osvetlenie, rekonštrukcia. 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 94/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie protokolu, zmluvy č. 2/2021 o odovzdaní a prevzatí 

majetku mesta Bytča – verejné osvetlenie, rekonštrukcia,  do správy 

príspevkovej organizácie mesta Bytča: : Technické služby mesta 



Bytča, Hlinická 403/16, 014 01 Bytča, IČO: 00185655 a to 

v navrhovanom znení zo dňa 01.07.2021. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie protokolu, zmluvy č. 2/2021 o odovzdaní a prevzatí 

majetku mesta Bytča – verejné osvetlenie, rekonštrukcia,  do správy 

príspevkovej organizácie mesta Bytča: : Technické služby mesta 

Bytča, Hlinická 403/16, 014 01 Bytča, IČO: 00185655 a to 

v navrhovanom znení zo dňa 01.07.2021. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 94/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie protokolu, zmluvy č. 2/2021 o odovzdaní a prevzatí 

majetku mesta Bytča – verejné osvetlenie, rekonštrukcia,  do správy 

príspevkovej organizácie mesta Bytča: : Technické služby mesta 

Bytča, Hlinická 403/16, 014 01 Bytča, IČO: 00185655 a to 

v navrhovanom znení zo dňa 01.07.2021. 

 

28/ Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu 

projektu pod názvom: „Regenerácia vnútrobloku na ulici Gaštanová 

v Bytči“. 

MR konštatovala, že text dôvodovej správy obsahuje navrhnuté 

funkčné zóny, chýba však jednoduchý projekt, t.z., že poslanci 

nemajú dostatok informácii na odporučenie uvedeného projektu.  

MR požiadala o zaslanie projektu/vizualizácie návrh regenerácie 

vnútroblokov na sídliskách (UL. Gaštanová, Ul. Bottova).   

Po predložení informácie, MR odporúča MZ návrh schváliť. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 95/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo: 

1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na 

projekt: „Regenerácia vnútrobloku na ulici Gaštanová, Bytča“. Kód 

výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65. Ciele projektu sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

214 020,00 eur. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t.j. v maximálnej výške 10 701,00 eur. 



5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na 

projekt: „Regenerácia vnútrobloku na ulici Gaštanová, Bytča“. Kód 

výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

214 020,00 eur. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t.j. v maximálnej výške 10 701,00 eur. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

Poslanec p. Weber konštatoval, že po oboznámení sa s projektom sa 

mu návrh regenerácie vnútroblokov na sídliskách pozdáva. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo: 

1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na 

projekt: „Regenerácia vnútrobloku na ulici Gaštanová, Bytča“. Kód 

výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65. Ciele projektu sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

214 020,00 eur. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t.j. v maximálnej výške 10 701,00 eur. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na 

projekt: „Regenerácia vnútrobloku na ulici Gaštanová, Bytča“. Kód 

výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

214 020,00 eur. 



4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t.j. v maximálnej výške 10 701,00 eur. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 95/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo: 

1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na 

projekt: „Regenerácia vnútrobloku na ulici Gaštanová, Bytča“. Kód 

výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65. Ciele projektu sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

214 020,00 eur. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t.j. v maximálnej výške 10 701,00 eur. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na 

projekt: „Regenerácia vnútrobloku na ulici Gaštanová, Bytča“. Kód 

výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

214 020,00 eur. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t.j. v maximálnej výške 10 701,00 eur. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

29/ Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu 

projektu pod názvom: „Regenerácia vnútrobloku Úvažie v Bytči“. 

MR konštatovala, že text dôvodovej správy obsahuje navrhnuté 

funkčné zóny, chýba však jednoduchý projekt, t.z., že poslanci 

nemajú dostatok informácii na odporučenie uvedeného projektu.  

MR požiadala o zaslanie projektu/vizualizácie návrh regenerácie 

vnútroblokov na sídliskách (UL. Gaštanová, Ul. Bottova).   



Po predložení informácie, MR odporúča MZ návrh schváliť. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 96/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo: 

1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na 

projekt: „Regenerácia vnútrobloku Bytča – Úvažie “. Kód výzvy: 

IROP-PO4-SC431-2021-65. Ciele projektu sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

298 224,00 eur. 

3/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t.j. v maximálnej výške 14 911,20 eur. 

4/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

II.Schvaľuje: 

 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na 

projekt: „Regenerácia vnútrobloku Bytča - Úvažie“. Kód výzvy: IROP-

PO4-SC431-2021-65. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

298 224,00 eur. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t.j. v maximálnej výške 14 911,20 eur. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo: 

1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na 

projekt: „Regenerácia vnútrobloku Bytča – Úvažie “. Kód výzvy: 

IROP-PO4-SC431-2021-65. Ciele projektu sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 



3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

298 224,00 eur. 

3/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t.j. v maximálnej výške 14 911,20 eur. 

4/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

II.Schvaľuje: 

 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na 

projekt: „Regenerácia vnútrobloku Bytča - Úvažie“. Kód výzvy: IROP-

PO4-SC431-2021-65. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

298 224,00 eur. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t.j. v maximálnej výške 14 911,20 eur. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 96/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Prerokovalo: 

1/ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na 

projekt: „Regenerácia vnútrobloku Bytča – Úvažie “. Kód výzvy: 

IROP-PO4-SC431-2021-65. Ciele projektu sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

298 224,00 eur. 

3/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t.j. v maximálnej výške 14 911,20 eur. 

4/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

II.Schvaľuje: 

 

1/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na 



projekt: „Regenerácia vnútrobloku Bytča - Úvažie“. Kód výzvy: IROP-

PO4-SC431-2021-65. 

2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

3/ Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu max. 

298 224,00 eur. 

4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t.j. v maximálnej výške 14 911,20 eur. 

5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Bytča. 

 

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

2927/8, Žilina o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a to na 

časť parc. CKN č. 3519/4 v k.ú. Veľká Bytča, v rámci stavby: „13349 

– Bytča – ul. Hlinkova, zahustenie TS“ predkladá Stredoslovenská 

distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. Jedná sa 

o pozemok, na ktorom bude stáť elektroenergetické zariadenie a jeho 

výmera je 24 m
2
. 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 97/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a to na časť parc. CKN 

č. 3519/4 v k.ú. Veľká Bytča, v rámci stavby: „13349 – Bytča – ul. 

Hlinkova, zahustenie TS“, medzi budúcim predávajúcim: Mesto Bytča, 

Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO:00321192 a budúcim kupujúcim: 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO: 36442151, s kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom 

a to v navrhovanom znení zmluvy do dňa 01.07.2021. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a to na časť parc. CKN 

č. 3519/4 v k.ú. Veľká Bytča, v rámci stavby: „13349 – Bytča – ul. 

Hlinkova, zahustenie TS“, medzi budúcim predávajúcim: Mesto Bytča, 

Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO:00321192 a budúcim kupujúcim: 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO: 36442151, s kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom 

a to v navrhovanom znení zmluvy do dňa 01.07.2021. 

 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 97/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 



Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a to na časť parc. CKN 

č. 3519/4 v k.ú. Veľká Bytča, v rámci stavby: „13349 – Bytča – ul. 

Hlinkova, zahustenie TS“, medzi budúcim predávajúcim: Mesto Bytča, 

Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO:00321192 a budúcim kupujúcim: 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO: 36442151, s kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom 

a to v navrhovanom znení zmluvy do dňa 01.07.2021. 

 

31/ Žiadosť p. Václava Brezáni, Malá Bytča 127, Bytča o odkúpenie 

pozemkov Mesta Bytča parc. CKN č. 56 a 57 v k.ú. Malá Bytča, 

spoluvlastnícky podiel mesta Bytča vo výške ½. 

Pozemok parc. CKN č. 56 je zastavaná plocha a nádvorie o výmere 498 

m
2
 a pozemok parc. CKN č. 57 je záhrada o výmere 1547 m

2
.  

MR odporúča MZ žiadosť schváliť. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 98/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

V súlade s § 9a, ods. 8, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku  

obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016  

odpredaj pozemkov parc. CKN č. 56, zast. plochy a nádvoria o výmere  

498 m
2 
a parc. CKN č. 57, záhrada o výmere 1547 m

2
, k. ú. Malá  

Bytča, v podiele ½, kupujúcim: Václav Brezáni s manželkou Zuzanou  

Brezániovou, trvale bytom Malá Bytča 127, 014 01 Bytča, a to za  

kúpnu cenu vo výške: 

-parc. CKN č. 56 za kúpnu cenu 15,00 €/m
2 

-parc. CKN č. 57 za kúpnu cenu 20,00 €/m
2 

Kupujúci zároveň uhradí i náklady spojené s odvkladovaním 

predmetnej kúpnej zmluvy. 

 

Poslankyňa p. Králiková vysvetlila prítomným, že ide o jej 

rodičovský dom. V 60-tych rokoch sa cez tento pozemok spravil 

odvodňovací kanál, ktorý ide popod cestu do Váhu. Ten pozemok sa 

nedá nijako využiť, nedá sa tu nič pristaviť, taktiež ani v záhrade 

pri dome, tam vedie tiež kanál. Tento pozemok teda nemá využitie 

pre stavebné účely. Dovolila si požiadať o prehodnotenie predajnej 

ceny. 

 

Poslanec p. Šušolík, predseda podnikateľskej komisie, navrhol 

stiahnutie tohto bodu z programu, aby v komisii mohli preštudovať, 

či sa na pozemku dá stavať a podľa skutkového stavu navrhli cenu 

pozemku. 

 

Poslanec p. Šušolík predložil návrh na stiahnutie bodu z rokovania 

zastupiteľstva. Poslanci návrh schválili. 

 



32/ Žiadosť ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinského 681/3, Žilina 

o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu „Bytové 

domy Bytča – Thurzove sady“ So 22 Vodovod, vetva V1.2, na pozemku 

parc. CKN č. 3155/50, k ú. Veľká Bytča. 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 98/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku Mesta  

Bytča, parc. CKN č. 3855/50 v k ú. Veľká Bytča, v rámci  

stavby: „Bytové domy Bytča – Thurzove sady“ So 22 Vodovod, vetva 

V1.2,  medzi povinným z vecného bremena: Mesto Bytča, Námestie SR  

č.1/1, 014 01 Bytča, IČO:00321192 a oprávneným z vecného bremena:  

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960,  

010 57 Žilina, IČO:36672297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 

01.07.2021. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku Mesta  

Bytča, parc. CKN č. 3855/50 v k ú. Veľká Bytča, v rámci  

stavby: „Bytové domy Bytča – Thurzove sady“ So 22 Vodovod, vetva 

V1.2,  medzi povinným z vecného bremena: Mesto Bytča, Námestie SR  

č.1/1, 014 01 Bytča, IČO:00321192 a oprávneným z vecného bremena:  

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960,  

010 57 Žilina, IČO:36672297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 

01.07.2021. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 98/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku Mesta  

Bytča, parc. CKN č. 3855/50 v k ú. Veľká Bytča, v rámci  

stavby: „Bytové domy Bytča – Thurzove sady“ So 22 Vodovod, vetva 

V1.2,  medzi povinným z vecného bremena: Mesto Bytča, Námestie SR  

č.1/1, 014 01 Bytča, IČO:00321192 a oprávneným z vecného bremena:  

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960,  

010 57 Žilina, IČO:36672297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 

01.07.2021. 

 

33/ Schvaľovanie zmluvy o zriadení vecného bremena - 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960,  

Žilina, na pozemkoch Mesta Bytča, parc. CKN č. 3855/50 a 3155/112 

v k ú. Veľká Bytča, v rámci stavby: Bytové domy Bytča – etapa č. 5, 

stavebné objekty SO 20.3 rozšírenie verejnej sieti splaškovej 

kanalizácie, stoka S2 a SO 22.3 rozšírenie verejnej siete vodovodu, 

vetva V2. 



Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 99/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta 

Bytča, parc. CKN č. 3855/50 a 3155/112 v k ú. Veľká Bytča, v rámci 

stavby: Bytové domy Bytča – etapa č. 5, stavebné objekty SO 20.3 

rozšírenie verejnej sieti splaškovej kanalizácie, stoka S2 a SO 

22.3 rozšírenie verejnej siete vodovodu, vetva V2, medzi povinným 

z vecného bremena: Mesto Bytča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, 

IČO:00321192 a oprávneným z vecného bremena: Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, 

IČO:36672297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 01.07.2021. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta 

Bytča, parc. CKN č. 3855/50 a 3155/112 v k ú. Veľká Bytča, v rámci 

stavby: Bytové domy Bytča – etapa č. 5, stavebné objekty SO 20.3 

rozšírenie verejnej sieti splaškovej kanalizácie, stoka S2 a SO 

22.3 rozšírenie verejnej siete vodovodu, vetva V2, medzi povinným 

z vecného bremena: Mesto Bytča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, 

IČO:00321192 a oprávneným z vecného bremena: Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, 

IČO:36672297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 01.07.2021. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 99/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta 

Bytča, parc. CKN č. 3855/50 a 3155/112 v k ú. Veľká Bytča, v rámci 

stavby: Bytové domy Bytča – etapa č. 5, stavebné objekty SO 20.3 

rozšírenie verejnej sieti splaškovej kanalizácie, stoka S2 a SO 

22.3 rozšírenie verejnej siete vodovodu, vetva V2, medzi povinným 

z vecného bremena: Mesto Bytča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča, 

IČO:00321192 a oprávneným z vecného bremena: Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, 

IČO:36672297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 01.07.2021. 

 

34/ Podnet na odporúčanie využitia pozemkov parc. KN-C č. 981/34, 

982/13 v k.ú. Veľká Bytča (lokalita Sihoť) na zriadenie zberného 

dvora.  

 

MR odporúča MZ schváliť zriadenie zberného dvora na pozemkoch parc. 

KN-C č. 981/34, 982/13 v k.ú. Veľká Bytča (lokalita Sihoť) 

a začatie prípravných prác súvisiacich s týmto zámerom 

(zabezpečenie obstarania PD, vyčlenenie finančných prostriedkov na  



PD, vybavenie povolení a pod.). 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 100/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zriadenie zberného dvora na pozemkoch parc. KN-C č. 981/34, 982/13 

v k.ú. Veľká Bytča (lokalita Sihoť) a začatie prípravných prác 

súvisiacich s týmto zámerom (zabezpečenie obstarania PD, vyčlenenie 

finančných prostriedkov na PD, vybavenie povolení a pod.). 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zriadenie zberného dvora na pozemkoch parc. KN-C č. 981/34, 982/13 

v k.ú. Veľká Bytča (lokalita Sihoť) a začatie prípravných prác 

súvisiacich s týmto zámerom (zabezpečenie obstarania PD, vyčlenenie 

finančných prostriedkov na PD, vybavenie povolení a pod.). 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 100/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zriadenie zberného dvora na pozemkoch parc. KN-C č. 981/34, 982/13 

v k.ú. Veľká Bytča (lokalita Sihoť) a začatie prípravných prác 

súvisiacich s týmto zámerom (zabezpečenie obstarania PD, vyčlenenie 

finančných prostriedkov na PD, vybavenie povolení a pod.). 

 

35/ Podnet na odporúčanie ďalšieho nakladania s majetkom mesta – 

budova bývalej MŠ na pozemku parc. KN-C č. 385/4 v k.ú. Veľká Bytča 

(lokalita Rajčula). 

 

MR odporúča MZ schváliť asanáciu budovy bývalej MŠ na pozemku parc. 

KN-C č. 385/4 v k.ú. Veľká Bytča (lokalita Rajčula) a začatie 

s týmto zámerom súvisiacich  činností (vybavenie povolenia na 

odstránenie stavby, zabezpečenie obstarania asanácie,  

vyčlenenie finančných prostriedkov na asanáciu budovy a pod.). 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 101/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Asanáciu budovy bývalej MŠ na pozemku parc. KN-C č. 385/4 v k.ú. 

Veľká Bytča (lokalita Rajčula) a začatie s týmto zámerom 

súvisiacich  činností (vybavenie povolenia na odstránenie stavby, 

zabezpečenie obstarania asanácie, vyčlenenie finančných 

prostriedkov na asanáciu budovy a pod.) s tým, že pozemok bude 

ponechaný v majetku Mesta Bytča. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Asanáciu budovy bývalej MŠ na pozemku parc. KN-C č. 385/4 v k.ú. 

Veľká Bytča (lokalita Rajčula) a začatie s týmto zámerom 

súvisiacich  činností (vybavenie povolenia na odstránenie stavby, 

zabezpečenie obstarania asanácie, vyčlenenie finančných 

prostriedkov na asanáciu budovy a pod.) s tým, že pozemok bude 

ponechaný v majetku Mesta Bytča. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 101/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Asanáciu budovy bývalej MŠ na pozemku parc. KN-C č. 385/4 v k.ú. 

Veľká Bytča (lokalita Rajčula) a začatie s týmto zámerom 

súvisiacich  činností (vybavenie povolenia na odstránenie stavby, 

zabezpečenie obstarania asanácie, vyčlenenie finančných 

prostriedkov na asanáciu budovy a pod.) s tým, že pozemok bude 

ponechaný v majetku Mesta Bytča. 

 

36/ Žiadosť p. Renáty Babušíkovej, Na Sahare 1322/27, Bytča,  

p. Miroslava Midulu, Okružná 1101/4, Bytča a p. Ing. Juraja Kocha, 

Švecová 492/35, Bytča o schválenie výstavby IBV „EKO-UHRÍNOV“ na 

parc. KN-E č. 2348, č. 2246 v k.ú. Veľká Bytča. 

 

MR odporúča MZ schváliť zámer výstavby IBV „EKO-UHRÍNOV“ na parc. 

KN-E č. 2348, č. 2246 v k.ú. Veľká Bytča p. Renáte Babušíkovej, Na 

Sahare 1322/27, Bytča, p. Miroslavovi Midulovi, Okružná 1101/4, 

Bytča a p. Ing. Jurajovi Kochovi, Švecová 492/35, Bytča s tým, že 

Mesto Bytča vydá súhlas s výstavbou a pri doplnku Územného plánu 

bude zaradený do ďalšieho doplnku Územného plánu.    

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 102/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zámer výstavby IBV „EKO-UHRÍNOV“ na parc. KN-E č. 2348, č. 2246 

v k.ú. Veľká Bytča p. Renáte Babušíkovej, Na Sahare 1322/27, Bytča, 

p. Miroslavovi Midulovi, Okružná 1101/4, Bytča a p. Ing. Jurajovi 

Kochovi, Švecová 492/35, Bytča s tým, že Mesto Bytča vydá súhlas 

s výstavbou a pri doplnku Územného plánu bude zaradený do ďalšieho 

doplnku Územného plánu.    

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zámer výstavby IBV „EKO-UHRÍNOV“ na parc. KN-E č. 2348, č. 2246 

v k.ú. Veľká Bytča p. Renáte Babušíkovej, Na Sahare 1322/27, Bytča, 

p. Miroslavovi Midulovi, Okružná 1101/4, Bytča a p. Ing. Jurajovi 



Kochovi, Švecová 492/35, Bytča s tým, že Mesto Bytča vydá súhlas 

s výstavbou a pri doplnku Územného plánu bude zaradený do ďalšieho 

doplnku Územného plánu.    

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 102/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zámer výstavby IBV „EKO-UHRÍNOV“ na parc. KN-E č. 2348, č. 2246 

v k.ú. Veľká Bytča p. Renáte Babušíkovej, Na Sahare 1322/27, Bytča, 

p. Miroslavovi Midulovi, Okružná 1101/4, Bytča a p. Ing. Jurajovi 

Kochovi, Švecová 492/35, Bytča s tým, že Mesto Bytča vydá súhlas 

s výstavbou a pri doplnku Územného plánu bude zaradený do ďalšieho 

doplnku Územného plánu.    

 

37/ Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv v bytovom dome pre dočasné 

ubytovanie Jesienka, Ul. Treskoňova č. 813/4, Bytča na dobu 

neurčitú: 

-p. Marta Turková a Rudolf Búšfy – 2-izbový byt č. 58 od 1.8.2021, 

-p. Zuzana Ostružiarová – 1-izbový byt č. 26 od 1. 10. 2021, 

-p. Mária Papíková – 1-izbový byt č. 28 od 1. 10. 2021, 

-p. Veronika Gärtnerová – 1-izbový byt č. 49, od 1. 10. 2021 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 103/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie nájomných zmlúv v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 

Jesienka, Ul. Treskoňova č. 813/4, Bytča na dobu neurčitú: 

-p. Marta Turková a Rudolf Búšfy – 2-izbový byt č. 58 od 1.8.2021, 

-p. Zuzana Ostružiarová – 1-izbový byt č. 26 od 1. 10. 2021, 

-p. Mária Papíková – 1-izbový byt č. 28 od 1. 10. 2021, 

-p. Veronika Gärtnerová – 1-izbový byt č. 49, od 1. 10. 2021 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie nájomných zmlúv v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 

Jesienka, Ul. Treskoňova č. 813/4, Bytča na dobu neurčitú: 

-p. Marta Turková a Rudolf Búšfy – 2-izbový byt č. 58 od 1.8.2021, 

-p. Zuzana Ostružiarová – 1-izbový byt č. 26 od 1. 10. 2021, 

-p. Mária Papíková – 1-izbový byt č. 28 od 1. 10. 2021, 

-p. Veronika Gärtnerová – 1-izbový byt č. 49, od 1. 10. 2021 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 103/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie nájomných zmlúv v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 

Jesienka, Ul. Treskoňova č. 813/4, Bytča na dobu neurčitú: 



-p. Marta Turková a Rudolf Búšfy – 2-izbový byt č. 58 od 1.8.2021, 

-p. Zuzana Ostružiarová – 1-izbový byt č. 26 od 1. 10. 2021, 

-p. Mária Papíková – 1-izbový byt č. 28 od 1. 10. 2021, 

-p. Veronika Gärtnerová – 1-izbový byt č. 49, od 1. 10. 2021 

 

38/ Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv v nájomných bytoch, Ul. 

Treskoňova č. 814/5, Bytča. 

 

MR odporúča MZ schváliť: 

1/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú 1 rok týmto  

žiadateľom: 

-p. Daniela Tretinárová – garzónka č. 12 od 1. 8. 2021 do 31. 7.  

 2022 

-p. Viktória Hozáková – garzónka č. 17 od 1. 8. 2021 do 31. 7.   

 2022 

2/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu  

uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 104/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v sociálnych bytoch na Ul. 

Treskoňovej č. 814/5, Bytča na  dobu určitú: 

-p. Daniela Tretinárová – garzónka č. 12 od 1. 8. 2021 do 31. 7.  

 2022, 

-p. Viktória Hozáková – garzónka č. 17 od 1. 8. 2021 do 31. 7.   

 2022. 

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/ Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v sociálnych bytoch na Ul. 

Treskoňovej č. 814/5, Bytča na  dobu určitú: 

-p. Daniela Tretinárová – garzónka č. 12 od 1. 8. 2021 do 31. 7.  

 2022, 

-p. Viktória Hozáková – garzónka č. 17 od 1. 8. 2021 do 31. 7.   

 2022. 

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. 104/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v sociálnych bytoch na Ul. 

Treskoňovej č. 814/5, Bytča na  dobu určitú: 

-p. Daniela Tretinárová – garzónka č. 12 od 1. 8. 2021 do 31. 7.  



 2022, 

-p. Viktória Hozáková – garzónka č. 17 od 1. 8. 2021 do 31. 7.   

 2022. 

2/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu  

uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

39/ Pridelenie voľných nájomných bytov v Pšurnoviciach. 

 

MR odporúča MZ schváliť: 

1/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nájomných bytov  

v Pšurnoviciach, na dobu určitú jeden rok týmto žiadateľom: 

-p.  Margita Kušová  -  byt č. 3, od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 

-p. Martin Kučák byt č. 1, od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 

 

2/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu  

uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 105/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Pridelenie voľných nájomných bytov v Pšurnoviciach: 

-p.  Margita Kušová  -  byt č. 3, od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 
-p. Martin Kučák byt č. 1, od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 

 

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 voľných nájomných bytov v Pšurnoviciach: 

-p.  Margita Kušová  -  byt č. 3, od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 

-p. Martin Kučák byt č. 1, od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 

 

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. 105/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Pridelenie voľných nájomných bytov v Pšurnoviciach: 

-p.  Margita Kušová  -  byt č. 3, od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 
-p. Martin Kučák byt č. 1, od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 

 

2/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť 

finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

    

40/ Návrh na zabezpečenie, vykonávanie upratovacích  



a čistiacich služieb v spoločných priestoroch (schodišťa,  

chodby) nájomných bytových domov mesta Bytča, č. s. 1578 a 1579  

v Bytči (ul. Čerešňová a Jabloňová), treťou osobou,  

upratovacou spoločnosťou.  

 

Poznámka: Nájomcovia v týchto mestských bytových domoch, nemajú 

v nájomných zmluvách povinnosť upratovať spoločné priestory 

a uvedené by bolo i náročné zabezpečiť zo strany Mesta Bytča 

(nezodpovednosť nájomníkov a pod.), preto je vhodnejšie zabezpečiť 

predmetné upratovanie profesionálnou službou. Predpokladané náklady 

na upratovanie by predstavovali sumu vo výške 3,30 eur/byt/mesiac, 

t.j. spolu cca. 3 500 eur/rok za obidva bytové domy a hradené by 

boli z prijatého nájmu od nájomníkov jednotlivých bytov.  

 

MR vzala na vedomie informáciu, že upratovanie spoločných 

priestorov v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka je 

zabezpečené (v pracovnom úväzku upratovačky z domu kultúry).   

MR konštatovala, že je nutné zabezpečiť upratovanie aj sociálnych 

bytov na Ul. Treskoňovej, ak si uvedené nájomníci nezabezpečujú 

sami.   

MR odporúča, aby MZ rozhodlo, či upratovanie spoločných priestorov 

bude hradené navýšením nájomného od nájomníkov jednotlivých bytov 

alebo z nájomného v súčasnosti nájomníkmi plateného (bez 

navýšenia). 

 

Návrh uznesenia:  

uznesenie č. 106/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zabezpečenie, vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb 

v spoločných priestoroch (schodišťa, chodby) nájomných bytových  

domov vo vlastníctve Mesta Bytča treťou osobou, upratovacou 

spoločnosťou, pričom náklady za upratovanie spoločných priestorov  

bude hradené navýšením nájomného od nájomníkov jednotlivých bytov.  

 

alebo  

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zabezpečenie, vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb 

v spoločných priestoroch (schodišťa, chodby) nájomných bytových  

domov vo vlastníctve Mesta Bytča treťou osobou, upratovacou 

spoločnosťou, pričom náklady za upratovanie spoločných priestorov  

bude hradené z nájomného v súčasnosti nájomníkmi plateného.  

 

Poslanci v diskusii vyjadrili názor – hlasovanie o návrhu uznesenia -  

náklady za upratovanie spoločných priestorov bude hradené  

z nájomného v súčasnosti nájomníkmi plateného.  

Predseda návrhovej komisie p. Svetloššák predložil návrh uznesenia,  

o ktorom dal pán primátor hlasovať: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 



Zabezpečenie, vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb 

v spoločných priestoroch (schodišťa, chodby) nájomných bytových  

domov vo vlastníctve Mesta Bytča treťou osobou, upratovacou 

spoločnosťou, pričom náklady za upratovanie spoločných priestorov  

bude hradené z nájomného v súčasnosti nájomníkmi plateného.  

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 106/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zabezpečenie, vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb 

v spoločných priestoroch (schodišťa, chodby) nájomných bytových  

domov vo vlastníctve Mesta Bytča treťou osobou, upratovacou 

spoločnosťou, pričom náklady za upratovanie spoločných priestorov  

bude hradené z nájomného v súčasnosti nájomníkmi plateného.  

 

41/ Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Mestom  

Bytča a obcou Petrovice na základe novelizácie zákona o obecnej  

Polícii. 

 

Návrh uznesenia:  

uznesenie č. 107/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Bytča a obcou Petrovice na základe 

novelizácie zákona o obecnej polícii. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Bytča a obcou Petrovice na základe 

novelizácie zákona o obecnej polícii. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 107/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Bytča a obcou Petrovice na základe 

novelizácie zákona o obecnej polícii. 

 

42/ Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Mestom  

Bytča a obcou Kolárovice na základe novelizácie zákona o obecnej  

Polícii. 

 

Návrh uznesenia:  

uznesenie č. 108/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Bytča a obcou Kolárovice na 

základe novelizácie zákona o obecnej polícii. 



 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Bytča a obcou Kolárovice na 

základe novelizácie zákona o obecnej polícii. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 108/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Bytča a obcou Kolárovice na 

základe novelizácie zákona o obecnej polícii. 

 

43/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2021. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 109/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2021. 

 

Poslanec p. Putirka požiadal o doplnenie uznesenia - zabezpečenie 

a zakúpenie vecných ocenení pri organizovaní výstavy ovocia 

a zeleniny, Slovenskému zväzu záhradkárov, grant, ktorý bol 

schválený na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva. Návrh 

predložil predsedovi návrhovej komisie.  

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2021. 

2/ Rozšírenie účelu využitia grantovej dotácie na materiálne  

zabezpečenie a zakúpenie vecných ocenení pri organizovaní výstavy 

ovocia a zeleniny, Slovenskému zväzu záhradkárov, ZO 28-2, Bytča.  

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 109/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2021. 

2/ Rozšírenie účelu využitia grantovej dotácie na materiálne  

zabezpečenie a zakúpenie vecných ocenení pri organizovaní výstavy 

ovocia a zeleniny, Slovenskému zväzu záhradkárov, ZO 28-2, Bytča.  

 



44/ Návrh na odvolanie z funkcie zapisovateľky finančnej komisie p. 

Ing. Jarmily Kramarovej a menovanie p. Ing. Romana Takáča do  

funkcie zapisovateľa finančnej komisie. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 110/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Odvoláva: 

Z funkcie zapisovateľky finančnej komisie p. Ing. Jarmilu 

Kramarovú. 

 

II.Menuje: 

Do funkcie zapisovateľa finančnej komisie p. Ing. Romana Takáča. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Odvoláva: 

Z funkcie zapisovateľky finančnej komisie p. Ing. Jarmilu 

Kramarovú. 

 

II.Menuje: 

Do funkcie zapisovateľa finančnej komisie p. Ing. Romana Takáča. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 110/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Odvoláva: 

Z funkcie zapisovateľky finančnej komisie p. Ing. Jarmilu 

Kramarovú. 

 

II.Menuje: 

Do funkcie zapisovateľa finančnej komisie p. Ing. Romana Takáča. 

 

45/ Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského 

zastupiteľstva na II. polrok 2021: 

 

MR – 21. 9. 2021, 16. 11. 2021 

MZ – 30. 9. 2021, 25. 11. 2021, 14. 12. 2021  

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 111/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na II. 

polrok 2021: 

MR – 21. 9. 2021, 16. 11. 2021 

MZ – 30. 9. 2021, 25. 11. 2021, 14. 12. 2021  

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 



Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na II. 

polrok 2021: 

MR – 21. 9. 2021, 16. 11. 2021 

MZ – 30. 9. 2021, 25. 11. 2021, 14. 12. 2021  

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 111/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Berie na vedomie: 

Termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na II. 

polrok 2021: 

MR – 21. 9. 2021, 16. 11. 2021 

MZ – 30. 9. 2021, 25. 11. 2021, 14. 12. 2021  

 

46/ Návrh na voľbu členov Správnej rady Mestského futbalového 

klubu, Bytča, občianske združenie. 

 

Pán primátor oboznámil prítomných, že v zmysle stanov MFK sú jeho 

členovia všetci poslanci mestského zastupiteľstva. Požiadal 

prítomných poslancov, ktorí majú záujem byť členmi Správnej rady 

Mestského futbalového klubu, Bytča, aby sa prihlásili. 

 

Z diskusie vyplynul návrh členov: p. Ing. Miroslav Minárčik, p. 

Martin Dudoň, p. Ľubomír Hrobárik. 

 

Predseda návrhovej komisie p. Svetloššák predložil návrh uznesenia, 

o ktorom dal pán primátor hlasovať: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Členov Správnej rady Mestského futbalového klubu, Bytča, občianske 

združenie: p. Ing. Miroslav Minárčik, p. Martin Dudoň, p. Ľubomír 

Hrobárik.  

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 112/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Členov Správnej rady Mestského futbalového klubu, Bytča, občianske 

združenie: p. Ing. Miroslav Minárčik, p. Martin Dudoň, p. Ľubomír 

Hrobárik.  

 

47/ O slovo sa prihlásila poslankyňa p. Rybáriková, ktorá 

v krátkosti informovala kolegov poslancov a situácii v zariadení 

Jesienka. Bezproblémový chod zariadenia bol a je zabezpečený, nový 

zdravotnícky personál je kvalitnejší, klienti zariadenia sú 

v lepšom poriadku ako boli, aj zamestnanci sú spokojnejší.   

 

Poslanec p. Kulíšek poznamenal, že jeho pani riaditeľka 

nepresvedčila. 



V závere zasadnutia o slovo požiadal p. Petrovský. Poslanci mu dali 

slovo. Pán Petrovský oboznámil prítomných, aký veľký nekomfort 

bývania, spôsobený šírením hluku z terasy pohostinstva 

„kominárskeho“ domu, má on a jeho rodina. Najväčší problém tento 

hluk spôsobuje jeho vyše 90 ročnej mame. Terasa sa nachádza 12 m od 

okna izby jeho mamy. Vysvetlil, že uvedené so stavebným úradom 

rieši niekoľko rokov. Bolo vydané dodatočné stavebné povolenie, 

ktoré nadriadený orgán Okresný úrad zrušil.  

 

Pán primátor konštatoval, že preverí dôvody zrušenia vydaného 

stavebného povolenia a tiež to, že hygiena vydala k terase kladné 

stanovisko. On sám sa dotazoval, prečo bolo vydané kladné 

stanovisko hygieny. 

 

Pán Petrovský apeloval na poslancov, hlavne v mene svojej mamy, aby 

mu pomohli tieto problémy riešiť.  

      

Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupiteľstva 5/2021 

v Bytči vyčerpaný, pán primátor poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Mgr. Marta Mičietová                Ing. Miroslav Minárčik 

prednostka úradu                    primátor mesta    

 

 

 

Peter Svetloššák                    Stanislav Struhal  

I.overovateľ                        II. overovateľ 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Klučiarová 

     

 

 

 

 

 

 


