
                      Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 1/2021 Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného 

dňa 11. 2. 2020 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Bytči 

 
Čas ukončenia zasadnutia: 17,35 hod.       
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 17 poslancov 
Program: 
1/ Voľba hlavného kontrolóra Mesta Bytča. 
2/ Návrh Zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 
1/2020/Z. 
3/ Návrh Zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 
1/2020/S. 
4/ Žiadosť OZ Na záchranu bytčianskej synagógy o stanovisko Mesta 
Bytča. 
5/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2021. 
6/ Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 
opatrením č. 1/2021 k 28. 2. 2021.  
7/ Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení. 
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 1/2021 
o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta 
Bytča. 
9/ Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2021,  ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2015                     
o určení miesta  a času zápisu žiakov do základnej školy. 
10/ Návrh záväzných súťažných podmienok OVS č. 1/2021 na predaj 
nehnuteľností Mesta Bytča BD Kollárová ul. v Bytči.  
11/ Vyhodnotenie OVS č. 2/2020 na prenájom nebytových priestorov 
bývalej reštaurácie Palatín. 
12/ Návrh na zastupovanie Mesta Bytča na zhromaždení vlastníkov 
poľovných pozemkov Poľovného revíru Bytča, schvaľovanie 
splnomocnenia primátora mesta na zastupovanie mesta Bytča. 
13/ Žiadosť Marko plus s. r. o., Hradná 284 o zníženie nájmu 
z dôvodu uzavretia prevádzky počas epidémie COVID 19, v prevádzke 
Reštaurácia na ul. Komenského 1020 v Bytči. 
14/ Žiadosť p. Danky Harciníkovej a p. Ing. Jána Dunaja 
o odkúpenie rozostavaných garáží na Ul. Bottovej v Bytči. 
15/ Návrh Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina na 
uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
16/ Návrh Severoslovenských vodárni a kanalizácii, a.s., Žilina na 
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
17/ Žiadosť p. JUDr. Jaroslava Maceka a p. Juraja Puchoňa 
o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena.  
18/ Návrh Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina na 
uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
19/ Návrh na predloženie žiadosti o podporu formou dotácie na 
základe výzvy Fondu na podporu športu (Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry) na projekt: „Športová 
hala Bytča“. 



20/ Návrh na predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 
z Environmentálneho fondu na projekt: „Zvýšenie energetickej 
účinnosti objektu – kultúrny dom Hrabové č. s. 77“. 
21/ Žiadosti o opätovné pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné  
ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča. 
22/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Treskoňovej 814/5, Bytča. 
23/ Žiadosti o schválenie výmeny pridelených nájomných bytov na 
Ul. Čerešňovej v Bytči. 
24/ Návrh na zrušenie nájmu v bytoch. 
25/ Pridelenie bytov na Ul. Čerešňovej v Bytči. 
26/ pridelenie bytov na Ul. Jabloňovej v Bytči. 
27/ Návrh termínov zasadnutí MR a MZ v I. polroku 2021. 
28/ Doplnenie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania  
verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. 
29/ Podanie informácie – tepelné zariadenia a rozvody. 
 
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta p. Ing. 
Miroslav Minárčik a konštatoval, že je prítomných všetkých 17 
poslancov. 
Pán primátor dal hlasovať o návrhu programu. Poslanci program 
jednohlasne schválili. 
 
Pán primátor predložil návrh na  doplnenie programu o bod č. 28/ 
Doplnenie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania  
verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. 
 Poslanci doplnenie bodu programu schválili. 
 
Pán primátor predložil ďalší návrh na doplnenie bodu programu, 
o ktorý písomne požiadal poslanec p. Ing. Juraj Putirka – Podanie 
informácie – tepelné zariadenia a rozvody. 
Poslanci doplnenie bodu programu schválili. 
 
Poslanec p. JUDr. Martin Kulíšek požiadal, aby len na záver 
zasadnutia bola podaná stručná informácia o situácii v odpadovom 
hospodárstve. 
Poslanci doplnenie bodu programu schválili. 
 
Pán primátor odpovedal, že poslancom bola informácia zaslaná. 
Poslanci doplnenie bodu programu schválili. 
   
Poslanec p. Martin Dudoň požiadal o podanie informácie ohľadne 
zariadenia Jesienka. 
 
Pán primátor konštatoval, že chcel na konci zasadnutia k uvedenému  
on povedať. Nakoľko je dnešné zasadnutia slávnostné, volí sa 
hlavný kontrolór mesta na ďalšie obdobie, chcel Jesienku riešiť na 
mimoriadnom zastupiteľstve. Odpovedal poslancovi p. Dudoňovi, že 
bude informovať na konci, nemusí to byť ako bod rokovania dnešného 
zasadnutia. 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
 



     Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Július Kozák a p. 
Helena Králiková.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Juraj 
Putirka ako predseda komisie, p. Ľuboslava Rybáriková a p. 
Stanislav Struhal ako členovia komisie. 
     Za zapisovateľku bola určená p. Mária Klučiarová. 
 
Poslanci program, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovateľku schválili. 
 
1/ Voľba hlavného kontrolóra Mesta Bytča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 1/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
I. Konštatuje, 
že v I. kole voľby hlavného kontrolóra Mesta Bytča získal 
pán Michal Filek          ..... hlasov  
pani Ing. Jarmila Kramarová   ..... hlasov 
pani Ing. Stanislava Micheľová ..... hlasov 
pán Ing. Roman Takáč       ..... hlasov 
 
II. Volí  
v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a s prihliadnutím na § 18a zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie 
hlavného kontrolóra Mesta Bytča  ................. s účinnosťou od 
1.3.2021. 
alebo 
II. Konštatuje,  
že podľa výsledkov hlasovania ani jeden kandidát nezískal 
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov, v I. kole voľby 
teda hlavný kontrolór zvolený nebol a do druhého kola voľby 
postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov, 
a to ............... 
 
III. konštatuje, 
že v II. kole voľby hlavného kontrolóra Mesta Bytča získal 
       .... hlasov  
      ..... hlasov 
    
IV. Volí  
v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a s prihliadnutím na § 18a zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie 
hlavného kontrolóra Mesta Bytča  ................. s účinnosťou od 
1.3.2021. 
 
Pán primátor odovzdal slovo pani prednostke, ktorá prítomných 
informovala, že komisia z piatich záujemcov o post hlavného 
kontrolóra vybrala štyroch, ktorí splnili predpísané podmienky pp. 



Michala Fileka, Ing. Jarmilu Kramarovú, Ing. Stanislavu Micheľovú 
a Ing. Romana Takáča. 
 
Pán primátor konštatoval, že kandidát p. Michal Filek je 
neprítomný. Ďalej konštatoval, že nakoľko si poslanci volia 
hlavného kontrolóra, požiadal svojho zástupcu, aby voľbu viedol.  
Nakoľko každý kandidát má možnosť prezentácie, zástupca primátora 
p. Babušík požiadal (nakoľko nebol prítomný p. Filek) p. Kramarovú 
o jej prezentáciu. Postupne sa prezentáciou predstavili p. 
Micheľová a p. Takáč. 
Po prezentácii kandidátov zástupca primátora p. Babušík dal 
hlasovať o kandidátke p. Ing. Jarmile Kramarovej. 
 
Poslanci jednomyseľne hlasovali za. 
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že hlavnou kontrolórkou 
Mesta Bytča sa podľa výsledkov hlasovania stala p. Ing. Jarmila 
Kramarová. 
 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 1/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
I. Konštatuje, 
že v I. kole voľby hlavného kontrolóra Mesta Bytča získala p. Ing. 
Jarmila Kramarová 17 hlasov. 
 
II. Volí:  
v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a s prihliadnutím na § 18a zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie 
hlavného kontrolóra Mesta Bytča p. Ing. Jarmilu Kramarovú 
s účinnosťou od 1.3.2021. 
    
2/ Návrh Zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 
1/2020/Z k 31. 12. 2020 v zmysle §21, ods.1 Zásad hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Mesta Bytča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 2/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2020/Z k 31. 
12. 2020 v zmysle §21, ods.1 Zásad hospodárenia s finančnými 
prostriedkami Mesta Bytča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2020/Z k 31. 
12. 2020 v zmysle §21, ods.1 Zásad hospodárenia s finančnými 
prostriedkami Mesta Bytča. 
 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 2/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2020/Z k 31. 
12. 2020 v zmysle §21, ods.1 Zásad hospodárenia s finančnými 
prostriedkami Mesta Bytča. 
 
3/ Návrh Zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 
1/2020/S k 31. 12. 2020 v zmysle ustanovení Smernice o postupe 
a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu 
mesta. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 3/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2020/S k 31. 
12. 2020 v zmysle ustanovení Smernice o postupe a zaraďovaní 
prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2020/S k 31. 
12. 2020 v zmysle ustanovení Smernice o postupe a zaraďovaní 
prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 4/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2020/S k 31. 
12. 2020 v zmysle ustanovení Smernice o postupe a zaraďovaní 
prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta. 
 
4/ Žiadosť OZ Na záchranu bytčianskej synagógy, Gaštanová 1017/37, 
Bytča o stanovisko, či Mesto Bytča poskytne alebo neposkytne 
finančný príspevok na obnovu alebo reštaurovanie národnej 
kultúrnej pamiatky – synagógy. 
    
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 4/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Neposkytnutie finančných prostriedkov Občianskemu združeniu Na 
záchranu bytčianskej synagógy, Gaštanová 1017/37, Bytča na obnovu 
alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky – synagógy 
v rozpočtovom roku 2021. 
 



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Neposkytnutie finančných prostriedkov Občianskemu združeniu Na 
záchranu bytčianskej synagógy, Gaštanová 1017/37, Bytča na obnovu 
alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky – synagógy 
v rozpočtovom roku 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 4/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Neposkytnutie finančných prostriedkov Občianskemu združeniu Na 
záchranu bytčianskej synagógy, Gaštanová 1017/37, Bytča na obnovu 
alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky – synagógy 
v rozpočtovom roku 2021. 
 
5/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2021. 
  
POZNÁMKA: Grantová komisia, na svojom on-line zasadnutí  
prerokovala Žiadosť OZ GALZA, SNP 894/1, Bytča o dotáciu na 
prezentáciu činnosti OZ GALZA – výrobu odznaku s certifikátom, pri 
príležitosti 100. výročia vzniku Klubu československých turistov 
vo Veľkej Bytči, v r. 1921. 
Grantová komisia schválila príspevok vo výške 490,- €. 
 
Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 5/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2021. 
 
Pán primátor konštatoval, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu 
sa spoločenské akcie ani športové súťaže nekonajú, preto grantová 
komisia prerokovala len jednu grantovú žiadosť o podporu na výrobu 
odznaku. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 5/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 



Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2021. 
 
6/ Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 
opatrením č. 1/2021 k 28. 2. 2021.  
 
Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 6/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 
1/2021, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) - 
d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 28. 2. 2021.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 
1/2021, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) - 
d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 28. 2. 2021.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 6/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 
1/2021, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) - 
d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 28. 2. 2021.  
 
7/ Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení. 
 
Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 7/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Podanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení 
k termínu 31.8.2021: 
-Elokované pracovisko, Malá Bytča 103, Bytča ako súčasť Materskej 
školy, Hurbanova 247/5, Bytča, 
-Výdajná školská jedáleň, Malá Bytča 103, Bytča ako súčasť 
Materskej školy, Hurbanova 247/5, Bytča. 
 
2/ Podanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR na  zaradenie do siete škôl a školských zariadení 
k termínu 1.9.2021: 



- Materská škola, Malá Bytča 103, Bytča – škola bez právnej 
subjektivity, 
- Výdajná školská jedáleň, Malá Bytča 103, Bytča. 
 
3/ Zrušenie právnej  subjektivity Materskej školy, Hurbanova 
247/5, Bytča k termínu 31.8.2021 v prípade, že Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradí do siete škôl 
doterajšie elokované pracovisko Malá Bytča 103, Bytča ako 
samostatnú materskú školu bez právnej subjektivity  k 1.9.2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Podanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení 
k termínu 31.8.2021: 
-Elokované pracovisko, Malá Bytča 103, Bytča ako súčasť Materskej 
školy, Hurbanova 247/5, Bytča, 
-Výdajná školská jedáleň, Malá Bytča 103, Bytča ako súčasť 
Materskej školy, Hurbanova 247/5, Bytča. 
 
2/ Podanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR na  zaradenie do siete škôl a školských zariadení 
k termínu 1.9.2021: 
- Materská škola, Malá Bytča 103, Bytča – škola bez právnej 
subjektivity, 
- Výdajná školská jedáleň, Malá Bytča 103, Bytča. 
 
3/ Zrušenie právnej  subjektivity Materskej školy, Hurbanova 
247/5, Bytča k termínu 31.8.2021 v prípade, že Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradí do siete škôl 
doterajšie elokované pracovisko Malá Bytča 103, Bytča ako 
samostatnú materskú školu bez právnej subjektivity  k 1.9.2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 7/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Podanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení 
k termínu 31.8.2021: 
-Elokované pracovisko, Malá Bytča 103, Bytča ako súčasť Materskej 
školy, Hurbanova 247/5, Bytča, 
-Výdajná školská jedáleň, Malá Bytča 103, Bytča ako súčasť 
Materskej školy, Hurbanova 247/5, Bytča. 
 
2/ Podanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR na  zaradenie do siete škôl a školských zariadení 
k termínu 1.9.2021: 



- Materská škola, Malá Bytča 103, Bytča – škola bez právnej 
subjektivity, 
- Výdajná školská jedáleň, Malá Bytča 103, Bytča. 
 
3/ Zrušenie právnej  subjektivity Materskej školy, Hurbanova 
247/5, Bytča k termínu 31.8.2021 v prípade, že Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradí do siete škôl 
doterajšie elokované pracovisko Malá Bytča 103, Bytča ako 
samostatnú materskú školu bez právnej subjektivity  k 1.9.2021. 
 
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 1/2021 
o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta 
Bytča. 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia:  
              všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2021 o podmienkach 
nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2021 o podmienkach 
nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2021 o podmienkach 
nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča. 
 
9/ Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2021,  ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2015                     
o určení miesta  a času zápisu žiakov do základnej školy. 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia:  
              všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2021, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2015  o určení 
miesta a času zápisu žiakov do základnej školy. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2021, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2015  o určení 
miesta a času zápisu žiakov do základnej školy. 
 
MZ prijíma Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2021, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2015  o určení 
miesta a času zápisu žiakov do základnej školy. 
 
10/ Návrh záväzných súťažných podmienok OVS č. 1/2021 na predaj 
nehnuteľností mesta Bytča, pozemky parc. CKN č. 42/1, 42/2, 43/2 
a RD č. súp. 634, v k. ú. Veľká Bytča (BD Kollárová ul. v Bytči).  
 
Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 8/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Bytča, pozemok parc. CKN č. 42/1, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 285 m2, pozemok parc. CKN č. 
43/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 49 m2, pozemok parc. CKN 
č. 42/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 292 m2 a rodinný dom 
č. súp. 634 s príslušenstvom, na pozemku parc. CKN č. 42/2 v k.ú. 
Veľká Bytča za prebytočný majetok Mesta Bytča. 
 
2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 
Z.b. o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Bytče zo dňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku 
Mesta Bytča a to : pozemok parc. CKN č. 42/1, zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 285 m2, pozemok parc. CKN č. 43/2, zastavaná 
plocha a nádvoria o výmere 49 m2, pozemok parc. CKN č. 42/2, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 292 m2 a rodinný dom č. súp. 
634 s príslušenstvom, na pozemku parc. CKN č. 42/2 v k.ú. V.Bytča, 
tretej osobe, formou obchodnej verejnej súťaže. Zámer predať tento 
majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta 
a v regionálnej tlači. 
 

3/ Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021 zo dňa 
11.02.2021 na predaj majetku Mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto 
uznesenia. 
 

4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov OVS č. 
1/2021 na predaj majetku Mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto 
uznesenia, tretej osobe, v zložení : 
.......................................................... 
 

5/ Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných 
návrhov tejto OVS č. 1/2021 p. Ing. Antona Kotešovského. 
 
II. Poveruje: 



Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú OVS č. 1/2021 so 
schválenými súťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito 
podmienkami. 
 

Poslanci navrhli členov komisie: pp.  JUDr. Martin Kulíšek, Ing. 
Juraj Babušík, Stanislav Struhal, Branislav Šušolík, PhDr. Martin 
Gácik, Martin Dudoň.  
 
Poslanec p. Struhal predložil návrhovej komisii návrh, aby 
predajná cena nehnuteľností bola min. 250.000,- €. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia doplnený o členov 
komisie a návrh poslanca p. Struhala.  
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Bytča, pozemok parc. CKN č. 42/1, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 285 m2, pozemok parc. CKN č. 
43/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 49 m2, pozemok parc. CKN 
č. 42/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 292 m2 a rodinný dom 
č. súp. 634 s príslušenstvom, na pozemku parc. CKN č. 42/2 v k.ú. 
Veľká Bytča za prebytočný majetok Mesta Bytča. 
 
2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 
Z.b. o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Bytče zo dňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku 
Mesta Bytča a to : pozemok parc. CKN č. 42/1, zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 285 m2, pozemok parc. CKN č. 43/2, zastavaná 
plocha a nádvoria o výmere 49 m2, pozemok parc. CKN č. 42/2, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 292 m2 a rodinný dom č. súp. 
634 s príslušenstvom, na pozemku parc. CKN č. 42/2 v k.ú. V.Bytča, 
tretej osobe, formou obchodnej verejnej súťaže. Zámer predať tento 
majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta 
a v regionálnej tlači. 
 

3/ Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021 zo dňa 
11.02.2021 na predaj majetku Mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto 
uznesenia s tým, že minimálna kúpna cena za predmet OVS sa 
stanovuje vo výške 250.000,- €.  
 
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov OVS č. 
1/2021 na predaj majetku Mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto 
uznesenia, tretej osobe, v zložení: pp. JUDr. Martin Kulíšek, Ing. 
Juraj Babušík, Stanislav Struhal, Branislav Šušolík, PhDr. Martin 
Gácik, Martin Dudoň.  
 

5/ Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných 
návrhov tejto OVS č. 1/2021 p. Ing. Antona Kotešovského. 
 
II. Poveruje: 



Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú OVS č. 1/2021 so 
schválenými súťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito 
podmienkami. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 8/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Bytča, pozemok parc. CKN č. 42/1, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 285 m2, pozemok parc. CKN č. 
43/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 49 m2, pozemok parc. CKN 
č. 42/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 292 m2 a rodinný dom 
č. súp. 634 s príslušenstvom, na pozemku parc. CKN č. 42/2 v k.ú. 
Veľká Bytča za prebytočný majetok Mesta Bytča. 
 
2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 
Z.b. o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Bytče zo dňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku 
Mesta Bytča a to : pozemok parc. CKN č. 42/1, zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 285 m2, pozemok parc. CKN č. 43/2, zastavaná 
plocha a nádvoria o výmere 49 m2, pozemok parc. CKN č. 42/2, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 292 m2 a rodinný dom č. súp. 
634 s príslušenstvom, na pozemku parc. CKN č. 42/2 v k.ú. V.Bytča, 
tretej osobe, formou obchodnej verejnej súťaže. Zámer predať tento 
majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta 
a v regionálnej tlači. 
 

3/ Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021 zo dňa 
11.02.2021 na predaj majetku Mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto 
uznesenia s tým, že minimálna kúpna cena za predmet OVS sa 
stanovuje vo výške 250.000,- €.  
 
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov OVS č. 
1/2021 na predaj majetku Mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto 
uznesenia, tretej osobe, v zložení: pp. JUDr. Martin Kulíšek, Ing. 
Juraj Babušík, Stanislav Struhal, Branislav Šušolík, PhDr. Martin 
Gácik, Martin Dudoň.  
 

5/ Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných 
návrhov tejto OVS č. 1/2021 p. Ing. Antona Kotešovského. 
 
II. Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú OVS č. 1/2021 so 
schválenými súťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito 
podmienkami. 
 

11/ Vyhodnotenie OVS č. 2/2020 na prenájom nebytových priestorov 
bývalej reštaurácie Palatín, č. s. 105 v Bytči, na účel 
prevádzkovania reštaurácie, po vykonanej súťaži. 
 
Návrh uznesenia:  



                         uznesenie č. 9/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  

1/ Výsledok OVS č. 2/2020 v súlade s protokolom  o vyhodnotení 
tejto OVS č. 2/2020 zo dňa 04. 02. 2021. 

2/ V súlade s protokolom o vyhodnotení OVS č. 2/2020 zo dňa 04. 
02. 2021 uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 
priestorov bývalej reštaurácie Palatín, č.s. 105 v Bytči, o výmere 
290 m2, na účel prevádzkovania reštaurácie víťazovi OVS č. 2/2020, 
nájomcovi – ULTRA´97,s.r.o., Popoliška 854/34, 014 01 Bytča, IČO: 
53 301 561, nájomná zmluva na dobu neurčitú s 3 – mesačnou 
výpovednou lehotou a s nájomným vo výške: 14.059,-€/rok, t.j. 
slovom: štrnásťtisícpäťdesiatdeväť eur za rok + úhrada nákladov za 
energie spotrebované počas doby nájmu. 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  

1/ Výsledok OVS č. 2/2020 v súlade s protokolom  o vyhodnotení 
tejto OVS č. 2/2020 zo dňa 04. 02. 2021. 

2/ V súlade s protokolom o vyhodnotení OVS č. 2/2020 zo dňa 04. 
02. 2021 uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 
priestorov bývalej reštaurácie Palatín, č.s. 105 v Bytči, o výmere 
290 m2, na účel prevádzkovania reštaurácie víťazovi OVS č. 2/2020, 
nájomcovi – ULTRA´97,s.r.o., Popoliška 854/34, 014 01 Bytča, IČO: 
53 301 561, nájomná zmluva na dobu neurčitú s 3 – mesačnou 
výpovednou lehotou a s nájomným vo výške: 14.059,-€/rok, t.j. 
slovom: štrnásťtisícpäťdesiatdeväť eur za rok + úhrada nákladov za 
energie spotrebované počas doby nájmu. 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 9/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje:  

1/ Výsledok OVS č. 2/2020 v súlade s protokolom  o vyhodnotení 
tejto OVS č. 2/2020 zo dňa 04. 02. 2021. 

2/ V súlade s protokolom o vyhodnotení OVS č. 2/2020 zo dňa 04. 
02. 2021 uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 
priestorov bývalej reštaurácie Palatín, č.s. 105 v Bytči, o výmere 
290 m2, na účel prevádzkovania reštaurácie víťazovi OVS č. 2/2020, 
nájomcovi – ULTRA´97,s.r.o., Popoliška 854/34, 014 01 Bytča, IČO: 
53 301 561, nájomná zmluva na dobu neurčitú s 3 – mesačnou 
výpovednou lehotou a s nájomným vo výške: 14.059,-€/rok, t.j. 
slovom: štrnásťtisícpäťdesiatdeväť eur za rok + úhrada nákladov za 
energie spotrebované počas doby nájmu. 

  

12/ Návrh na zastupovanie Mesta Bytča na zhromaždení vlastníkov 
poľovných pozemkov Poľovného revíru Bytča, schvaľovanie 



splnomocnenia primátora mesta na zastupovanie mesta Bytča. 
 

Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 10/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Návrh primátora na udelenie poverenia na zastupovanie mesta Bytča 
na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov Poľovného revíru 
Bytča, ktorý bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Žilina pod 
číslom LÚ-1072/1994-26/Sk z 03.04.1995, o výmere 2802 ha. 
 
II. Schvaľuje 
Poverenie primátora mesta Bytča Ing. Miroslava Minárčika, nar.: 
23.12.1966, na zastupovanie mesta Bytča na zhromaždení vlastníkov 
poľovných pozemkov Poľovného revíru Bytča, v rozsahu poverenia 
a v súlade s jeho návrhom zo dňa 11.02.2021. 
 

Zástupca primátora p. Babušík oboznámil, že zmluva bola uzatvorená 
na dobu 10 rokov, v súčasnosti prebieha zaevidovanie novej zmluvy, 
ktorá bude uzatvorená na 15 rokov. Je dobré, aby aj za Mesto bol 
zástupca, rozhodnú vlastníci poľovných revírov, ktorá poľovná 
spoločnosť dostane poľovné právo na pozemkoch. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Návrh primátora na udelenie poverenia na zastupovanie mesta Bytča 
na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov Poľovného revíru 
Bytča, ktorý bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Žilina pod 
číslom LÚ-1072/1994-26/Sk z 03.04.1995, o výmere 2802 ha. 
 
II. Schvaľuje 
Poverenie primátora mesta Bytča Ing. Miroslava Minárčika, nar.: 
23.12.1966, na zastupovanie mesta Bytča na zhromaždení vlastníkov 
poľovných pozemkov Poľovného revíru Bytča, v rozsahu poverenia 
a v súlade s jeho návrhom zo dňa 11.02.2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 10/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Návrh primátora na udelenie poverenia na zastupovanie mesta Bytča 
na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov Poľovného revíru 
Bytča, ktorý bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Žilina pod 
číslom LÚ-1072/1994-26/Sk z 03.04.1995, o výmere 2802 ha. 
 
II. Schvaľuje 
Poverenie primátora mesta Bytča Ing. Miroslava Minárčika, nar.: 
23.12.1966, na zastupovanie mesta Bytča na zhromaždení vlastníkov 



poľovných pozemkov Poľovného revíru Bytča, v rozsahu poverenia 
a v súlade s jeho návrhom zo dňa 11.02.2021. 
 

13/ Žiadosť Marko plus s. r. o., Hradná 284, Súľov – Hradná 
o zníženie nájmu z dôvodu uzavretia prevádzky počas epidémie COVID 
19, v prevádzke Reštaurácia na ul. Komenského 1020 v Bytči, za 
obdobie od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020. 
 
Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 11/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Odpustenie nájmu za prenájom nebytových priestorov Reštaurácie na 
ul. Komenského č. s. 1020 v Bytči, nájomcovi týchto priestorov – 
Marko plus s. r. o., Hradná 284, 013 52  Súľov – Hradná, počas 
druhej vlny COVID-u (mesiace október, november a december 2020), 
v plnej výške. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Odpustenie nájmu za prenájom nebytových priestorov Reštaurácie na 
ul. Komenského č. s. 1020 v Bytči, nájomcovi týchto priestorov – 
Marko plus s. r. o., Hradná 284, 013 52  Súľov – Hradná, počas 
druhej vlny COVID-u (mesiace október, november a december 2020), 
v plnej výške. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 11/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Odpustenie nájmu za prenájom nebytových priestorov Reštaurácie na 
ul. Komenského č. s. 1020 v Bytči, nájomcovi týchto priestorov – 
Marko plus s. r. o., Hradná 284, 013 52  Súľov – Hradná, počas 
druhej vlny COVID-u (mesiace október, november a december 2020), 
v plnej výške. 
 
14/ Žiadosť p. Danky Harciníkovej, Bottova 1208/28, Bytča a p. 
Ing. Jána Dunaja s manželkou Paulou rod. Benkovou, Bottova 1149/6,   
Bytča o odkúpenie rozostavaných garáží č. 57 a 58, vrátane pozemku 
pod týmito garážami, postavených na parc. CKN č. 1327/37, 
zastavaná plocha o výmere 21 m2  v k. ú. Veľká Bytča (Bottova ul.). 
 

Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 12/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Zverejnenie (na web stránke Mesta, úradnej tabuli) zámeru predaja 
pozemku parc. CKN 1327/37, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 
m2 a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom 



sa v k.ú. Veľká Bytča, formou priameho predaja podľa §9a, ods., 8 
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a to kupujúcim, v rade I. – Harciníková Danka, 
Bottova 1208/28, 014 01  Bytča, II. – Ing. Dunaj Ján s manželkou 
Paulou rod. Benková, Bottova 1149/6, 014 01  Bytča, každému 
v podiele jedna polovica, s nasledovnými podmienkami predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške 10,- €/m2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,-€/m2  
-kupujúci uhradia na vlastné náklady poplatky spojené 
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Bytča, ako prípadu  
Hodného osobitného zreteľa, je predaj pozemku a rozostavanej  
garáže kupujúcim, ktorí predmetnú garáž dobudovali z vlastných  
zdrojov, pričom predaj tohto majetku im bol schválený už v roku  
2009, ale prevod tohto majetku nebol zavkladovaný na Katastrálnom  
úrade v Bytči.   
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Zverejnenie (na web stránke Mesta, úradnej tabuli) zámeru predaja 
pozemku parc. CKN 1327/37, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 
m2 a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom 
sa v k.ú. Veľká Bytča, formou priameho predaja podľa §9a, ods., 8 
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a to kupujúcim, v rade I. – Harciníková Danka, 
Bottova 1208/28, 014 01  Bytča, II. – Ing. Dunaj Ján s manželkou 
Paulou rod. Benková, Bottova 1149/6, 014 01  Bytča, každému 
v podiele jedna polovica, s nasledovnými podmienkami predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške 10,- €/m2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,-€/m2  
-kupujúci uhradia na vlastné náklady poplatky spojené 
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Bytča, ako prípadu  
Hodného osobitného zreteľa, je predaj pozemku a rozostavanej  
garáže kupujúcim, ktorí predmetnú garáž dobudovali z vlastných  
zdrojov, pričom predaj tohto majetku im bol schválený už v roku  
2009, ale prevod tohto majetku nebol zavkladovaný na Katastrálnom  
úrade v Bytči.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 12/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Zverejnenie (na web stránke Mesta, úradnej tabuli) zámeru predaja 
pozemku parc. CKN 1327/37, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 



m2 a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto pozemku nachádzajúcom 
sa v k.ú. Veľká Bytča, formou priameho predaja podľa §9a, ods., 8 
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a to kupujúcim, v rade I. – Harciníková Danka, 
Bottova 1208/28, 014 01  Bytča, II. – Ing. Dunaj Ján s manželkou 
Paulou rod. Benková, Bottova 1149/6, 014 01  Bytča, každému 
v podiele jedna polovica, s nasledovnými podmienkami predaja:  
-kúpna cena za pozemok vo výške 10,- €/m2  
-kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,-€/m2  
-kupujúci uhradia na vlastné náklady poplatky spojené 
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Bytča, ako prípadu  
Hodného osobitného zreteľa, je predaj pozemku a rozostavanej  
garáže kupujúcim, ktorí predmetnú garáž dobudovali z vlastných  
zdrojov, pričom predaj tohto majetku im bol schválený už v roku  
2009, ale prevod tohto majetku nebol zavkladovaný na Katastrálnom  
úrade v Bytči.   
 
15/ Návrh Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Pri Rajčanke 
2927/8, Žilina na uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena, v rámci stavby „11448 – Bytča – Pšurnovice: 
zahustenie TS a rekonštrukcia NNS“, ( na pozemky CKN 906/1, CKN 
884/1, v k. ú. Pšurnovice. 
 
Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 13/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v rámci stavby: „11448 – Bytča – Pšurnovice: zahustenie TS 
a rekonštrukcia NNS“, medzi budúcim povinným z vecného bremena – 
Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 
a budúcim oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská 
distribučná, a. s. ,Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, IČO: 
36 442 151 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 11. 02. 2021. 
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v rámci stavby: „11448 – Bytča – Pšurnovice: zahustenie TS 
a rekonštrukcia NNS“, medzi budúcim povinným z vecného bremena – 
Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 
a budúcim oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská 
distribučná, a. s. ,Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, IČO: 
36 442 151 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 11. 02. 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 13/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v rámci stavby: „11448 – Bytča – Pšurnovice: zahustenie TS 
a rekonštrukcia NNS“, medzi budúcim povinným z vecného bremena – 
Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 
a budúcim oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská 
distribučná, a. s. ,Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, IČO: 
36 442 151 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 11. 02. 2021. 
 
16/ Návrh Severoslovenských vodárni a kanalizácii, a.s., Bôrická 
cesta 1960, Žilina na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena č. 1413/2020, v rámci stavby „Bytča – 
Družstevná ulica – rozšírenie vodovodu – 2. etapa“ na pozemok EKN 
2493/1, v k. ú. Veľká Bytča. 
 
Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 14/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 
1413/2020 v rámci stavby „Bytča – Družstevná ulica – rozšírenie 
vodovodu – 2. etapa“, medzi budúcim povinným z vecného bremena – 
Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 a 
budúcim oprávneným z vecného bremena – Severoslovenské vodárne 
a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, IČO: 
36 672 297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 11. 02. 2021.  
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 
1413/2020 v rámci stavby „Bytča – Družstevná ulica – rozšírenie 
vodovodu – 2. etapa“, medzi budúcim povinným z vecného bremena – 
Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 a 
budúcim oprávneným z vecného bremena – Severoslovenské vodárne 
a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, IČO: 
36 672 297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 11. 02. 2021.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 14/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 
1413/2020 v rámci stavby „Bytča – Družstevná ulica – rozšírenie 
vodovodu – 2. etapa“, medzi budúcim povinným z vecného bremena – 
Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 a 
budúcim oprávneným z vecného bremena – Severoslovenské vodárne 



a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, IČO: 
36 672 297 a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 11. 02. 2021.  
 
17/ Žiadosť p. JUDr. Jaroslava Maceka, Hliník nad Váhom 558,   
Bytča, p. Mgr. Martiny Mackovej, Hliník nad Váhom 558, Bytča, p. 
Juraja Puchoňa, Hliník nad Váhom 551, Bytča a p. Mariany 
Puchoňovej, Hliník nad Váhom 551, Bytča o uzatvorenie Zmluvy 
o zriadení vecného bremena. 
 
Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 15/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, in rem, na pozemky 
parc CKN 589/1 a 589/3 v k. ú. Hliník nad Váhom,(zriadenie 
a uloženie inžinierskych sietí na zaťažených pozemkoch mesta 
a prístup k týmto sieťam)  medzi povinným z vecného bremena – 
Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 a 
oprávneným z vecného bremena – 1. JUDr. Jaroslav Macek rod. Macek, 
Hliník nad Váhom 558, 014 01  Bytča, 2. Mgr. Martina Macková rod. 
Mičušíková, Hliník nad Váhom 558, 014 01  Bytča, 3. Juraj Puchoň 
rod. Puchoň, Hliník nad Váhom č. 551, 014 01  Bytča, 4. Mariana 
Puchoňová rod. Petrová, Hliník nad Váhom č. 551, 014 01  Bytča  
a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 11. 02. 2021. 
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, in rem, na pozemky 
parc CKN 589/1 a 589/3 v k. ú. Hliník nad Váhom,(zriadenie 
a uloženie inžinierskych sietí na zaťažených pozemkoch mesta 
a prístup k týmto sieťam)  medzi povinným z vecného bremena – 
Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 a 
oprávneným z vecného bremena – 1. JUDr. Jaroslav Macek rod. Macek, 
Hliník nad Váhom 558, 014 01  Bytča, 2. Mgr. Martina Macková rod. 
Mičušíková, Hliník nad Váhom 558, 014 01  Bytča, 3. Juraj Puchoň 
rod. Puchoň, Hliník nad Váhom č. 551, 014 01  Bytča, 4. Mariana 
Puchoňová rod. Petrová, Hliník nad Váhom č. 551, 014 01  Bytča  
a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 11. 02. 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 15/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, in rem, na pozemky 
parc CKN 589/1 a 589/3 v k. ú. Hliník nad Váhom,(zriadenie 
a uloženie inžinierskych sietí na zaťažených pozemkoch mesta 
a prístup k týmto sieťam)  medzi povinným z vecného bremena – 
Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 a 
oprávneným z vecného bremena – 1. JUDr. Jaroslav Macek rod. Macek, 



Hliník nad Váhom 558, 014 01  Bytča, 2. Mgr. Martina Macková rod. 
Mičušíková, Hliník nad Váhom 558, 014 01  Bytča, 3. Juraj Puchoň 
rod. Puchoň, Hliník nad Váhom č. 551, 014 01  Bytča, 4. Mariana 
Puchoňová rod. Petrová, Hliník nad Váhom č. 551, 014 01  Bytča  
a to v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 11. 02. 2021. 
 
18/ Návrh Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčanke 
2927/8, Žilina, v zastúpení VOLTATECH, a. s., Mostová 2,   
Bratislava na uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena, v rámci stavby „Bytča – ul. Štefánikova – 
Rozšírenie NNK“, ( na pozemky parc.  CKN 1107/1, CKN 1107/2 a EKN 
1385/1 v k. ú. Veľká Bytča. 
 
Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 16/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v rámci stavby „Bytča – ul. Štefánikova – Rozšírenie NNK“, medzi 
budúcim povinným z vecného bremena – Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 
014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného 
bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47  Žilina, IČO: 36 442 151 a to v navrhovanom znení zmluvy zo 
dňa 11. 02. 2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v rámci stavby „Bytča – ul. Štefánikova – Rozšírenie NNK“, medzi 
budúcim povinným z vecného bremena – Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 
014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného 
bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47  Žilina, IČO: 36 442 151 a to v navrhovanom znení zmluvy zo 
dňa 11. 02. 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 16/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v rámci stavby „Bytča – ul. Štefánikova – Rozšírenie NNK“, medzi 
budúcim povinným z vecného bremena – Mesto Bytča, Námestie SR č.1, 
014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného 
bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47  Žilina, IČO: 36 442 151 a to v navrhovanom znení zmluvy zo 
dňa 11. 02. 2021. 
19/ Návrh na predloženie žiadosti o podporu formou dotácie na 
základe výzvy Fondu na podporu športu (Výstavba, rekonštrukcia 



a modernizácia športovej infraštruktúry) na projekt: „Športová 
hala Bytča“. 
 

Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 17/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Prerokovalo: 
1/Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu pre projekt: „Športová 
hala Bytča“.  
2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 
3/ Výšku maximálnej žiadanej dotácie na projekt vo výške 714.240,-
€. 
4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 50% 
z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 773.760,-€. 
5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta. 
6/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na zaplatenie 
administratívneho poplatku vo výške 0,1% z požadovaných finančných 
prostriedkov. Výška administratívneho poplatku: 714,24 €. 

 
II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o dotáciu pre projekt: „Športová hala 
Bytča“.  
2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 
3/ Výšku maximálnej žiadanej dotácie na projekt vo výške 714. 
240,- €. 
4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 50% z 
celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 773.760,- €. 
5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta. 
6/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na zaplatenie 
administratívneho poplatku vo výške 0,1% z požadovaných finančných 
prostriedkov. Výška administratívneho poplatku: 714,24 €. 
 

Poslanec p. Weber požiadal, aby bol prizvaný na kontrolný deň 
stavby športovej haly. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Prerokovalo: 
1/Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu pre projekt: „Športová 
hala Bytča“.  



2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 
3/ Výšku maximálnej žiadanej dotácie na projekt vo výške 714.240,-
€. 
4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 50% 
z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 773.760,-€. 
5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta. 
6/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na zaplatenie 
administratívneho poplatku vo výške 0,1% z požadovaných finančných 
prostriedkov. Výška administratívneho poplatku: 714,24 €. 

 
II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o dotáciu pre projekt: „Športová hala 
Bytča“.  
2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 
3/ Výšku maximálnej žiadanej dotácie na projekt vo výške 714. 
240,- €. 
4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 50% z 
celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 773.760,- €. 
5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta. 
6/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na zaplatenie 
administratívneho poplatku vo výške 0,1% z požadovaných finančných 
prostriedkov. Výška administratívneho poplatku: 714,24 €. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 17/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
I.Prerokovalo: 
1/Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu pre projekt: „Športová 
hala Bytča“.  
2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 
3/ Výšku maximálnej žiadanej dotácie na projekt vo výške 714.240,-
€. 
4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 50% 
z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 773.760,-€. 
5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta. 
6/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na zaplatenie 
administratívneho poplatku vo výške 0,1% z požadovaných finančných 
prostriedkov. Výška administratívneho poplatku: 714,24 €. 

 



II.Schvaľuje: 

1/ Predloženie Žiadosti o dotáciu pre projekt: „Športová hala 
Bytča“.  
2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 
3/ Výšku maximálnej žiadanej dotácie na projekt vo výške 714. 
240,- €. 
4/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 50% z 
celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, t. j.  v maximálnej výške 773.760,- €. 
5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta. 
6/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na zaplatenie 
administratívneho poplatku vo výške 0,1% z požadovaných finančných 
prostriedkov. Výška administratívneho poplatku: 714,24 €. 
 

20/ Návrh na predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 
z Environmentálneho fondu na projekt: „Zvýšenie energetickej 
účinnosti objektu – kultúrny dom Hrabové č. s. 77“. 
 

Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 18/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Prerokovalo: 
1/ Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 
z Environmentálneho fondu na projekt: „Zvýšenie energetickej 
účinnosti objektu – kultúrny dom Hrabové č.s.77“. 
2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 
3/ Dotácia z environmentálneho fondu vo výške max. 216 755,-€. 
4/ Spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti 
objektu – kultúrny dom Hrabové č.s.77“ vo výške min. 23.243,55 €. 
Rozdelenie: Spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% 
a neoprávnené výdavky. Jedná sa o neoprávnené výdavky na stavebné 
práce, ktoré nespadajú pod oprávnené náklady. 
5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
II.Schvaľuje: 
1/ Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 
z Environmentálneho fondu na projekt: „Zvýšenie energetickej 
účinnosti objektu – kultúrny dom Hrabové č.s.77“. 
2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 
3/ Dotácia z environmentálneho fondu vo výške max. 216 755,- €. 
Spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti 
objektu – kultúrny dom Hrabové č.s.77“ vo výške min. 23.243,55 €  
Rozdelenie: Spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% 



a neoprávnené výdavky. Jedná sa o neoprávnené výdavky na stavebné 
práce, ktoré nespadajú pod oprávnené náklady. 
4/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu obce. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Prerokovalo: 
1/ Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 
z Environmentálneho fondu na projekt: „Zvýšenie energetickej 
účinnosti objektu – kultúrny dom Hrabové č.s.77“. 
2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 
3/ Dotácia z environmentálneho fondu vo výške max. 216 755,-€. 
4/ Spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti 
objektu – kultúrny dom Hrabové č.s.77“ vo výške min. 23.243,55 €. 
Rozdelenie: Spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% 
a neoprávnené výdavky. Jedná sa o neoprávnené výdavky na stavebné 
práce, ktoré nespadajú pod oprávnené náklady. 
5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
II.Schvaľuje: 
1/ Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 
z Environmentálneho fondu na projekt: „Zvýšenie energetickej 
účinnosti objektu – kultúrny dom Hrabové č.s.77“. 
2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 
3/ Dotácia z environmentálneho fondu vo výške max. 216 755,- €. 
Spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti 
objektu – kultúrny dom Hrabové č.s.77“ vo výške min. 23.243,55 €  
Rozdelenie: Spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% 
a neoprávnené výdavky. Jedná sa o neoprávnené výdavky na stavebné 
práce, ktoré nespadajú pod oprávnené náklady. 
4/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu obce. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 18/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
I.Prerokovalo: 
1/ Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 
z Environmentálneho fondu na projekt: „Zvýšenie energetickej 
účinnosti objektu – kultúrny dom Hrabové č.s.77“. 
2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 
3/ Dotácia z environmentálneho fondu vo výške max. 216 755,-€. 
4/ Spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti 
objektu – kultúrny dom Hrabové č.s.77“ vo výške min. 23.243,55 €. 
Rozdelenie: Spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% 



a neoprávnené výdavky. Jedná sa o neoprávnené výdavky na stavebné 
práce, ktoré nespadajú pod oprávnené náklady. 
5/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
II.Schvaľuje: 
1/ Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie 
z Environmentálneho fondu na projekt: „Zvýšenie energetickej 
účinnosti objektu – kultúrny dom Hrabové č.s.77“. 
2/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 
3/ Dotácia z environmentálneho fondu vo výške max. 216 755,- €. 
Spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti 
objektu – kultúrny dom Hrabové č.s.77“ vo výške min. 23.243,55 €  
Rozdelenie: Spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% 
a neoprávnené výdavky. Jedná sa o neoprávnené výdavky na stavebné 
práce, ktoré nespadajú pod oprávnené náklady. 
4/ Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu obce. 
 
21/ Žiadosti o opätovné pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné  
ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča. 
 
Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 19/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Opätovné pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Treskoňova 813/4, Bytča p. Cyrilovi Gálikovi v 1-
izbovom byte č. 36, od 1.4.2021 na dobu neurčitú. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Opätovné pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Treskoňova 813/4, Bytča p. Cyrilovi Gálikovi v 1-
izbovom byte č. 36, od 1.4.2021 na dobu neurčitú. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 19/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Opätovné pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Treskoňova 813/4, Bytča p. Cyrilovi Gálikovi v 1-
izbovom byte č. 36, od 1.4.2021 na dobu neurčitú. 
 
22/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Treskoňovej 814/5, Bytča. 
Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 20/2021 
Mestské zastupiteľstvo 



Schvaľuje: 
Pridelenie nájomného bytu na Ul. Treskoňovej 814/5, Bytča: 
-p. Jana Šukalová s manželom a synom – 2 izbový byt č.24 na    
dobu určitú od 1.3.2021 do 30.6.2021, 
-p. Miroslav Gál s manželkou a synom – 1 izbový byt č.13 na dobu 
určitú od 1.3.2021 do 30.6.2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Pridelenie nájomného bytu na Ul. Treskoňovej 814/5, Bytča: 
-p. Jana Šukalová s manželom a synom – 2 izbový byt č.24 na    
dobu určitú od 1.3.2021 do 30.6.2021, 
-p. Miroslav Gál s manželkou a synom – 1 izbový byt č.13 na dobu 
určitú od 1.3.2021 do 30.6.2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 20/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Pridelenie nájomného bytu na Ul. Treskoňovej 814/5, Bytča: 
-p. Jana Šukalová s manželom a synom – 2 izbový byt č.24 na    
dobu určitú od 1.3.2021 do 30.6.2021, 
-p. Miroslav Gál s manželkou a synom – 1 izbový byt č.13 na dobu 
určitú od 1.3.2021 do 30.6.2021. 
 
23/ Žiadosti o schválenie výmeny pridelených nájomných bytov na 
Ul. Čerešňovej v Bytči. 
 
Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 21/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Zmenu uznesenia MZ č. 178/2020 zo dňa 14.12.2020 nasledovne: 
-v bode 2/ časti bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 orientačné číslo 
7  sa vypúšťa text: byt č. 1 – 60,71 m2 1 NP, 2 izb.byt  - 
Katarína Bublová 

-v bode 2/ časti bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 orientačné číslo 
5 sa vypúšťa text: byt č.13 – 60,71 m2  1 NP, 2 izb.byt – 
Miroslava Kurnocíková 

-v bode 2/ časti bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 orientačné číslo 
1  sa vkladá  text: byt č. 42 – 61,29 m2   4 NP, 2 izb.byt – 
Katarína Bublová 

-v bode 2/ časti bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 orientačné  číslo 
7  sa vkladá  text: byt č.9 – 61,29 m2   4 NP, 2 izb.byt – 
Miroslava Kurnocíková 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 



Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Zmenu uznesenia MZ č. 178/2020 zo dňa 14.12.2020 nasledovne: 
-v bode 2/ časti bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 orientačné číslo 
7  sa vypúšťa text: byt č. 1 – 60,71 m2 1 NP, 2 izb.byt  - 
Katarína Bublová 

-v bode 2/ časti bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 orientačné číslo 
5 sa vypúšťa text: byt č.13 – 60,71 m2  1 NP, 2 izb.byt – 
Miroslava Kurnocíková 

-v bode 2/ časti bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 orientačné číslo 
1  sa vkladá  text: byt č. 42 – 61,29 m2   4 NP, 2 izb.byt – 
Katarína Bublová 

-v bode 2/ časti bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 orientačné  číslo 
7  sa vkladá  text: byt č.9 – 61,29 m2   4 NP, 2 izb.byt – 
Miroslava Kurnocíková 

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 21/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Zmenu uznesenia MZ č. 178/2020 zo dňa 14.12.2020 nasledovne: 
-v bode 2/ časti bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 orientačné číslo 
7  sa vypúšťa text: byt č. 1 – 60,71 m2 1 NP, 2 izb.byt  - 
Katarína Bublová 

-v bode 2/ časti bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 orientačné číslo 
5 sa vypúšťa text: byt č.13 – 60,71 m2  1 NP, 2 izb.byt – 
Miroslava Kurnocíková 

-v bode 2/ časti bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 orientačné číslo 
1  sa vkladá  text: byt č. 42 – 61,29 m2   4 NP, 2 izb.byt – 
Katarína Bublová 

-v bode 2/ časti bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 orientačné  číslo 
7  sa vkladá  text: byt č.9 – 61,29 m2   4 NP, 2 izb.byt – 
Miroslava Kurnocíková 

 
24/ Návrh na zrušenie nájmu v bytoch. 
 
Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 22/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Zrušenie uznesenia MZ č. 178/2020 zo dňa 14.12.2020 v časti 1/ 
Ul. Jabloňová č. 1578 týkajúcej sa: 
orientačné  č. 8 
byt č.1 - 60,80 m2   1NP, 2izb.byt  Anna Palčeková Šebeňová 
byt č.8 – 62,51 m2   3NP, 2izb.byt  Mária Hudecová 
 



orientačné  č.6 
byt č.12 – 61,28 m2  1NP, 2izb.byt  Dušan Košuth 
byt č.16 – 61,29 m2  2NP, 2izb.byt  Roman Bočko 
byt č.17 – 62,51 m2  3NP, 2izb.byt  Petra Mišutková 
byt č.18 – 48,62 m2  3NP, 1izb.byt  Zita Fuljerová 
 
orientačné č. 4 
byt č.24 – 60,80 m2  1NP, 2izb.byt  Jaroslava Janusová 
 
orientačné č. 2 
byt č.35 – 49,20 m2  1NP, 2izb.byt   Lucia Lichner 
byt č.38 – 62,51 m2  2NP, 2izb.byt   Lucia Chladná 
byt č.42 – 61,29 m2  4NP, 2izb.byt   Michal Bajič 
 
 
2/Zrušenie uznesenia MZ č. 178/2020 zo dňa 14.12.2020 v časti 2/ 
Ul. Čerešňová 1579 týkajúcej sa: 
orientačné č. 7 
byt č.2 – 49,13 m2   1NP, 2izb.byt  Jozef Kubica 
byt č.5 – 62,51 m2   2NP, 2izb.byt  Anna Lieskovanová 
orientačné č. 5  
byt č.14 – 62,51 m2  2NP, 2izb.byt   Lenka Frolová 
byt č.18 – 48,85 m2  3NP, 1izb.byt   Alena Inšpektorová 
byt č.19 – 61,29 m2   3NP, 2izb.byt   Barbora Trúchla 
byt č. 21 –49,15 m2   4NP, 1izb.byt   Daniela Randová 
orientačné č. 3 
byt č.23 – 61,18 m2   1NP, 2izb.byt   Barbora Opálená 
byt č.27 – 61,29 m2   2NP, 2izb.byt   Michaela Tomášová 
byt č.28 – 62,51 m2   3NP, 2izb.byt   Pavol Slobodník 
byt č.30 – 61,29 m2   3NP, 2izb.byt   Aneta Záhumenská 
byt č.32 – 49,15 m2   4NP, 1izb.byt   Ján Beláň 
 
orientačné č. 1 
byt č.34 – 60,71 m2   1NP, 2izb.byt   Dagmar Hvorečná 
  
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Zrušenie uznesenia MZ č. 178/2020 zo dňa 14.12.2020 v časti 1/ 
Ul. Jabloňová č. 1578 týkajúcej sa: 
orientačné  č. 8 
byt č.1 - 60,80 m2   1NP, 2izb.byt  Anna Palčeková Šebeňová 
byt č.8 – 62,51 m2   3NP, 2izb.byt  Mária Hudecová 
 
orientačné  č.6 
byt č.12 – 61,28 m2  1NP, 2izb.byt  Dušan Košuth 
byt č.16 – 61,29 m2  2NP, 2izb.byt  Roman Bočko 
byt č.17 – 62,51 m2  3NP, 2izb.byt  Petra Mišutková 
byt č.18 – 48,62 m2  3NP, 1izb.byt  Zita Fuljerová 
 



orientačné č. 4 
byt č.24 – 60,80 m2  1NP, 2izb.byt  Jaroslava Janusová 
 
orientačné č. 2 
byt č.35 – 49,20 m2  1NP, 2izb.byt   Lucia Lichner 
byt č.38 – 62,51 m2  2NP, 2izb.byt   Lucia Chladná 
byt č.42 – 61,29 m2  4NP, 2izb.byt   Michal Bajič 
 
 
2/Zrušenie uznesenia MZ č. 178/2020 zo dňa 14.12.2020 v časti 2/ 
Ul. Čerešňová 1579 týkajúcej sa: 
orientačné č. 7 
byt č.2 – 49,13 m2   1NP, 2izb.byt  Jozef Kubica 
byt č.5 – 62,51 m2   2NP, 2izb.byt  Anna Lieskovanová 
orientačné č. 5  
byt č.14 – 62,51 m2  2NP, 2izb.byt   Lenka Frolová 
byt č.18 – 48,85 m2  3NP, 1izb.byt   Alena Inšpektorová 
byt č.19 – 61,29 m2   3NP, 2izb.byt   Barbora Trúchla 
byt č. 21 –49,15 m2   4NP, 1izb.byt   Daniela Randová 
orientačné č. 3 
byt č.23 – 61,18 m2   1NP, 2izb.byt   Barbora Opálená 
byt č.27 – 61,29 m2   2NP, 2izb.byt   Michaela Tomášová 
byt č.28 – 62,51 m2   3NP, 2izb.byt   Pavol Slobodník 
byt č.30 – 61,29 m2   3NP, 2izb.byt   Aneta Záhumenská 
byt č.32 – 49,15 m2   4NP, 1izb.byt   Ján Beláň 
 
orientačné č. 1 
byt č.34 – 60,71 m2   1NP, 2izb.byt   Dagmar Hvorečná 
  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 22/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Zrušenie uznesenia MZ č. 178/2020 zo dňa 14.12.2020 v časti 1/ 
Ul. Jabloňová č. 1578 týkajúcej sa: 
orientačné  č. 8 
byt č.1 - 60,80 m2   1NP, 2izb.byt  Anna Palčeková Šebeňová 
byt č.8 – 62,51 m2   3NP, 2izb.byt  Mária Hudecová 
 
orientačné  č.6 
byt č.12 – 61,28 m2  1NP, 2izb.byt  Dušan Košuth 
byt č.16 – 61,29 m2  2NP, 2izb.byt  Roman Bočko 
byt č.17 – 62,51 m2  3NP, 2izb.byt  Petra Mišutková 
byt č.18 – 48,62 m2  3NP, 1izb.byt  Zita Fuljerová 
orientačné č. 4 
byt č.24 – 60,80 m2  1NP, 2izb.byt  Jaroslava Janusová 
 
orientačné č. 2 
byt č.35 – 49,20 m2  1NP, 2izb.byt   Lucia Lichner 
byt č.38 – 62,51 m2  2NP, 2izb.byt   Lucia Chladná 



byt č.42 – 61,29 m2  4NP, 2izb.byt   Michal Bajič 
 
 
2/Zrušenie uznesenia MZ č. 178/2020 zo dňa 14.12.2020 v časti 2/ 
Ul. Čerešňová 1579 týkajúcej sa: 
orientačné č. 7 
byt č.2 – 49,13 m2   1NP, 2izb.byt  Jozef Kubica 
byt č.5 – 62,51 m2   2NP, 2izb.byt  Anna Lieskovanová 
orientačné č. 5  
byt č.14 – 62,51 m2  2NP, 2izb.byt   Lenka Frolová 
byt č.18 – 48,85 m2  3NP, 1izb.byt   Alena Inšpektorová 
byt č.19 – 61,29 m2   3NP, 2izb.byt   Barbora Trúchla 
byt č. 21 –49,15 m2   4NP, 1izb.byt   Daniela Randová 
orientačné č. 3 
byt č.23 – 61,18 m2   1NP, 2izb.byt   Barbora Opálená 
byt č.27 – 61,29 m2   2NP, 2izb.byt   Michaela Tomášová 
byt č.28 – 62,51 m2   3NP, 2izb.byt   Pavol Slobodník 
byt č.30 – 61,29 m2   3NP, 2izb.byt   Aneta Záhumenská 
byt č.32 – 49,15 m2   4NP, 1izb.byt   Ján Beláň 
 
orientačné č. 1 
byt č.34 – 60,71 m2   1NP, 2izb.byt   Dagmar Hvorečná 
  
25/ Pridelenie bytov na Ul. Čerešňovej v Bytči. 
 
Návrh uznesenia:  
                         uznesenie č. 23/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 v Bytči na 
dobu určitú 3 roky, od 1.3.2021 do 28.2.2024: 
 
Orientačné č. 7 
byt č. 2 - 49,13 m2     1NP, 2 izb.byt  Karol Lalinský   
byt č. 5 - 62,51 m2     2NP, 2 izb.byt  Mária Lee Fujdiaková   
 

 
 
Orientačné č. 5 

byt č. 14 - 62,51 m2    2NP, 2 izb.byt  Pavol Slobodník   
byt č. 18 - 48,85 m2    3NP, 1 izb.byt  Ján Múdry  
byt č. 21 - 49,15 m2    4NP, 1 izb.byt  Renáta Harciníková   

byt č. 22 - 61,29 m2    4NP, 2 izb.byt  Klaudia Križaníková     

 

 

Orientačné č. 3 

byt č. 27 - 61,29 m2     2NP, 2 izb.byt  Zuzana Putirková    
byt č. 28 - 62,51 m2     3NP, 2 izb.byt  Radoslav Ďurajka 
byt č. 32 - 49,15 m2     4NP, 1 izb.byt  Josef Bartoněk         

 



Orientačné č. 1 

byt č. 44 - 62,51 m2     4NP, 2 izb.byt  Miloš Štrba 
 
2/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť  
finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 v Bytči na dobu určitú 3 roky, od 1.3.2021 do 28.2.2024:
 
Orientačné č. 7 
byt č. 2 - 49,13 m2     1NP, 2 izb.byt  Karol Lalinský   
 

 
 
Orientačné č. 5 

byt č. 14 - 62,51 m2    2NP, 2 izb.byt  Pavol Slobodník   
byt č. 18 - 48,85 m2    3NP, 1 izb.byt  Ján Múdry  
byt č. 21 - 49,15 m2    4NP, 1 izb.byt  Renáta Harciníková   

byt č. 22 - 61,29 m2    4NP, 2 izb.byt  Klaudia Križaníková     

 

 

Orientačné č. 3 

byt č. 27 - 61,29 m2     2NP, 2 izb.byt  Zuzana Putirková    
byt č. 28 - 62,51 m2     3NP, 2 izb.byt  Radoslav Ďurajka 
byt č. 32 - 49,15 m2     4NP, 1 izb.byt  Josef Bartoněk         

 

Orientačné č. 1 

byt č. 44 - 62,51 m2     4NP, 2 izb.byt  Miloš Štrba 
 
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. 23/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Čerešňovej č. 1579 v Bytči na dobu určitú 3 roky, od 1.3.2021 do 28.2.2024:
 
Orientačné č. 7 
byt č. 2 - 49,13 m2     1NP, 2 izb.byt  Karol Lalinský   
 

 
 
Orientačné č. 5 

byt č. 14 - 62,51 m2    2NP, 2 izb.byt  Pavol Slobodník   



byt č. 18 - 48,85 m2    3NP, 1 izb.byt  Ján Múdry  
byt č. 21 - 49,15 m2    4NP, 1 izb.byt  Renáta Harciníková   

byt č. 22 - 61,29 m2    4NP, 2 izb.byt  Klaudia Križaníková     

 

 

Orientačné č. 3 

byt č. 27 - 61,29 m2     2NP, 2 izb.byt  Zuzana Putirková    
byt č. 28 - 62,51 m2     3NP, 2 izb.byt  Radoslav Ďurajka 
byt č. 32 - 49,15 m2     4NP, 1 izb.byt  Josef Bartoněk         

 

Orientačné č. 1 

byt č. 44 - 62,51 m2     4NP, 2 izb.byt  Miloš Štrba 
 
2/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť  
finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 
 

 

26/ Pridelenie bytov na Ul. Jabloňovej v Bytči. 
 
Návrh uznesenia: 
                         uznesenie č. 24/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Jabloňovej č. 1578 v Bytči na 
dobu určitú 3 roky, od 1.3.2021 do 28.2.2024: 
 
Orientačné č. 8 

  

byt č. 7 - 48,85 m2      3NP, 1 izb.byt – Tomáš Pekarík   

byt č. 8 - 62,51 m2      3NP, 2 izb.byt – Ján Garabáš    

 

Orientačné č. 6 

 

byt č. 16 - 61,29 m2     2NP, 2 izb.byt - Natalija Markush    

byt č. 17 - 62,51 m2     3NP, 2 izb.byt - Jana Bukovanová    

byt č. 18 - 48,62 m2     3NP, 1 izb.byt - Eva Kováčiková    

 

Orientačné č. 4 

  

byt č. 24 - 60,80 m2     1NP, 2 izb.byt - Michal Králik 

 

Orientačné č. 2 

 

byt č. 35 - 49,20 m2     1NP, 2 izb.byt - Helena Johanidesová     

byt č. 38 - 62,51 m2     2NP, 2 izb.byt - Alena Kramarová    

byt č. 39 - 61,29 m2     3NP, 2 izb.byt - Jozef Pagáč    

byt č. 42 - 61,29 m2     4NP, 2 izb.byt – Lukáš Pekara    
 



2/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť 
finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Jabloňovej č. 1578 v Bytči na 
dobu určitú 3 roky, od 1.3.2021 do 28.2.2024: 
 
Orientačné č. 8 

  

byt č. 7 - 48,85 m2      3NP, 1 izb.byt – Tomáš Pekarík   

byt č. 8 - 62,51 m2      3NP, 2 izb.byt – Ján Garabáš    

 

Orientačné č. 6 

 

byt č. 16 - 61,29 m2     2NP, 2 izb.byt - Natalija Markush    

byt č. 17 - 62,51 m2     3NP, 2 izb.byt - Jana Bukovanová    

byt č. 18 - 48,62 m2     3NP, 1 izb.byt - Eva Kováčiková    

 

Orientačné č. 4 

  

byt č. 24 - 60,80 m2     1NP, 2 izb.byt - Michal Králik 

 
Orientačné č. 3 

  

Byt č. 30 – 61,29 m2     3NP, 2izb.byt Mária Lee Fujdiaková 

 
Orientačné č. 2 

 

byt č. 35 - 49,20 m2     1NP, 2 izb.byt - Helena Johanidesová     

byt č. 38 - 62,51 m2     2NP, 2 izb.byt - Alena Kramarová    

byt č. 39 - 61,29 m2     3NP, 2 izb.byt - Jozef Pagáč    

byt č. 42 - 61,29 m2     4NP, 2 izb.byt – Lukáš Pekara    
 
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. 24/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Jabloňovej č. 1578 v Bytči na 
dobu určitú 3 roky, od 1.3.2021 do 28.2.2024: 
 
Orientačné č. 8 

  



byt č. 7 - 48,85 m2      3NP, 1 izb.byt – Tomáš Pekarík   

byt č. 8 - 62,51 m2      3NP, 2 izb.byt – Ján Garabáš    

 

Orientačné č. 6 

 

byt č. 16 - 61,29 m2     2NP, 2 izb.byt - Natalija Markush    

byt č. 17 - 62,51 m2     3NP, 2 izb.byt - Jana Bukovanová    

byt č. 18 - 48,62 m2     3NP, 1 izb.byt - Eva Kováčiková    

 

Orientačné č. 4 

  

byt č. 24 - 60,80 m2     1NP, 2 izb.byt - Michal Králik 

 
Orientačné č. 3 

  

Byt č. 30 – 61,29 m2     3NP, 2izb.byt Mária Lee Fujdiaková 

 
Orientačné č. 2 

 

byt č. 35 - 49,20 m2     1NP, 2 izb.byt - Helena Johanidesová     

byt č. 38 - 62,51 m2     2NP, 2 izb.byt - Alena Kramarová    

byt č. 39 - 61,29 m2     3NP, 2 izb.byt - Jozef Pagáč    

byt č. 42 - 61,29 m2     4NP, 2 izb.byt – Lukáš Pekara    
 
2/ Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť 
finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 
                          
27/ Návrh termínov zasadnutí MR a MZ v I. polroku 2021. 
 
Návrh uznesenia: 
                         uznesenie č. 25/2021 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
Nasledovný návrh termínov zasadnutia MR a MZ v I. polroku 2021: 
Mestská rada – 20. 4. 2021, 29. 6. 2021 
Mestské zastupiteľstvo – 29. 4. 2021, 8. 7. 2021 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
Nasledovný návrh termínov zasadnutia MR a MZ v I. polroku 2021: 
Mestská rada – 20. 4. 2021, 29. 6. 2021 
Mestské zastupiteľstvo – 29. 4. 2021, 8. 7. 2021 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 25/2021    
Mestské zastupiteľstvo 



Berie na vedomie: 
Nasledovný návrh termínov zasadnutia MR a MZ v I. polroku 2021: 
Mestská rada – 20. 4. 2021, 29. 6. 2021 
Mestské zastupiteľstvo – 29. 4. 2021, 8. 7. 2021 
 
28/ Doplnenie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania  
verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. 
 

Pán primátor informoval, že je nutné doplniť uznesenie. Dal 
hlasovať za uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Doplnenie uznesenia MZ č. 181/2020 zo dňa 14. 12. 2020 nasledovne: 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Prerokovalo: 

a) Úpravu žiadosti “ Rozvoj elektromobility v meste Bytča“. 
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy 

č. 11378/2020-4210-52028. 
c) Úpravu údajov v častiach B a B1 žiadosti o výzvu: 

1/ Suma požadovanej dotácie z pôvodných 5000,00 EUR na 
4975,00 EUR. 

        2/ Vlastné zdroje z pôvodných 250,00 EUR na 275,00 EUR. 
        3/ Lokalita 1: Doplnenie adresy k GPS súradniciam. 

d) Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu obce. 

II.Schvaľuje: 

a) Úpravu žiadosti “ Rozvoj elektromobility v meste Bytča“. 
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy 

č. 11378/2020-4210-52028. 
c) Úpravu údajov v častiach B a B1 žiadosti o výzvu: 

a.  Suma požadovanej dotácie z pôvodných 5000,00 EUR na 
4975,00 EUR. 

b.  Vlastné zdroje z pôvodných 250,00 EUR na 275,00 EUR. 
c.  Lokalita 1: Doplnenie adresy k GPS súradniciam. 

d) Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu obce. 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 26/2021    
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Doplnenie uznesenia MZ č. 181/2020 zo dňa 14. 12. 2020 nasledovne: 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Prerokovalo: 

e) Úpravu žiadosti “ Rozvoj elektromobility v meste Bytča“. 
f) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy 

č. 11378/2020-4210-52028. 
g) Úpravu údajov v častiach B a B1 žiadosti o výzvu: 



1/ Suma požadovanej dotácie z pôvodných 5000,00 EUR na 
4975,00 EUR. 

        2/ Vlastné zdroje z pôvodných 250,00 EUR na 275,00 EUR. 
        3/ Lokalita 1: Doplnenie adresy k GPS súradniciam. 

h) Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu obce. 

II.Schvaľuje: 

b) Úpravu žiadosti “ Rozvoj elektromobility v meste Bytča“. 
e) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy 

č. 11378/2020-4210-52028. 
f) Úpravu údajov v častiach B a B1 žiadosti o výzvu: 

d.  Suma požadovanej dotácie z pôvodných 5000,00 EUR na 
4975,00 EUR. 

e.  Vlastné zdroje z pôvodných 250,00 EUR na 275,00 EUR. 
f.  Lokalita 1: Doplnenie adresy k GPS súradniciam. 

g) Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu obce. 

29/ Podanie informácie – tepelné zariadenia a rozvody. 
Poslanec p. Putirka poďakoval za podrobnú informáciu. 
Poslanci vzali na vedomie informáciu predloženú právnikom mesta. 
 
Poslanec p. Dudoň požiadal pána primátora o informáciu ohľadne 
zariadenia Jesienka a to informácie k úmrtiu klientov zariadenia, 
ku konfliktom zamestnancov a k výpovediam zdravotníckych 
zamestnancov a opatrovateliek. 
Pán primátor konštatoval, že situáciou v zariadení sa zaoberá, 
potrebuje si zistiť ešte určité skutočnosti a potom zvolá 
mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva, kde poslancom podá 
informácie. 
Poslanec p. Kulíšek požiadal o objektívne zhodnotenie skutočností.  
 
V závere zasadnutia poslanci podrobne zhodnotili stav v odpadovom 
hospodárstve v meste a vzali na vedomie písomnú informáciu 
predloženú úradom. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupiteľstva 1/2021 
v Bytči vyčerpaný, pán primátor poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie ukončil. 
 
 
Mgr. Marta Mičietová                Ing. Miroslav Minárčik 
prednostka úradu                    primátor mesta    
 
 
Július Kozák                        Helena Králiková 
I.overovateľ                        II. overovateľ 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klučiarová 


