
                      Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 4/2021 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 29. 4. 2021 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 18,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 15 poslancov 
Program:  
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta B yt ča. 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok 2020. 
3/ Žiados ť Športového klubu telesne postihnutých športovcov K inex 
Byt ča o poskytnutie dotácie. 
4/ Návrh primátora mesta na vyplatenie odmien pracov níkom školstva 
pri zabezpe čovaní bezproblémového vyu čovacieho a výchovno-
vzdelávacieho procesu v MŠ, školských kluboch a ško lských 
jedál ňach. 
5/ Návrh primátora mesta na vyplatenie odmien členom dobrovo ľného 
hasi čského zboru. 
6/ Návrh primátora mesta na rekonštrukciu futbalovéh o areálu. 
7/ Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 
k 30. 4. 2021. 
8/ Návrh úpravy výšky nájomného v bytovom dome (soci álne byty) Ul. 
Tresko ňova č. 814/5, Byt ča. 
9/ Informácia o podanej petícii a spôsobe jej vybave nia. 
10 / Protokol OVS č. 1/2021 (objekt na Kollárovej ulici). 
11 / Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy (Palatín) na       
prevádzkovanie reštaurácie v Klasicistickej budove č.s. 105 
v Byt či. 
12 / Návrh Stredoslovenská distribu čná, a.s, Žilina – zmluva  
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
13 / Oznámenie o ukon čení nájomného vz ťahu na cvi čisko autoškoly 
Gombár. 
14 / Žiados ť ASSASIN GYM, Hlinická cesta 406/17, Byt ča o odpustenie 
nájmu za prenájom nebytových priestorov. 
15 / Žiados ť p. Nadeždy Novotnej a p. Kataríny Harciníkovej o ú pravu 
nájomného, kadernícky salón na Tresko ňovej ul. 814/5 v Byt či. 
16 / Žiados ť o odkúpenie pozemku mesta v k.ú. Hrabové. 
17 / Žiados ť Hordex, s.r.o., Byt ča o kúpu pozemku v k.ú. Ve ľká 
Byt ča.  
18 / Žiados ť AGIS SK, s.r.o., Byt ča o kúpu pozemku v k.ú. Ve ľká 
Byt ča. 
19 / Žiados ť ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinského 671/3, Žilina 
o uzatvorenie kúpnej zmluvy. 
20 / Návrh uznesenia MZ - podanie žiadosti o dotáciu n a podporu 
plnenia funkcií rodiny, detské ihrisko. 
21 / Schva ľovanie priameho predaja rozostavanej garáže. 
22 / Žiados ť ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinského 671/3, Žilina 
o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena. 
23 / Opätovné prerokovanie žiadosti p. JUDr. Miloša Ge ra o odkúpenie 
pozemkuv. k.ú. Ve ľká Byt ča. 
24 / Opätovné prerokovanie žiadosti BPP Development s. r.o.,  
o odkúpenie pozemku v k. ú. Ve ľká Byt ča. 



25 / Návrh prípravy predaja pozemku  sú ťažou tretej osobe za ú čelom 
radovej výstavby rodinných domov. 
26 / Žiados ť p. Stanislava Péteriho a p. Miriam Péteriovej 
o odkúpenie objektu na Ul. Kollárovej, Byt ča. 
27 /  Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecné ho bremena.   
28 / Žiadosti Kameniva Slovakia a.s. o vydanie stanoví sk súvisiacich 
s banskou činnos ťou na pozemkoch v dobývacom priestore Malá Byt ča. 
29 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom dome 
pre do časné ubytovanie Jesienka. 
30 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  sociálnych 
bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča. 
31 / Pridelenie vo ľného bytu v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej 
č. 814/5, Byt ča. 
32 / Pridelenie vo ľného bytu v nájomných bytov v Pšurnoviciach. 
33 / Nájomné byty Thurzové sady – Ul. Jablo ňová. 
34 / Nájomné byty Thurzové sady – Ul. Čereš ňová. 
35 / Návrh na zrušenie uznesenia, nako ľko žiadate ľka odriekla 
pridelený byt. 
36 / Žiados ť p. Dany Vankovej o vydanie stanoviska Mesta k výst avbe 
troch rodinných v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
37 / Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 146/2017 zo d ňa 21. 9. 2017. 
38 / Žiados ť Židovskej náboženskej obce, Hollého 9, Žilina 
o poskytnutie finan čných prostriedkov. 
39 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2021. 
40 / Zabezpe čenie realizácie procesu verejného obstarávania na v ýber 
zhotovite ľa diela stavby – „Prístavba školskej jedálne E. Lán iho 
v Byt či“. 
 
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor m esta p. Ing. 
Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 15 poslancov, 
poslanci pp. JUDr. Martin Kulíšek a p. PhDr. Martin  Gácik svoju 
neúčasť ospravedlnili. 
 
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu bodu programu. Poslanci program 
jednohlasne schválili. 
 
Pán primátor predložil návrh na zmenu programu, sti ahnutie bodu č. 
27 z rokovania a doplnenie bodu programu 27/ Zmluva  o uzatvorení 
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – Energy studio, Žilina.   
Poslanci návrh schválili. 
 
Pán primátor predložil návrh na doplnenie bodu prog ramu-  
zabezpe čenie realizácie procesu verejného obstarávania na v ýber 
zhotovite ľa diela stavby – „Prístavba školskej jedálne E. Lán iho 
v Byt či“. 
Poslanci návrh schválili. 
 
Poslanec p. Július Lovás požiadal o doplnenie bodu programu-chce 
s kolegami poslancami a primátorom krátku rozpravu ohľadne 
požiadavky na prenájom kostola v Pšurnoviciach. 



Poslanci uvedené schválili.  
 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Ľuboslava 
Rybáriková a p. Stanislav Struhal. 
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Andrej Ga llo ako 
predseda komisie, p. Ľubomír Hrobárik a p. Július Lovás ako 
členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili. 
 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta B yt ča: 
-Správa o výsledku kontroly č. 1/2021 - „Kontrola vybavovania 
sťažností a petícií za rok 2020 v podmienkach samospr ávy – Mesta 
Byt ča“, 
-Správa o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
prijatých d ňa 11.02.2021, 03.03.2021 a 30.03.2021,   

-Presun kontrol schválených v rámci plánu kontrolne j činnosti na I. 
polrok 2021, na obdobie II. polroku 2021. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 34/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Správu o výsledku kontroly č. 1/2021 - „Kontrola vybavovania 
sťažností a petícií za rok 2020 v podmienkach samospr ávy –    Mesta 
Byt ča“. 
2/ Správu o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
prijatých d ňa 11.02.2021, 03.03.2021 a 30.03.2021.   

 
II.Schva ľuje: 
Presun kontrol schválených v rámci plánu kontrolnej  činnosti na I. 
polrok 2021, na obdobie II. polroku 2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Správu o výsledku kontroly č. 1/2021 - „Kontrola vybavovania 
sťažností a petícií za rok 2020 v podmienkach samospr ávy –    Mesta 
Byt ča“. 
2/ Správu o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
prijatých d ňa 11.02.2021, 03.03.2021 a 30.03.2021.   

II.Schva ľuje: 
Presun kontrol schválených v rámci plánu kontrolnej  činnosti na I. 
polrok 2021, na obdobie II. polroku 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 34/2021 
Mestské zastupite ľstvo 



I.Berie na vedomie: 
1/ Správu o výsledku kontroly č. 1/2021 - „Kontrola vybavovania 
sťažností a petícií za rok 2020 v podmienkach samospr ávy –    Mesta 
Byt ča“. 
2/ Správu o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
prijatých d ňa 11.02.2021, 03.03.2021 a 30.03.2021.   

 
II.Schva ľuje: 
Presun kontrol schválených v rámci plánu kontrolnej  činnosti na I. 
polrok 2021, na obdobie II. polroku 2021. 
 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok 2020. 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k závere čnému ú čtu Mesta 
Byt ča za rok 2020. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok 2020 bez 
výhrad. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 35/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
I.  Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Byt ča k Závere čnému ú čtu 
Mesta Byt ča za rok 2020. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2020. 
 
II. Schva ľuje: 
1/ Schodok rozpo čtu vo výške 4.841.090,28 €  zisteného pod ľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpo čtovom 
roku  vo  výške  166.484,16 €, ú čelovo ur čených na:  
- ŠJ Ul. mieru – dotácia na stravu a skvalitnenie   7 0.604,41 €  
- ŠJ E. Lániho – dotácia na stravu a skvalitnenie   3 5.599,12 €  
- SŠI Byt ča  – dotácia na stravu                     6.565,20  € 
- ZŠ Ul. mieru – prevádzkové výdavky                1 0.000,00 € 
- ZŠ Ul. mieru – projekt (fondy EÚ                  1 6.856,09 € 
- ZŠ E. Lániho – projekt (fondy EÚ)                  3.295,94 € 
- Dávky v hmotnej núdzi (MŠ Hliník n/V)                141,60 € 
- Sčítanie osôb, bytov a domov                       2. 706,22 € 
- Projekt „Pracuj, zme ň svoj život“                  4.088,69 € 
- MsK – projekt“ Krásne knihy...“                    8.489,91 € 
- Športové kluby – nev čerpaný dar                      517,10 € 
- MŠ Hurbanova – „Erazmus“                           7.588,76 € 
- ZŠ E. Lániho – vrátka DDS                             31,12 € 
 



Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky školského 
stravovania na stravné a réžiu pod ľa § 140-141 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zm ene a doplnení 
niektorých zákonov, vo výške 21.304,07 €, a to: 
- ŠJ Ul. mieru – nevy čerpané fin. prostr.           10.113,56 €  
- ŠJ E. Lániho – nevy čerpané fin. prostr.           11.190,51 €  

 
Uvedené finan čné prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Schodok rozpo čtu zistený pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. zvýšený o sumu nevy čerpaných 
prostriedkov ú čelovo ur čených na bežné výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpo čtovom roku je vo výške 5.028.878,51 €. 
 
III. Potvrdzuje: 
v zmysle § 16, ods.8 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v znení neskorších predpisov financovanie schodku rozpo čtu 
mesta zisteného pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) tohto 
zákona z príjmových finan čných operácií vo výške 5.028.878,51 € 
(prijaté návratné zdroje financovania, rezervný fon d). 
 
IV. Schva ľuje: 
Použitie zostatku finan čných operácií, po vysporiadaní schodku 
bežného a kapitálového rozpo čtu, vo výške 585.164,45 € v zmysle § 
15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  na tvorbu rezervného fondu.  
 
V. Schva ľuje 
V zmysle § 32 ods. 3 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča použitie výsledku hospodárenia za rok 2020 vo výš ke 
15.250,23 € (po zdanení) na tvorbu Zákonného rezerv ného fondu 
príspevkovej organizácie TS MB a jeho následné použ itie na 
technický rozvoj organizácie (nákup strojov, techni ky, dopravných 
prostriedkov).  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Byt ča k Závere čnému ú čtu 
Mesta Byt ča za rok 2020. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2020. 
 
II. Schva ľuje: 
1/ Schodok rozpo čtu vo výške 4.841.090,28 €  zisteného pod ľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 



o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpo čtovom 
roku  vo  výške  166.484,16 €, ú čelovo ur čených na:  
- ŠJ Ul. mieru – dotácia na stravu a skvalitnenie   7 0.604,41 €  
- ŠJ E. Lániho – dotácia na stravu a skvalitnenie   3 5.599,12 €  
- SŠI Byt ča  – dotácia na stravu                     6.565,20  € 
- ZŠ Ul. mieru – prevádzkové výdavky                1 0.000,00 € 
- ZŠ Ul. mieru – projekt (fondy EÚ                  1 6.856,09 € 
- ZŠ E. Lániho – projekt (fondy EÚ)                  3.295,94 € 
- Dávky v hmotnej núdzi (MŠ Hliník n/V)                141,60 € 
- Sčítanie osôb, bytov a domov                       2. 706,22 € 
- Projekt „Pracuj, zme ň svoj život“                  4.088,69 € 
- MsK – projekt“ Krásne knihy...“                    8.489,91 € 
- Športové kluby – nev čerpaný dar                      517,10 € 
- MŠ Hurbanova – „Erazmus“                           7.588,76 € 
- ZŠ E. Lániho – vrátka DDS                             31,12 € 
 
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky školského 
stravovania na stravné a réžiu pod ľa § 140-141 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zm ene a doplnení 
niektorých zákonov, vo výške 21.304,07 €, a to: 
- ŠJ Ul. mieru – nevy čerpané fin. prostr.           10.113,56 €  
- ŠJ E. Lániho – nevy čerpané fin. prostr.           11.190,51 €  

 
Uvedené finan čné prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Schodok rozpo čtu zistený pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. zvýšený o sumu nevy čerpaných 
prostriedkov ú čelovo ur čených na bežné výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpo čtovom roku je vo výške 5.028.878,51 €. 
 
III. Potvrdzuje: 
v zmysle § 16, ods.8 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v znení neskorších predpisov financovanie schodku rozpo čtu 
mesta zisteného pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) tohto 
zákona z príjmových finan čných operácií vo výške 5.028.878,51 € 
(prijaté návratné zdroje financovania, rezervný fon d). 
 
IV. Schva ľuje: 
Použitie zostatku finan čných operácií, po vysporiadaní schodku 
bežného a kapitálového rozpo čtu, vo výške 585.164,45 € v zmysle § 
15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  na tvorbu rezervného fondu.  



V. Schva ľuje: 
V zmysle § 32 ods. 3 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča použitie výsledku hospodárenia za rok 2020 vo výš ke 
15.250,23 € (po zdanení) na tvorbu Zákonného rezerv ného fondu 
príspevkovej organizácie TS MB a jeho následné použ itie na 
technický rozvoj organizácie (nákup strojov, techni ky, dopravných 
prostriedkov).  
  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 35/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Byt ča k Závere čnému ú čtu 
Mesta Byt ča za rok 2020. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2020. 
 
II. Schva ľuje: 
1/ Schodok rozpo čtu vo výške 4.841.090,28 €  zisteného pod ľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpo čtovom 
roku  vo  výške  166.484,16 €, ú čelovo ur čených na:  
- ŠJ Ul. mieru – dotácia na stravu a skvalitnenie   7 0.604,41 €  
- ŠJ E. Lániho – dotácia na stravu a skvalitnenie   3 5.599,12 €  
- SŠI Byt ča  – dotácia na stravu                     6.565,20  € 
- ZŠ Ul. mieru – prevádzkové výdavky                1 0.000,00 € 
- ZŠ Ul. mieru – projekt (fondy EÚ                  1 6.856,09 € 
- ZŠ E. Lániho – projekt (fondy EÚ)                  3.295,94 € 
- Dávky v hmotnej núdzi (MŠ Hliník n/V)                141,60 € 
- Sčítanie osôb, bytov a domov                       2. 706,22 € 
- Projekt „Pracuj, zme ň svoj život“                  4.088,69 € 
- MsK – projekt“ Krásne knihy...“                    8.489,91 € 
- Športové kluby – nev čerpaný dar                      517,10 € 
- MŠ Hurbanova – „Erazmus“                           7.588,76 € 
- ZŠ E. Lániho – vrátka DDS                             31,12 € 
 
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky školského 
stravovania na stravné a réžiu pod ľa § 140-141 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zm ene a doplnení 
niektorých zákonov, vo výške 21.304,07 €, a to: 
- ŠJ Ul. mieru – nevy čerpané fin. prostr.           10.113,56 €  
- ŠJ E. Lániho – nevy čerpané fin. prostr.           11.190,51 €  

 
Uvedené finan čné prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 



o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Schodok rozpo čtu zistený pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. zvýšený o sumu nevy čerpaných 
prostriedkov ú čelovo ur čených na bežné výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpo čtovom roku je vo výške 5.028.878,51 €. 
 
III. Potvrdzuje: 
v zmysle § 16, ods.8 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v znení neskorších predpisov financovanie schodku rozpo čtu 
mesta zisteného pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) tohto 
zákona z príjmových finan čných operácií vo výške 5.028.878,51 € 
(prijaté návratné zdroje financovania, rezervný fon d). 
 
IV. Schva ľuje: 
Použitie zostatku finan čných operácií, po vysporiadaní schodku 
bežného a kapitálového rozpo čtu, vo výške 585.164,45 € v zmysle § 
15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  na tvorbu rezervného fondu.  
 
V. Schva ľuje 
V zmysle § 32 ods. 3 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča použitie výsledku hospodárenia za rok 2020 vo výš ke 
15.250,23 € (po zdanení) na tvorbu Zákonného rezerv ného fondu 
príspevkovej organizácie TS MB a jeho následné použ itie na 
technický rozvoj organizácie (nákup strojov, techni ky, dopravných 
prostriedkov).  
  
3/ Žiados ť Športového klubu telesne postihnutých športovcov K inex 
Byt ča o poskytnutie dotácie vo výške 30.000,- €: 
-26.ro čník Európskeho pohára v paracyklistike, Púchov,  
-18. ro čník Exhibi čného tenisového turnaja, Byt ča 28. 8. 2021, 
-vyhlásenie najlepších paralyžiarov sezón 2019-2021  a výro čia  
 30 rokov ŠK TPŠ Byt ča, Hotel Patria 18. 9. 2021, 
-po ďakovanie partnerom za spoluprácu 12/2021. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že klub má na rok 202 1 rozpo čtovanú 
dotáciu vo výške 1.000,- €. 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti Športového klubu 
telesne postihnutých športovcov Kinex Byt ča o navýšenie dotácie o 
30.000,- €. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 36/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Športového klubu telesne posti hnutých 
športovcov Kinex Byt ča o navýšenie dotácie o 30.000,- €. 
 



Poslanec p. Lovás konštatoval, že klub propaguje me sto, navrhuje 
navýšenie dotácie o 1.000,- alebo 2.000,- € ako ost atní poslanci 
zvážia. 
 
Zástupca primátora p. Babušík pripomenul, že klub m á aktivity, 
organizujú rôzne významné podujatia, členovia si pripomenú 30. 
výro čie založenia klubu, navrhuje navýšenie dotácie o 2. 000,- € - 
predložil pozme ňujúci návrh predsedovi návrhovej komisie. 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol uznesenie, o ktorom dal pán 
primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhovenie žiadosti Športového klubu telesne postihn utých športovcov 
Kinex Byt ča o navýšenie dotácie o 2.000,- € v zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 4. 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 36/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhovenie žiadosti Športového klubu telesne postihn utých športovcov 
Kinex Byt ča o navýšenie dotácie o 2.000,- € v zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 4. 2021. 
 
4/ Návrh primátora mesta na vyplatenie odmien pracov níkom školstva 
pri zabezpe čovaní bezproblémového vyu čovacieho a výchovno-
vzdelávacieho procesu v MŠ, školských kluboch a ško lských jedál ňach 
v celkovej sume 27.480,- €. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vyplatenie odmien pracovníkom školstva. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 37/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyplatenie odmien pracovníkom školstva pri zabezpe čovaní 
bezproblémového vyu čovacieho a výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, 
školských kluboch a školských jedál ňach v celkovej sume 27.480,- € 
v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 
4. 2021. 
 
Pán primátor konštatoval, že ide o spolo čný návrh jeho a poslancov, 
nako ľko si uvedomujú, v akých s ťažených podmienkach pedagogickí aj 
nepedagogickí zamestnanci školstva pracujú. 
  
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Vyplatenie odmien pracovníkom školstva pri zabezpe čovaní 
bezproblémového vyu čovacieho a výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, 
školských kluboch a školských jedál ňach v celkovej sume 27.480,- € 
v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 
4. 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 37/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyplatenie odmien pracovníkom školstva pri zabezpe čovaní 
bezproblémového vyu čovacieho a výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, 
školských kluboch a školských jedál ňach v celkovej sume 27.480,- € 
v zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 
4. 2021. 
 
5/ Návrh primátora mesta na vyplatenie odmien členom dobrovo ľného 
hasi čského zboru za zabezpe čovanie pravidelnej dezinfekcie 
odberových miest, zabezpe čovanie dezinfekcie školských zariadení a 
verejných priestorov (mestský úrad) v celkovej sume  8.220,-€. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 38/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyplatenie odmien členom dobrovo ľného hasi čského zboru za 
zabezpe čovanie pravidelnej dezinfekcie odberových miest, 
zabezpe čovanie dezinfekcie školských zariadení a verejných 
priestorov (mestský úrad) v celkovej sume 8.220,-€ v zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 4. 2021. 
 
Pán primátor pripomenul, že dobrovo ľní hasi či od minulého roka  
pravidelne dezinfikovali testovacie miestnosti, pri estory škôl, 
škôlok, mestského úradu a boli nápomocní pri činnostiach 
súvisiacich so zvládnutím pandémie.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyplatenie odmien členom dobrovo ľného hasi čského zboru za 
zabezpe čovanie pravidelnej dezinfekcie odberových miest, 
zabezpe čovanie dezinfekcie školských zariadení a verejných 
priestorov (mestský úrad) v celkovej sume 8.220,-€ v zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 4. 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 38/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Vyplatenie odmien členom dobrovo ľného hasi čského zboru za 
zabezpe čovanie pravidelnej dezinfekcie odberových miest, 
zabezpe čovanie dezinfekcie školských zariadení a verejných 
priestorov (mestský úrad) v celkovej sume 8.220,-€ v zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 4. 2021. 
 
6/ Návrh primátora mesta na rekonštrukciu futbalovéh o areálu vo 
výške 40.000,- €. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 39/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rekonštrukciu futbalového areálu vo výške 40.000,- € v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 4. 2021. 
 
Pán primátor informoval, že z fondu na podporu špor tu, pri 
poskytovaní dotácie na športovú halu, budú posudzov ať či aj Mesto 
investovalo do športového areálu, je to adekvátna s uma. Ide 
o investovanie do majetku Mesta.   
 
Poslanec p. Šušolík konštatoval, že aj na predchádz ajúcom zasadnutí 
poslanci schva ľovali sumu 145.000,- €, pre čo aj teraz sa finan čné 
prostriedky presúvajú bez prerokovania v komisiách.  Spýtal sa tiež 
na čo budú finan čné prostriedky použité, aká sú ťaž bude. 
 
Pán primátor oboznámil, že Mesto má ponuku na kovov ú tribúnu a na 
plastové seda čky. 
 
Poslanci v ďalšej rozprave podrobne prerokovali postup 
rekonštruk čných prác na ihrisku a to, že všetky investície na 
ihrisku sú investíciami do zve ľadenia majetku Mesta.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rekonštrukciu futbalového areálu vo výške 40.000,- € v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 4. 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 39/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rekonštrukciu futbalového areálu vo výške 40.000,- € v zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 4. 2021. 
 
7/ Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 
k 30. 4. 2021. 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozp očtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 4. 2021. 
  



MR odporú ča MZ schváli ť návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 4. 2021 so zmenou – zrušenie 
rozpo čtovej položky prípravná PD pre radovú výstavbu a pr ípojky 
Hliník nad Váhom – 20.000,- €. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 40/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 30. 4. 2021 
II.  Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
3/2021, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - d) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 4. 2021 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     

Bežné výdavky 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov 
632 Ľadová plocha-el.energia      -10.000,- €  

Podprogram 3.9. Mestský informa čný systém 
637 Služby          +3.000,- €  

Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi 
620 Poistné   +2.130,- € 
630 Tovary a služby       +6.090,- € 
Podprogram 11.1. Materské školy, MŠ Hurbanova 
MŠ Dostojevského 
610 Mzdy       +3.150,- €  

620 Poistné   +1.100,- € 
630 Tovary a služby                   +1.360,- € 
MŠ Hrabové 
610 Mzdy       +1.050,- € 
620 Poistné            +370,- € 
630 Tovary a služby                   +1.460,- € 
MŠ Hliník nad Váhom 
610 Mzdy             +900,- € 
620 Poistné            +310,- € 
630 Tovary a služby           +960,- € 
MŠ Pšurnovice 
610 Mzdy             +450,- € 
620 Poistné            +160,- € 
630 Tovary a služby           +380,- € 
MŠ Hurbanova 
610 Mzdy           +3.450,- € 
620 Poistné          +2.210,- € 
630 Tovary a služby         +5.140,- € 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie 
ŠJ Ul. Mieru 
610 Mzdy       +3.150,- €  

620 Poistné   +1.100,- € 



630 Tovary a služby                   +132.380,- € 
ŠJ Ul. Lániho 
610 Mzdy       +2.400,- € 
620 Poistné             +840,- € 
630 Tovary a služby                   +86.100,- € 
Podprogram 11.4.1. Centrum vo ľného času 
630 Tovary a služby                   -2.000,- € 
Podprogram 11.4.2. Základná umelecká škola 
610 Mzdy    +8.900,- €  

620 Poistné(41)   +3.100,- € 
630 Tovary a služby(41)                          +1 6.500,- € 
 
Podprogram 11.4.3. Školský klub detí pri ZŠ Mieru 
610 Mzdy       +3.490,- € 
620 Poistné   +2.730,- € 
640 Bežné transfery                   +4.260,- € 
Podprogram 11.4.4. Školský klub detí pri ZŠ Lániho 
610 Mzdy       +1.200,- € 
620 Poistné            +420,- € 
Kapitálové výdavky   
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 
710 Prípravná projektová dokumentácia pre radovú vý stavbu 
a prípojky Hliník nad Váhom                            -20.000,- €  

Podprogram 12.2. Tribúna mesta, futbalový štadión 
710 Rekonštrukcia športového areálu                    +40.000,- € 
Podprogram 12.3. Športové ihriská 
710 Ľadová plocha – inžinierske siete        -30.000,- €  
 
Bežné príjmy 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve      +14.700,- € 
Školstvo – dotácia na stravu       +218.480,- € 
Nadácia Spolo čne pre región           +4.160,-  € 
 
Vlastné príjmy RO 
Centrum vo ľného času–školné(pozastav. činnos ť krúžkov)  -2.000,- € 
MŠ Hurbanova – dary, granty, dobropisy       +6.140 ,- € 
ZUŠ – dotácia z MPSVaR – udržate ľnos ť zamestnania +56.760,- € 
 
Príjmové finan čné operácie 
454 Prostriedky rezervného fondu      -20.000,- € 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
III.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 30. 4. 2021 
I.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
3/2021, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - d) 



zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 4. 2021 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     

Bežné výdavky 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov 
632 Ľadová plocha Byt ča – el.energia    -10.000,- €  

Podprogram 3.9. Mestský informa čný systém 
637 Služby          +3.000,- €  

Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi 
620 Poistné   +2.130,- € 
630 Tovary a služby       +6.090,- € 
Podprogram 11.1. Materské školy, MŠ Hurbanova 
MŠ Dostojevského 
610 Mzdy       +3.150,- €  

620 Poistné   +1.100,- € 
630 Tovary a služby                   +1.360,- € 
MŠ Hrabové 
610 Mzdy       +1.050,- € 
620 Poistné            +370,- € 
630 Tovary a služby                   +1.460,- € 
MŠ Hliník nad Váhom 
610 Mzdy             +900,- € 
620 Poistné            +310,- € 
630 Tovary a služby           +960,- € 
MŠ Pšurnovice 
610 Mzdy             +450,- € 
620 Poistné            +160,- € 
630 Tovary a služby           +380,- € 
MŠ Hurbanova 
610 Mzdy           +3.450,- € 
620 Poistné          +2.210,- € 
630 Tovary a služby         +5.140,- € 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie 
ŠJ Ul. Mieru 
610 Mzdy       +3.150,- €  

620 Poistné   +1.100,- € 
630 Tovary a služby                   +132.380,- € 
ŠJ Ul. Lániho 
610 Mzdy       +2.400,- € 
620 Poistné            +840,- € 
630 Tovary a služby                   +86.100,- € 
Podprogram 11.4.1. Centrum vo ľného času 
630 Tovary a služby                   -2.000,- € 
Podprogram 11.4.2. Základná umelecká škola 
610 Mzdy    +8.900,- €  

620 Poistné(41)   +3.100,- € 
630 Tovary a služby(41)                          +1 6.500,- € 
Podprogram 11.4.3. Školský klub detí pri ZŠ Mieru 
610 Mzdy       +3.490,- € 
620 Poistné   +2.730,- € 



640 Bežné transfery                   +4.260,- € 
Podprogram 11.4.4. Školský klub detí pri ZŠ Lániho 
610 Mzdy       +1.200,- € 
620 Poistné            +420,- € 
Podprogram 12.1. Dotácie na šport 
640 Športový klub telesne postihnutých športovcov B yt ča - dotácia   
              +2.000,- €  

Kapitálové výdavky   
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 
710 Prípravná projektová dokumentácia pre radovú vý stavbu 
a prípojky Hliník nad Váhom                            -20.000,- €  

Podprogram 12.2. Tribúna mesta, futbalový štadión 
710 Rekonštrukcia športového areálu                    +40.000,- € 
Podprogram 12.3. Športové ihriská 
710 Ľadová plocha Byt ča – inžinierske siete            -30.000,- € 
 
Bežné príjmy 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve      +14.700,- € 
Školstvo – dotácia na stravu       +218.480,- € 
Nadácia Spolo čne pre región           +4.160,-  € 
 
Vlastné príjmy RO 
Centrum vo ľného času–školné(pozastav. činnos ť krúžkov)  -2.000,- € 
MŠ Hurbanova – dary, granty, dobropisy       +6.140 ,- € 
ZUŠ – dotácia z MPSVaR – udržate ľnos ť zamestnania +56.760,- € 
 
Príjmové finan čné operácie 
454 Prostriedky rezervného fondu      -18.000,- € 
 
2/Použitie finan čných prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  
v zmysle § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 
opatreniach vo finan čnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpe čnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vo výške 404.570,- €:  

− Oprava a údržba MK a chodníkov v Byt či a v mestských častiach  

                                      303.310,- €  

− Ihrisko pri KD Malá Byt ča – oprava a údržba           13.500,- €  

− PZ Hliník nad Váhom - rekonštrukcia interiéru     1 1.980,- €  

− Príspevok TSMB - nové hrobové miesta cintorín Hliní k nad Váhom  

                                                      16.260,- €  

− Príspevok TSMB - výtlky v meste                       10.000,- €  

− Detské ihrisko kaplnka Byt ča                           2.180,- €  

− Byty Pšurnovice - umiestnenie satelitného stojana    1.000,- €  

− Dom smútku Malá Byt ča (terasa a ríne)                  8.940,- €  

− Knižnica Byt ča oprava schodov a striešky               4.120,- €  

− Dom smútku Byt ča                                       2.380,- €  

− Byty Thurzove sady mera če tepla UK,TV a SV          6.820,- €  

− Oprava oplotenia FO Hrabové                     3.4 00,- €  

− Izolácia tribúny FO Pšurnovice                         13.680,- €  

− Oprava a ma ľovanie fasády dom smútku Pšurnovice      5.000,- €  

− Športový klub TPŠ, Byt ča – dotácia                      2.000,- €     



 
3/Použitie finan čných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové 
výdavky vo výške 161.920,- €:  

− Výstavba chodníka na ulici Fra ňa Krá ľa     15.510,- €  

− Workautové ihrisko kaplnka Byt ča - spolufinancovanie   10.570,- €  

− PD Thurzove sady – chodníky                       7 .000,- €  

− WIFI pre Teba a WIFI for you - el.prípojky a intern et  5.000,- €  

− Projekt „Rozšírenie kapacít MŠ Hrabové“     98.840, - €  

− Polopodzemné kontajnery                                5.000,- €        
− Transfer pre TSMB na zakúpenie úžitkové auta          20.000,- €  

   

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 40/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
IV.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Zmene prog ramového 

rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2020 k 30. 4. 2021 
II.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
3/2021, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - d) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 4. 2021 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     

Bežné výdavky 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov 
632 Ľadová plocha Byt ča – el.energia    -10.000,- €  

Podprogram 3.9. Mestský informa čný systém 
637 Služby          +3.000,- €  

Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi 
620 Poistné   +2.130,- € 
630 Tovary a služby       +6.090,- € 
Podprogram 11.1. Materské školy, MŠ Hurbanova 
MŠ Dostojevského 
610 Mzdy       +3.150,- €  

620 Poistné   +1.100,- € 
630 Tovary a služby                   +1.360,- € 
MŠ Hrabové 
610 Mzdy       +1.050,- € 
620 Poistné            +370,- € 
630 Tovary a služby                   +1.460,- € 
MŠ Hliník nad Váhom 
610 Mzdy             +900,- € 
620 Poistné            +310,- € 
630 Tovary a služby           +960,- € 
MŠ Pšurnovice 
610 Mzdy             +450,- € 
620 Poistné            +160,- € 
630 Tovary a služby           +380,- € 



MŠ Hurbanova 
610 Mzdy           +3.450,- € 
620 Poistné          +2.210,- € 
630 Tovary a služby         +5.140,- € 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie 
ŠJ Ul. Mieru 
610 Mzdy       +3.150,- €  

620 Poistné   +1.100,- € 
630 Tovary a služby                   +132.380,- € 
ŠJ Ul. Lániho 
610 Mzdy       +2.400,- € 
620 Poistné            +840,- € 
630 Tovary a služby                   +86.100,- € 
Podprogram 11.4.1. Centrum vo ľného času 
630 Tovary a služby                   -2.000,- € 
Podprogram 11.4.2. Základná umelecká škola 
610 Mzdy    +8.900,- €  

620 Poistné(41)   +3.100,- € 
630 Tovary a služby(41)                          +1 6.500,- € 
Podprogram 11.4.3. Školský klub detí pri ZŠ Mieru 
610 Mzdy       +3.490,- € 
620 Poistné   +2.730,- € 
640 Bežné transfery                   +4.260,- € 
Podprogram 11.4.4. Školský klub detí pri ZŠ Lániho 
610 Mzdy       +1.200,- € 
620 Poistné            +420,- € 
Podprogram 12.1. Dotácie na šport 
640 Športový klub telesne postihnutých športovcov B yt ča - dotácia   
              +2.000,- €  

Kapitálové výdavky   
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 
710 Prípravná projektová dokumentácia pre radovú vý stavbu 
a prípojky Hliník nad Váhom                            -20.000,- €  

Podprogram 12.2. Tribúna mesta, futbalový štadión 
710 Rekonštrukcia športového areálu                    +40.000,- € 
Podprogram 12.3. Športové ihriská 
710 Ľadová plocha Byt ča – inžinierske siete            -30.000,- € 
 
Bežné príjmy 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve      +14.700,- € 
Školstvo – dotácia na stravu       +218.480,- € 
Nadácia Spolo čne pre región           +4.160,-  € 
 
Vlastné príjmy RO 
Centrum vo ľného času–školné(pozastav. činnos ť krúžkov)  -2.000,- € 
MŠ Hurbanova – dary, granty, dobropisy       +6.140 ,- € 
ZUŠ – dotácia z MPSVaR – udržate ľnos ť zamestnania +56.760,- € 
 
Príjmové finan čné operácie 
454 Prostriedky rezervného fondu      -18.000,- € 
 



2/Použitie finan čných prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  
v zmysle § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 
opatreniach vo finan čnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpe čnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vo výške 404.570,- €:  

− Oprava a údržba MK a chodníkov v Byt či a v mestských častiach  

                                      303.310,- €  

− Ihrisko pri KD Malá Byt ča – oprava a údržba           13.500,- €  

− PZ Hliník nad Váhom - rekonštrukcia interiéru     1 1.980,- €  

− Príspevok TSMB - nové hrobové miesta cintorín Hliní k nad Váhom  

                                                      16.260,- €  

− Príspevok TSMB - výtlky v meste                       10.000,- €  

− Detské ihrisko kaplnka Byt ča                           2.180,- €  

− Byty Pšurnovice - umiestnenie satelitného stojana    1.000,- €  

− Dom smútku Malá Byt ča (terasa a ríne)                  8.940,- €  

− Knižnica Byt ča oprava schodov a striešky               4.120,- €  

− Dom smútku Byt ča                                       2.380,- €  

− Byty Thurzove sady mera če tepla UK,TV a SV          6.820,- €  

− Oprava oplotenia FO Hrabové                     3.4 00,- €  

− Izolácia tribúny FO Pšurnovice                         13.680,- €  

− Oprava a ma ľovanie fasády dom smútku Pšurnovice      5.000,- €  

− Športový klub TPŠ, Byt ča – dotácia                      2.000,- €     

 
3/Použitie finan čných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové 
výdavky vo výške 161.920,- €:  

− Výstavba chodníka na ulici Fra ňa Krá ľa     15.510,- €  

− Workautové ihrisko kaplnka Byt ča - spolufinancovanie   10.570,- €  

− PD Thurzove sady – chodníky                       7 .000,- €  

− WIFI pre Teba a WIFI for you - el.prípojky a intern et  5.000,- €  

− Projekt „Rozšírenie kapacít MŠ Hrabové“     98.840, - €  

− Polopodzemné kontajnery                                5.000,- €        
− Transfer pre TSMB na zakúpenie úžitkové auta          20.000,- €  

   

8/ Návrh úpravy výšky nájomného v bytovom dome (soci álne byty) Ul. 
Tresko ňova č. 814/5, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť výšku nájomného v bytovom dome č. 814/5 na 
Tresko ňovej ulici  2,5 % z obstarávacej ceny bytov. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 41/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Výšku nájomného v bytovom dome č. 814/5 na Ul. Tresko ňovej 2,5 % 
z obstarávacej ceny bytov od 1. 7. 2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Výšku nájomného v bytovom dome č. 814/5 na Ul. Tresko ňovej 2,5 % 
z obstarávacej ceny bytov od 1. 7. 2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 41/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Výšku nájomného v bytovom dome č. 814/5 na Ul. Tresko ňovej 2,5 % 
z obstarávacej ceny bytov od 1. 7. 2021. 
 
9/ Informácia o podanej petícii a spôsobe jej vybave nia. 
Petícia ob čanov proti plánovanej výstavbe bytového domu na uli ci 
Dostojevského a zmene územného plánu mesta Byt ča, podaná 
v zastúpení: Ing. Helena Rupíková, Dostojevského 93 5/8, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie petíciu ob čanov proti plánovanej 
výstavbe bytového domu na ulici Dostojevského, Ve ľká Byt ča a zmene 
územného plánu mesta Byt ča a spôsob jej vybavenia. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 42/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov proti plánovanej výstavbe bytového domu na uli ci      
Dostojevského, Ve ľká Byt ča a zmene územného plánu mesta Byt ča 
a spôsob jej vybavenia. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov proti plánovanej výstavbe bytového domu na uli ci      
Dostojevského, Ve ľká Byt ča a zmene územného plánu mesta Byt ča 
a spôsob jej vybavenia. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 42/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov proti plánovanej výstavbe bytového domu na uli ci      
Dostojevského, Ve ľká Byt ča a zmene územného plánu mesta Byt ča 
a spôsob jej vybavenia. 
 
10 / Protokol OVS č. 1/2021 (objekt na Kollárovej ulici) -  
neúspešná sú ťaž na predaj nehnute ľnosti, stanovenie ďalšieho 
postupu nakladania s týmto majetkom mesta. 

MR vzala na vedomie informáciu, že v v rámci vyhlásen ej sú ťaže 
nebola doru čená žiadna cenová ponuka.  
MR odporú ča MZ schváli ť odpredaj objektu minimálne za cenu 150,- 
€/m 2. 



Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 43/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča, pozemok parc. CKN č. 42/1, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 285 m 2, pozemok parc. CKN č. 
43/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 49 m 2, pozemok parc. CKN 
č. 42/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 292 m 2 a rodinný dom 
č. súp. 634 s príslušenstvom, na pozemku parc. CKN č. 42/2 v k.ú. 
V.Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
 
2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 Z.b. 
o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku Mes ta 
Byt ča a to : pozemok parc. CKN č. 42/1, zastavaná plocha a nádvoria 
o výmere 285 m 2, pozemok parc. CKN č. 43/2, zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 49 m 2, pozemok parc. CKN č. 42/2, zastavaná 
plocha a nádvoria o výmere 292 m 2 a rodinný dom č. súp. 634 
s príslušenstvom, na pozemku parc. CKN č. 42/2 v k.ú. V.Byt ča, 
tretej osobe, formou obchodnej verejnej sú ťaže. Zámer preda ť tento 
majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web  stránke mesta 
a v regionálnej tla či. 
 
3/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2021 zo d ňa 
29.04.2021 na predaj majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto 
uznesenia, s kúpnou cenou vo výške: min. 156.500,- € za celý 
predmet prevodu. 
 
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov OVS    č. 
2/2021 na predaj majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto 
uznesenia, tretej osobe, v zložení :............... .... 
5/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov tejto OVS č. 2/2021 p. Ing. Antona Kotešovského. 
 

II.Poveruje: 

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú OVS č. 2/2021 so 
schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito 
podmienkami. 
  
Poslanci nahlásili záujem za člena komisie na otváranie 
a vyhodnotenie sú ťažných návrhov OVS: pp. JUDr. Martin Kulíšek, 
Ing. Juraj Babušík, Stanislav Struhal, Martin Dudo ň, Branislav 
Šušolík a PhDr. Martin Gácik. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča, pozemok parc. CKN č. 42/1, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 285 m 2, pozemok parc. CKN č. 



43/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 49 m 2, pozemok parc. CKN 
č. 42/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 292 m 2 a rodinný dom 
č. súp. 634 s príslušenstvom, na pozemku parc. CKN č. 42/2 v k.ú. 
V.Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
 
2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 Z.b. 
o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku Mes ta 
Byt ča a to : pozemok parc. CKN č. 42/1, zastavaná plocha a nádvoria 
o výmere 285 m 2, pozemok parc. CKN č. 43/2, zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 49 m 2, pozemok parc. CKN č. 42/2, zastavaná 
plocha a nádvoria o výmere 292 m 2 a rodinný dom č. súp. 634 
s príslušenstvom, na pozemku parc. CKN č. 42/2 v k.ú. V.Byt ča, 
tretej osobe, formou obchodnej verejnej sú ťaže. Zámer preda ť tento 
majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web  stránke mesta 
a v regionálnej tla či. 
 
3/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2021 zo d ňa 
29.04.2021 na predaj majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto 
uznesenia, s kúpnou cenou vo výške: min. 156.500,- € za celý 
predmet prevodu. 
 
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov OVS    č. 
2/2021 na predaj majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto 
uznesenia, tretej osobe, v zložení: pp. JUDr. Marti n Kulíšek, Ing. 
Juraj Babušík, Stanislav Struhal, Martin Dudo ň, Branislav Šušolík 
a PhDr. Martin Gácik. 
5/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov tejto OVS č. 2/2021 p. Ing. Antona Kotešovského. 
 

II.Poveruje: 

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú OVS č. 2/2021 so 
schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito 
podmienkami. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 43/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča, pozemok parc. CKN č. 42/1, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 285 m 2, pozemok parc. CKN č. 
43/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 49 m 2, pozemok parc. CKN 
č. 42/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 292 m 2 a rodinný dom 
č. súp. 634 s príslušenstvom, na pozemku parc. CKN č. 42/2 v k.ú. 
V.Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča. 
 
2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 Z.b. 
o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku Mes ta 
Byt ča a to : pozemok parc. CKN č. 42/1, zastavaná plocha a nádvoria 



o výmere 285 m 2, pozemok parc. CKN č. 43/2, zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 49 m 2, pozemok parc. CKN č. 42/2, zastavaná 
plocha a nádvoria o výmere 292 m 2 a rodinný dom č. súp. 634 
s príslušenstvom, na pozemku parc. CKN č. 42/2 v k.ú. V.Byt ča, 
tretej osobe, formou obchodnej verejnej sú ťaže. Zámer preda ť tento 
majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web  stránke mesta 
a v regionálnej tla či. 
 
3/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2021 zo d ňa 
29.04.2021 na predaj majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto 
uznesenia, s kúpnou cenou vo výške: min. 156.500,- € za celý 
predmet prevodu. 
 
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov OVS    č. 
2/2021 na predaj majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto 
uznesenia, tretej osobe, v zložení: pp. JUDr. Marti n Kulíšek, Ing. 
Juraj Babušík, Stanislav Struhal, Martin Dudo ň, Branislav Šušolík 
a PhDr. Martin Gácik. 
5/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov tejto OVS č. 2/2021 p. Ing. Antona Kotešovského. 
 

II.Poveruje: 

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú OVS č. 2/2021 so 
schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito 
podmienkami. 
 
11 / Návrh na uzavretie n ájomnej zmluvy (Palatín) na       
prevádzkovanie reštaurácie v Klasicistickej budove č.s. 105 
v Byt či. 
Nakoľko prvý z uchádza čov, spolo čnos ť ULTRA´97, s.r.o., Popoliška, 
odmietol nájom, bol oslovený v poradí druhý uchádza č p. Mgr. Linda 
Hulínová, Okružná č. 1102/2, 014 01 Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 44/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s protokolom o vyhodnotení OVS č. 2/2020 zo d ňa 04. 02. 
2021 uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebyto vých priestorov 
bývalej reštaurácie Palatín, č.s. v Byt či, o výmere 290 m 2, na ú čel 
prevádzkovania reštaurácie druhému v poradí pod ľa OVS č. 2/2020, 
nájomcovi- Mgr. Linda Hulínová, Okružná č. 1102/2, 014 01 Byt ča, 
nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3 – mesa čnou výpovednou lehotou 
a s nájomným vo výške:   

11.051,- €/rok, t.j. slovom: jedenás ť tisíc pä ťdesiat jeden eur.  

Poslanci nemali pripomienky. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s protokolom o vyhodnotení OVS č. 2/2020 zo d ňa 04. 02. 
2021 uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebyto vých priestorov 
bývalej reštaurácie Palatín, č.s. v Byt či, o výmere 290 m 2, na ú čel 
prevádzkovania reštaurácie druhému v poradí pod ľa OVS č. 2/2020, 
nájomcovi- Mgr. Linda Hulínová, Okružná č. 1102/2, 014 01 Byt ča, 
nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3 – mesa čnou výpovednou lehotou 
a s nájomným vo výške:   

11.051,- €/rok, t.j. slovom: jedenás ť tisíc pä ťdesiat jeden eur.  

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 44/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s protokolom o vyhodnotení OVS č. 2/2020 zo d ňa 04. 02. 
2021 uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebyto vých priestorov 
bývalej reštaurácie Palatín, č.s. v Byt či, o výmere 290 m 2, na ú čel 
prevádzkovania reštaurácie druhému v poradí pod ľa OVS č. 2/2020, 
nájomcovi- Mgr. Linda Hulínová, Okružná č. 1102/2, 014 01 Byt ča, 
nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3 – mesa čnou výpovednou lehotou 
a s nájomným vo výške:   

11.051,- €/rok, t.j. slovom: jedenás ť tisíc pä ťdesiat jeden eur.  

12 / Návrh Stredoslovenská distribu čná, a.s, Žilina – zmluva  
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v rámci  stavby „12588 
Byt ča – Thurzove sady – Zahustenie TS + NNK – III. etap a“ 
(Rybanský, Mesto Byt ča, VHS BY, s.r.o., IFOND, s.r.o.). 
 
MR odporú ča MZ návrh schváli ť. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 45/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena  
v rámci stavby „12588 – Byt ča – Thurzove sady – Zahustenie TS + NNK 
– III. etapa“, medzi: budúcim povinným z vecného br emena 1 – Mesto 
Byt ča, Námestie SR č.1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00321192, budúcim  
povinným z vecného bremena 2 – Libor Rybanský a man ž. PhDr. Anna  
Rybanská, M. Šinského 671/3, 010 07 Žilina – Byt čica, budúcim  
povinným z vecného bremena 3 – VSH BY, s.r.o., Star á Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava, I ČO: 51841819, budúcim povinným z vecného 
bremena 4 - Libor Rybanský a manž. PhDr. Anna Ryban ská, M. Šinského  
671/3, 010 07 Žilina – Byt čica a IFOND, s.r.o., 1. mája 973/3, 017  
01 Považská Bystrica, I ČO: 45242089, medzi investorom – ENERGY 
STUDIO, s.r.o., M. Šinského 671/3, 010 07 Žilina – Byt čica, I ČO:  
45231982 a budúcim oprávneným z vecného bremena - S tredoslovenská  
distribu čná, a.s., Pri Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina, I ČO:  
36442151 a to v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 29.04.2021. 



Poslanci nemali pripomienky. 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena  
v rámci stavby „12588 – Byt ča – Thurzove sady – Zahustenie TS + NNK 
– III. etapa“, medzi: budúcim povinným z vecného br emena 1 – Mesto 
Byt ča, Námestie SR č.1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00321192, budúcim  
povinným z vecného bremena 2 – Libor Rybanský a man ž. PhDr. Anna  
Rybanská, M. Šinského 671/3, 010 07 Žilina – Byt čica, budúcim  
povinným z vecného bremena 3 – VSH BY, s.r.o., Star á Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava, I ČO: 51841819, budúcim povinným z vecného 
bremena 4 - Libor Rybanský a manž. PhDr. Anna Ryban ská, M. Šinského  
671/3, 010 07 Žilina – Byt čica a IFOND, s.r.o., 1. mája 973/3, 017  
01 Považská Bystrica, I ČO: 45242089, medzi investorom – ENERGY 
STUDIO, s.r.o., M. Šinského 671/3, 010 07 Žilina – Byt čica, I ČO:  
45231982 a budúcim oprávneným z vecného bremena - S tredoslovenská  
distribu čná, a.s., Pri Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina, I ČO:  
36442151 a to v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 29.04.2021. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 45/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecn ého bremena  
v rámci stavby „12588 – Byt ča – Thurzove sady – Zahustenie TS + NNK 
– III. etapa“, medzi: budúcim povinným z vecného br emena 1 – Mesto 
Byt ča, Námestie SR č.1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00321192, budúcim  
povinným z vecného bremena 2 – Libor Rybanský a man ž. PhDr. Anna  
Rybanská, M. Šinského 671/3, 010 07 Žilina – Byt čica, budúcim  
povinným z vecného bremena 3 – VSH BY, s.r.o., Star á Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava, I ČO: 51841819, budúcim povinným z vecného 
bremena 4 - Libor Rybanský a manž. PhDr. Anna Ryban ská, M. Šinského  
671/3, 010 07 Žilina – Byt čica a IFOND, s.r.o., 1. mája 973/3, 017  
01 Považská Bystrica, I ČO: 45242089, medzi investorom – ENERGY 
STUDIO, s.r.o., M. Šinského 671/3, 010 07 Žilina – Byt čica, I ČO:  
45231982 a budúcim oprávneným z vecného bremena - S tredoslovenská  
distribu čná, a.s., Pri Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina, I ČO:  
36442151 a to v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 29.04.2021. 
 
13 / Oznámenie o ukon čení nájomného vz ťahu na cvi čisko autoškoly 
Gombár, v športovom areáli na ul. Sidónie Sakalovej  v Byt či, návrh 
výpovede z nájmu zo strany Mesta Byt ča. 

Ukončenie nájmu zo strany Mesta Byt ča je potrebné z dôvodu 
zahájenia rekonštrukcie Športového areálu v Byt či. 

MR vzala na vedomie informáciu, že písomne bol p. Gom bár požiadaný 
a ukon čenie nájomnej zmluvy dohodou v skoršom termíne.  

Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 46/2021 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Ukončenie trvania nájomného vz ťahu na časť pozemku parc. CKN č. 
978/1 v k.ú. Ve ľká Byt ča (asfaltové ihrisko Autoškola Gombár), t.j. 
ukon čenie Zmluvy o nájme nehnute ľnosti zo d ňa 01.01.1995 vrátane 
dodatku č. 1 tejto zmluvy zo d ňa 15.11.2010, medzi prenajímate ľom: 
Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, 014 01 Byt ča a nájomcom: Ján Gombár, 
Miksova 256/5, 014 01 Byt ča a to výpove ďou zo strany mesta Byt ča, 
s trojmesa čnou výpovednou lehotou alebo dohodou. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Ukončenie trvania nájomného vz ťahu na časť pozemku parc. CKN č. 
978/1 v k.ú. Ve ľká Byt ča (asfaltové ihrisko Autoškola Gombár), t.j. 
ukon čenie Zmluvy o nájme nehnute ľnosti zo d ňa 01.01.1995 vrátane 
dodatku č. 1 tejto zmluvy zo d ňa 15.11.2010, medzi prenajímate ľom: 
Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, 014 01 Byt ča a nájomcom: Ján Gombár, 
Miksova 256/5, 014 01 Byt ča a to výpove ďou zo strany mesta Byt ča, 
s trojmesa čnou výpovednou lehotou alebo dohodou. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 46/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Ukončenie trvania nájomného vz ťahu na časť pozemku parc. CKN č. 
978/1 v k.ú. Ve ľká Byt ča (asfaltové ihrisko Autoškola Gombár), t.j. 
ukon čenie Zmluvy o nájme nehnute ľnosti zo d ňa 01.01.1995 vrátane 
dodatku č. 1 tejto zmluvy zo d ňa 15.11.2010, medzi prenajímate ľom: 
Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, 014 01 Byt ča a nájomcom: Ján Gombár, 
Miksova 256/5, 014 01 Byt ča a to výpove ďou zo strany mesta Byt ča, 
s trojmesa čnou výpovednou lehotou alebo dohodou. 
 

14 / Žiados ť ASSASIN GYM, Martin Ozánik, Hlinická cesta 406/17,  014 
01 Byt ča o odpustenie nájmu za prenájom nebytových priesto rov 
v športovom areáli na ul. Sidónie Sakalovej v Byt či, za obdobie od 
24.01.2021 do odvolania a to z dôvodu zatvorenej pr evádzky (COVID - 
19). 

Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 47/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpustenie plnej výšky nájomného vyplývajúceho z pr íslušných 
nájomných zmlúv (zo d ňa 28. 6. 2019 a 10. 5. 2012), ktoré nájomcovi 
p. Martinom Ozánikom, ASSASIN GYM, S. Sakalovej 182 , Byt ča založili 
právo užíva ť predmet nájmu vo vlastníctve Mesta Byt ča (nebytové 
priestory Športovej tribúny na ul. S. Sakalovej v B yt či), za dobu  
január, február, marec 2021 po čas ktorej nemohol predmet nájmu 



užíva ť v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zame dzenie 
následkov šírenia nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 
 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpustenie plnej výšky nájomného vyplývajúceho z pr íslušných 
nájomných zmlúv (zo d ňa 28. 6. 2019 a 10. 5. 2012), ktoré nájomcovi 
p. Martinom Ozánikom, ASSASIN GYM, S. Sakalovej 182 , Byt ča založili 
právo užíva ť predmet nájmu vo vlastníctve Mesta Byt ča (nebytové 
priestory Športovej tribúny na ul. S. Sakalovej v B yt či), za dobu  
január, február, marec 2021 po čas ktorej nemohol predmet nájmu 
užíva ť v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zame dzenie 
následkov šírenia nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 47/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpustenie plnej výšky nájomného vyplývajúceho z pr íslušných 
nájomných zmlúv (zo d ňa 28. 6. 2019 a 10. 5. 2012), ktoré nájomcovi 
p. Martinom Ozánikom, ASSASIN GYM, S. Sakalovej 182 , Byt ča založili 
právo užíva ť predmet nájmu vo vlastníctve Mesta Byt ča (nebytové 
priestory Športovej tribúny na ul. S. Sakalovej v B yt či), za dobu  
január, február, marec 2021 po čas ktorej nemohol predmet nájmu 
užíva ť v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zame dzenie 
následkov šírenia nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 
 

15 / Žiados ť p. Nadeždy Novotnej a p. Kataríny Harciníkovej o ú pravu 
nájomného, kadernícky salón na Tresko ňovej ul. 814/5 v Byt či, 
zatvorenie prevádzky z dôvodu pandémie. 

Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 48/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpustenie plnej výšky nájomného vyplývajúceho z pr íslušnej 
nájomnej zmluvy (zo d ňa 15. 2. 2012), ktoré nájomcovi p. Nadežde 
Novotnej, Fra ňa Krá ľa č. 881/14, Byt ča založili právo užíva ť 
predmet nájmu vo vlastníctve Mesta Byt ča (nebytové priestory 
kaderníckeho salónu na Ul. Tresko ňovej č. 814/ 5) , za dobu  január, 
február, marec 2021 po čas ktorej nemohol predmet nájmu užíva ť 
v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamed zenie následkov 
šírenia nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpustenie plnej výšky nájomného vyplývajúceho z pr íslušnej 
nájomnej zmluvy (zo d ňa 15. 2. 2012), ktoré nájomcovi p. Nadežde 
Novotnej, Fra ňa Krá ľa č. 881/14, Byt ča založili právo užíva ť 
predmet nájmu vo vlastníctve Mesta Byt ča (nebytové priestory 
kaderníckeho salónu na Ul. Tresko ňovej č. 814/ 5) , za dobu  január, 
február, marec 2021 po čas ktorej nemohol predmet nájmu užíva ť 
v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamed zenie následkov 
šírenia nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 48/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpustenie plnej výšky nájomného vyplývajúceho z pr íslušnej 
nájomnej zmluvy (zo d ňa 15. 2. 2012), ktoré nájomcovi p. Nadežde 
Novotnej, Fra ňa Krá ľa č. 881/14, Byt ča založili právo užíva ť 
predmet nájmu vo vlastníctve Mesta Byt ča (nebytové priestory 
kaderníckeho salónu na Ul. Tresko ňovej č. 814/ 5) , za dobu  január, 
február, marec 2021 po čas ktorej nemohol predmet nájmu užíva ť 
v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamed zenie následkov 
šírenia nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 
 
16 / Žiados ť p. Júlie Červinkovej, Hrabové 353, Byt ča o odkúpenie 
pozemku mesta, časť parc. CKN č. 623/2 v k.ú. Hrabové. 

Ide o časť pozemku o výmere cca. 9 m 2 (pás pozemku 0,6bm x 14bm). 

MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti. 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 49/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Júlie Červinkovej, Hrabové 353, Byt ča o 
odkúpenie pozemku mesta, časť parc. CKN č. 623/2 v k.ú. Hrabové. 
 
II. Odporú ča: 
Ponechanie pozemku parc. CKN č. 623/2 v k.ú. Hrabové na ďalej vo 
vlastníctve Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Júlie Červinkovej, Hrabové 353, Byt ča o 
odkúpenie pozemku mesta, časť parc. CKN č. 623/2 v k.ú. Hrabové. 
 
II. Odporú ča: 
Ponechanie pozemku parc. CKN č. 623/2 v k.ú. Hrabové na ďalej vo 
vlastníctve Mesta Byt ča. 
 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 49/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Júlie Červinkovej, Hrabové 353, Byt ča o 
odkúpenie pozemku mesta, časť parc. CKN č. 623/2 v k.ú. Hrabové. 
 
II. Odporú ča: 
Ponechanie pozemku parc. CKN č. 623/2 v k.ú. Hrabové na ďalej vo 
vlastníctve Mesta Byt ča. 
 
17 / Žiados ť Hordex, s.r.o., Byt ča o kúpu pozemku, časti parc. EKN 
č. 981/1 (489 m 2) v k.ú. Ve ľká Byt ča.  
Žiadate ľ má pozemok v prenájme od Mesta Byt ča a využíva ho na 
parkovanie osobných a nákladných automobilov a na s kladovanie 
lešenia. Nájomnú zmluvu má uzavretú na dobu ur čitú, t.j. do 
12/2023. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti spolo čnosti Hordex, 
s.r.o., S. Sakalovej 88, Byt ča o odpredaj pozemku, časti parc. EKN 
č. 981/1 (489 m 2) v k.ú. Ve ľká Byt ča.  
MR odporu čila MZ zváži ť odpredaj pozemku vyhlásením VOS. 

Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 50/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti spolo čnosti Hordex, s.r.o., S. Sakalovej  
88,Byt ča o odpredaj pozemku, časti parc. EKN č. 981/1 (489 m 2)  
v k.ú. Ve ľká Byt ča.  
 
2/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. EKN č. 981/1 o výmere 489 m 2, 
k.ú. V.Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča a prípravu verejnej 
obchodnej sú ťaže na odpredaj tohto pozemku tretej osobe. 
 
Poslanec p. Weber deklaroval, že on o tomto bode ne bude hlasova ť. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti spolo čnosti Hordex, s.r.o., S. Sakalovej  
88,Byt ča o odpredaj pozemku, časti parc. EKN č. 981/1 (489 m 2)  
v k.ú. Ve ľká Byt ča.  
 
2/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. EKN č. 981/1 o výmere 489 m 2, 
k.ú. V.Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča a prípravu verejnej 
obchodnej sú ťaže na odpredaj tohto pozemku tretej osobe. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 50/2021 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti spolo čnosti Hordex, s.r.o., S. Sakalovej  
88,Byt ča o odpredaj pozemku, časti parc. EKN č. 981/1 (489 m 2)  
v k.ú. Ve ľká Byt ča.  
 
2/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. EKN č. 981/1 o výmere 489 m 2, 
k.ú. V.Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča a prípravu verejnej 
obchodnej sú ťaže na odpredaj tohto pozemku tretej osobe. 
 
18 / Žiados ť AGIS SK, s.r.o., Byt ča o kúpu pozemku, časti parc. EKN 
č. 981/1 (872 m 2) v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
Žiadate ľ má pozemok v prenájme od Mesta Byt ča a využíva ho ako 
prístupovú komunikáciu a ako obslužné plochy v rámc i svojho areálu. 
Nájomnú zmluvu má uzavretú na dobu ur čitú, t.j. do 1/2024. 

 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti spolo čnosti AGIS SK,  
s.r.o., Hlavná 1400, Byt ča o odpredaj pozemku, časti parc. EKN č.  
981/1 (872 m 2) v k.ú. Ve ľká Byt ča.  
MR odporu čila MZ zváži ť odpredaj pozemku vyhlásením VOS. 

Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 51/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti spolo čnosti AGIS SK, s.r.o., Hlavná 1400, 
Byt ča o odpredaj pozemku, časti parc. EKN č. 981/1 (872 m 2) v k.ú.  
Veľká Byt ča.  
 
2/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. EKN č. 981/1 o výmere 872 m 2, 
k.ú. V.Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča a prípravu verejnej 
obchodnej sú ťaže na odpredaj tohto pozemku tretej osobe. 
  
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti spolo čnosti AGIS SK, s.r.o., Hlavná 1400, 
Byt ča o odpredaj pozemku, časti parc. EKN č. 981/1 (872 m 2) v k.ú.  
Veľká Byt ča.  
 
2/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. EKN č. 981/1 o výmere 872 m 2, 
k.ú. V.Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča a prípravu verejnej 
obchodnej sú ťaže na odpredaj tohto pozemku tretej osobe. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 51/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nevyhovenie žiadosti spolo čnosti AGIS SK, s.r.o., Hlavná 1400, 
Byt ča o odpredaj pozemku, časti parc. EKN č. 981/1 (872 m 2) v k.ú.  



Veľká Byt ča.  
 
2/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. EKN č. 981/1 o výmere 872 m 2, 
k.ú. V.Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča a prípravu verejnej 
obchodnej sú ťaže na odpredaj tohto pozemku tretej osobe. 
 
19 / Žiados ť ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinského 671/3, Žilina 
o uzatvorenie kúpnej zmluvy v súlade so Zmluvou o s polupráci pri 
realizácií stavby „Cestné komunikácie, kruhová križ ovatka 
a autobusová zástavka“, Thurzove sady.  

Navrhovaná kúpna cena za predmet prevodu je 1,- € s  DPH. 

Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 52/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie zrealizovanéh o diela, 
stavby: „Cestné komunikácie, kruhová križovatka a a utobusová 
zástavka“, Thurzove sady (kolauda čné rozhodnutie č. VaŽP/577/2019 – 
Sk zo d ňa 19.12.2019), medzi predávajúcim: ENERGY STUDIO, s .r.o., 
M. Šinského 671/3, 010 07 Žilina, I ČO: 45231842 a kupujúcim: Mesto 
Byt ča, Námestie SR č. 1/1, Byt ča, I ČO: 00321192 a to za kúpnu cenu 
vo výške 1 euro s DPH. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie zrealizované ho diela, 
stavby: „Cestné komunikácie, kruhová križovatka a a utobusová 
zástavka“, Thurzove sady (kolauda čné rozhodnutie č. VaŽP/577/2019 – 
Sk zo d ňa 19.12.2019), medzi predávajúcim: ENERGY STUDIO, s .r.o., 
M. Šinského 671/3, 010 07 Žilina, I ČO: 45231842 a kupujúcim: Mesto 
Byt ča, Námestie SR č. 1/1, Byt ča, I ČO: 00321192 a to za kúpnu cenu 
vo výške 1 euro s DPH. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 52/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie zrealizované ho diela, 
stavby: „Cestné komunikácie, kruhová križovatka a a utobusová 
zástavka“, Thurzove sady (kolauda čné rozhodnutie č. VaŽP/577/2019 – 
Sk zo d ňa 19.12.2019), medzi predávajúcim: ENERGY STUDIO, s .r.o., 
M. Šinského 671/3, 010 07 Žilina, I ČO: 45231842 a kupujúcim: Mesto 
Byt ča, Námestie SR č. 1/1, Byt ča, I ČO: 00321192 a to za kúpnu cenu 
vo výške 1 euro s DPH. 
 
20 / Návrh uznesenia MZ - podanie žiadosti o dotáciu n a podporu 
plnenia funkcií rodiny, detské ihrisko. 



V prípade schválenia dotácie bude existujúce detské  ihrisko v Byt či 
doplnené inkluzívnymi prvkami aj pre deti s pohybov ým alebo 
mentálnym znevýhodneným.  
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 53/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
I. Prerokovalo 
a)  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na p odporu plnenia 

funkcií rodiny z Ministerstva práce, sociálnych vec í a rodiny 
Slovenskej republiky: 
Označenie druhu dotácie: Dotácia na podporu plnenia funk cií 
rodiny § 2 písm. k) 
Označenie ú čelu, na ktorý sa žiada dotácia: § 9b ods.1 písm. 
e),§9 b ods.2 písm. g) 

b) Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 

c) Referen čná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu 
50 000,00 EUR v zmysle výzvy. Zabezpe čenie finan čných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného pro jektu 
z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 10% (t.j. min. 5 000,00 EUR) 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 

d) Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 

 
II. Schva ľuje 
a)  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na p odporu plnenia 

funkcií rodiny z Ministerstva práce, sociálnych vec í a rodiny 
Slovenskej republiky: 
Označenie druhu dotácie: Dotácia na podporu plnenia funk cií 
rodiny § 2 písm. k) 
Označenie ú čelu, na ktorý sa žiada dotácia: § 9b ods.1 písm. 
e),§9 b ods.2 písm. g) 

b) Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 

c) Referen čnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu 
50 000,00 EUR v zmysle výzvy. Zabezpe čenie finan čných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného pro jektu 
z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 10% (t.j. min. 5 000,00 EUR) 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 

d) Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 

 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I. Prerokovalo 



a)  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na p odporu plnenia 
funkcií rodiny z Ministerstva práce, sociálnych vec í a rodiny 
Slovenskej republiky: 
Označenie druhu dotácie: Dotácia na podporu plnenia funk cií 
rodiny § 2 písm. k) 
Označenie ú čelu, na ktorý sa žiada dotácia: § 9b ods.1 písm. 
e),§9 b ods.2 písm. g) 

b) Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 

c) Referen čná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu 
50 000,00 EUR v zmysle výzvy. Zabezpe čenie finan čných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného pro jektu 
z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 10% (t.j. min. 5 000,00 EUR) 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 

d) Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 

 
II. Schva ľuje 
a)  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na p odporu plnenia 

funkcií rodiny z Ministerstva práce, sociálnych vec í a rodiny 
Slovenskej republiky: 
Označenie druhu dotácie: Dotácia na podporu plnenia funk cií 
rodiny § 2 písm. k) 
Označenie ú čelu, na ktorý sa žiada dotácia: § 9b ods.1 písm. 
e),§9 b ods.2 písm. g) 

b) Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 

c) Referen čnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu 
50 000,00 EUR v zmysle výzvy. Zabezpe čenie finan čných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného pro jektu 
z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 10% (t.j. min. 5 000,00 EUR) 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 

d) Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 

 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 53/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
I. Prerokovalo 
a)  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na p odporu plnenia 

funkcií rodiny z Ministerstva práce, sociálnych vec í a rodiny 
Slovenskej republiky: 
Označenie druhu dotácie: Dotácia na podporu plnenia funk cií 
rodiny § 2 písm. k) 
Označenie ú čelu, na ktorý sa žiada dotácia: § 9b ods.1 písm. 
e),§9 b ods.2 písm. g) 

b) Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 



c) Referen čná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu 
50 000,00 EUR v zmysle výzvy. Zabezpe čenie finan čných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného pro jektu 
z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 10% (t.j. min. 5 000,00 EUR) 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 

d) Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 

 
II. Schva ľuje 
a)  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na p odporu plnenia 

funkcií rodiny z Ministerstva práce, sociálnych vec í a rodiny 
Slovenskej republiky: 
Označenie druhu dotácie: Dotácia na podporu plnenia funk cií 
rodiny § 2 písm. k) 
Označenie ú čelu, na ktorý sa žiada dotácia: § 9b ods.1 písm. 
e),§9 b ods.2 písm. g) 

b) Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia dotácie. 

c) Referen čnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu 
50 000,00 EUR v zmysle výzvy. Zabezpe čenie finan čných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného pro jektu 
z rozpo čtu mesta vo výške najmenej 10% (t.j. min. 5 000,00 EUR) 
z celkového rozpo čtu projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 

d) Zabezpe čenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnenýc h 
výdavkov z rozpo čtu mesta. 

 
21 / Schva ľovanie priameho predaja rozostavanej garáže p. Dank e 
Harciníkovej, Bottova 1208/28, Byt ča a Ing. Jánovi Dunajovi 
s manž., Bottova 1149/6, Byt ča, osobitným zrete ľom, po zverejnení 
zámeru tohto predaja. Zámer priameho predaja tohto majetku Mesta 
Byt ča bol zverejnený v d ňoch od 17.02. do 17.03.2021 a neboli vo či 
nemu vznesené žiadne námietky od tretích osôb. 

Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 54/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN 1327/37, zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 21 m 2 a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto 
pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Ve ľká Byt ča, formou priameho 
predaja pod ľa §9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa a to kupujúcim, v rade I. - 
Danka Harciníková, Bottova 1208/28 , 014 01 Byt ča a v rade II. - 
Ing. Ján Dunaj s manž., Bottova 1149/6, 014 01 Byt ča, každému 
v podiele jedna polovica, s nasledovnými podmienkam i predaja:  

-  kúpna cena za pozemok vo výške 10 EUR/m 2  
-  kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,00€/m 2  



-  kupujúci uhradia na vlastné náklady poplatky spojen é 
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 

Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa, je predaj pozemku a rozostavanej garáže  
kupujúcim, ktorí predmetnú garáž dobudovali z vlast ných zdrojov,  
pri čom predaj tohto majetku im bol schválený už v roku 2009, ale  
prevod tohto majetku nebol zavkladovaný na Katastrá lnom úrade  
v Byt či.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN 1327/37, zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 21 m 2 a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto 
pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Ve ľká Byt ča, formou priameho 
predaja pod ľa §9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa a to kupujúcim, v rade I. - 
Danka Harciníková, Bottova 1208/28 , 014 01 Byt ča a v rade II. - 
Ing. Ján Dunaj s manž., Bottova 1149/6, 014 01 Byt ča, každému 
v podiele jedna polovica, s nasledovnými podmienkam i predaja:  

-  kúpna cena za pozemok vo výške 10 EUR/m 2  
-  kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,00€/m 2  
-  kupujúci uhradia na vlastné náklady poplatky spojen é 

s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa, je predaj pozemku a rozostavanej garáže  
kupujúcim, ktorí predmetnú garáž dobudovali z vlast ných zdrojov,  
pri čom predaj tohto majetku im bol schválený už v roku 2009, ale  
prevod tohto majetku nebol zavkladovaný na Katastrá lnom úrade  
v Byt či.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 54/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Priamy predaj pozemku parc. CKN 1327/37, zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 21 m 2 a rozostavanej garáže umiestnenej na tomto 
pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Ve ľká Byt ča, formou priameho 
predaja pod ľa §9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa a to kupujúcim, v rade I. - 
Danka Harciníková, Bottova 1208/28 , 014 01 Byt ča a v rade II. - 
Ing. Ján Dunaj s manž., Bottova 1149/6, 014 01 Byt ča, každému 
v podiele jedna polovica, s nasledovnými podmienkam i predaja:  

-  kúpna cena za pozemok vo výške 10 EUR/m 2  
-  kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1,00€/m 2  



-  kupujúci uhradia na vlastné náklady poplatky spojen é 
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 

Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa, je predaj pozemku a rozostavanej garáže  
kupujúcim, ktorí predmetnú garáž dobudovali z vlast ných zdrojov,  
pri čom predaj tohto majetku im bol schválený už v roku 2009, ale  
prevod tohto majetku nebol zavkladovaný na Katastrá lnom úrade  
v Byt či.   
 
22 / Žiados ť ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinského 671/3, Žilina 
o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, Th urzove sady, 
Zahustenie TS + NNK, II. Etapa, v prospech: Stredos lovenská 
distribu čná, a.s. Žilina. 

Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 55/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v rám ci stavby „12588 
– Byt ča – Thurzove sady – Zahustenie TS + NNK – II. etapa “, medzi: 
povinným z vecného bremena - mesto Byt ča, Námestie SR č.1, 014 01 
Byt ča, I ČO: 00321192, a medzi investorom – ENERGY STUDIO, s. r.o., 
M. Šinského 671/3, 010 07 Žilina – Byt čica, I ČO: 45231982 a 
oprávneným z vecného bremena - Stredoslovenská dist ribu čná, a.s., 
Pri Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina, I ČO: 36442151 a to 
v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 29.04.2021. 
Poslanci nemali pripomienky. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v rám ci stavby „12588 
– Byt ča – Thurzove sady – Zahustenie TS + NNK – II. etapa “, medzi: 
povinným z vecného bremena - mesto Byt ča, Námestie SR č.1, 014 01 
Byt ča, I ČO: 00321192, a medzi investorom – ENERGY STUDIO, s. r.o., 
M. Šinského 671/3, 010 07 Žilina – Byt čica, I ČO: 45231982 a 
oprávneným z vecného bremena - Stredoslovenská dist ribu čná, a.s., 
Pri Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina, I ČO: 36442151 a to 
v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 29.04.2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 55/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v rám ci stavby „12588 
– Byt ča – Thurzove sady – Zahustenie TS + NNK – II. etapa “, medzi: 
povinným z vecného bremena - mesto Byt ča, Námestie SR č.1, 014 01 
Byt ča, I ČO: 00321192, a medzi investorom – ENERGY STUDIO, s. r.o., 
M. Šinského 671/3, 010 07 Žilina – Byt čica, I ČO: 45231982 a 
oprávneným z vecného bremena - Stredoslovenská dist ribu čná, a.s., 



Pri Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina, I ČO: 36442151 a to 
v navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 29.04.2021. 
 
23 / Opätovné prerokovanie žiadosti p. JUDr. Miloša Ge ra, Thurzova 
971/23, Byt ča o odkúpenie nehnute ľnosti Mesta Byt ča, pozemok prac. 
CKN č. 3015/52, ostatné plochy o výmere 169 m 2, v. k.ú. Ve ľká Byt ča. 

MR odporú ča MZ schváli ť prípravu - vyhlásenie časti pozemku z parc. 
CKN č. 3015/52, ostatné plochy o výmere cca 169 m 2, k.ú. V.Byt ča za 
prebyto čný majetok Mesta Byt ča a vyhlásenie verejnej obchodnej 
súťaže na prenájom tohto pozemku (prenájom na 20 rokov ). 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 56/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhlásenie časti pozemku z parc. CKN č. 3015/52, ostatné plochy 
o výmere cca 169 m 2, k.ú. V.Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča 
a príprava verejnej obchodnej sú ťaže na prenájom tohto pozemku 
tretej osobe na dobu ur čitú - 20 rokov a na ú čel vybudovanie 
verejne prístupnej spevnenej plochy za ú čelom odstavenia motorových 
vozidiel na náklady nájomcu. 
 
Pán primátor pre čítal doplnenie žiadosti o odkúpenie nehnute ľností 
od JUDr. Miloša Gera. Uvedené doplnenie doru čil v de ň konania 
zasadnutia (dnes) do podate ľne úradu. V doplnení uvádza, že ak MZ 
bude súhlasi ť s odpredajom nehnute ľností, zaväzuje sa ako kupujúci 
do dvoch rokov od podpisu kúpnej zmluvy vybudova ť 10-12 parkovacích 
miest pre ob čanov mesta Byt ča, kde tieto budú vybudované aj na jeho 
pozemku. Zárove ň súhlasí, aby v kúpnej zmluve bola klauzula, že 
v prípade nevybudovania parkovacích miest v stanove nom termíne 
súhlasí s odstúpením od uzatvorenej kúpnej zmluvy. 
 
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že odpre daj osobitným 
zrete ľom je chúlostivá otázka, ale pre Mesto by vybudovan ie týchto 
parkovacích miest bolo len prínosom. Pozemok je pre  Mesto 
nevyužite ľný, preto navrhuje, aby bol pozemok žiadate ľovi 
odpredaný. Ozrejmil, že podnikate ľská komisia tiež navrhla odpredaj 
pozemku. Predložil predsedovi návrhovej komisie náv rh uznesenia. 
    
Poslanec p. Šušolík konštatoval, že aj ke ď to na MR prerokovali 
spýtal sa právnika mesta p. Babe ľu či pod ľa neho je v tomto prípade 
možné uplatni ť osobitný zrete ľ a podotkol, že o pozemok by niekto 
iný asi nemal ma ť záujem, preto by Mesto verejnou obchodnou sú ťažou 
mohlo získa ť viac finan čných prostriedkov. 
 
Právnik mesta p. Babe ľa poukázal na to, že pozemok nie je zapísaný 
v katastri nehnute ľností, je to neur čité. Ďalej konštatoval, že ako 
na MR bolo povedané, zákon o majetku obcí predpokla dá odpredaj 
majetku mesta spôsobmi: verejná obchodná sú ťaž, dražba a priamy 
predaj a to za cenu najmenej vo výške stanovenej zn aleckým 



posudkom. Priamy predaj neznamená odpredaj priamo z áujemcovi, je to 
malá obchodná sú ťaž s tým, že ide o nejaký prieskum, ale odpredaj 
musí by ť minimálne za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Po kia ľ ide 
o osobitný zrete ľ, je to výnimo čná situácia odpredaja mestského 
majetku, ktorá odôvod ňuje preda ť svoj majetok mimo týchto troch 
možnosti, ak ta skutková situácia alebo osoba záuje mcu odôvod ňuje 
tento postup. Na zasadnutí mestskej rady táto dopl ňujúca žiados ť p. 
Gera, kde navrhuje vybudovanie parkovacích plôch, n ebola. To, čo by 
sa približovalo možnosti odpredaja osobitným zrete ľom v žiadosti  
chýba, slovo bezplatné vybudovanie parkovacích plôc h a ich  
bezplatné využívanie ob čanmi.  
 
Poslanci podrobne prerokovali a doplnili uznesenie predložené 
zástupcom primátora p. Babušíkom. 
Predseda návrhovej komisie predniesol uznesenie, o ktorom dal pán 
primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho predaja novovytvoreného  pozemku parc. 
CKN č. 3015/52, ostatné plochy o výmere 169 m 2 , k. ú. V. Byt ča 
(vytvoreného GP č. 7/2019, zo d ňa 29. 01. 2019, Ing. Peter 
Novotný), resp. časť pozemku z parcely CKN č. 3015/17 o výmere 169  
m2, formou priameho predaja pod ľa § 9a, ods. 8, písm.e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred pisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom me sta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016, ako prípadu majetku mesta Byt ča z dôvodu hodného 
osobitného zrete ľa, na web stránke mesta Byt ča a úradnej tabuli 
mesta Byt ča a to kupujúcemu – JUDr. Miloš Gero, Thurzova 971/ 23, 
014 01  Byt ča, za kúpnu cenu vo výške 33,-€/m 2 s tým, že kupujúci 
uhradí i správne poplatky spojené s odvkladovaním p redmetnej kúpnej 
zmluvy, pri čom v kúpnej zmluve bude zapracovaná možnos ť odstúpenia 
od tejto uzatvorenej zmluvy, právo spätného odkúpen ia pozemkov od 
kupujúceho, prípadne rozväzovacia podmienka v prípa de, že v lehote 
do dvoch rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy nevybud uje na 
odkupovanom pozemku a časti svojho pri ľahlého pozemku minimálne 10 
parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá, vere jne prístupné 
pre obyvate ľov mesta na bezplatné parkovanie.  
 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča kupujúcemu, ako  
prípadu hodného osobitného zrete ľa, je podpora mesta Byt ča jeho  
obyvate ľom pri budovaní dopravnej a obytnej infraštruktúry,  pri čom  
kupujúci je povinný vybudova ť na vlastné náklady na odkupovanom  
pozemku – časť parc. CKN č. 3015/52 ako i na svojom pozemku parc.  
CKN č. 3020/239, k. ú. Ve ľká Byt ča, verejne prístupné parkovacie  
miesta pre obyvate ľov mesta Byt ča o po čte minimálne 10 parkovacích 
miest.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 56/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Zverejnenie zámeru priameho predaja novovytvoreného  pozemku parc. 
CKN č. 3015/52, ostatné plochy o výmere 169 m 2 , k. ú. V. Byt ča 
(vytvoreného GP č. 7/2019, zo d ňa 29. 01. 2019, Ing. Peter 
Novotný), resp. časť pozemku z parcely CKN č. 3015/17 o výmere 169  
m2, formou priameho predaja pod ľa § 9a, ods. 8, písm.e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred pisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom me sta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016, ako prípadu majetku mesta Byt ča z dôvodu hodného 
osobitného zrete ľa, na web stránke mesta Byt ča a úradnej tabuli 
mesta Byt ča a to kupujúcemu – JUDr. Miloš Gero, Thurzova 971/ 23, 
014 01  Byt ča, za kúpnu cenu vo výške 33,-€/m 2 s tým, že kupujúci 
uhradí i správne poplatky spojené s odvkladovaním p redmetnej kúpnej 
zmluvy, pri čom v kúpnej zmluve bude zapracovaná možnos ť odstúpenia 
od tejto uzatvorenej zmluvy, právo spätného odkúpen ia pozemkov od 
kupujúceho, prípadne rozväzovacia podmienka v prípa de, že v lehote 
do dvoch rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy nevybud uje na 
odkupovanom pozemku a časti svojho pri ľahlého pozemku minimálne 10 
parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá, vere jne prístupné 
pre obyvate ľov mesta na bezplatné parkovanie.  
 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča kupujúcemu, ako  
prípadu hodného osobitného zrete ľa, je podpora mesta Byt ča jeho  
obyvate ľom pri budovaní dopravnej a obytnej infraštruktúry,  pri čom  
kupujúci je povinný vybudova ť na vlastné náklady na odkupovanom  
pozemku – časť parc. CKN č. 3015/52 ako i na svojom pozemku parc.  
CKN č. 3020/239, k. ú. Ve ľká Byt ča, verejne prístupné parkovacie  
miesta pre obyvate ľov mesta Byt ča o po čte minimálne 10 parkovacích 
miest.  
 
24 / Opätovné prerokovanie žiadosti BPP Development s. r.o.,  
Gaštanová 1007/6, Byt ča o odkúpenie nehnute ľnosti Mesta Byt ča,  
časť pozemku z parc. CKN č. 3015/17 o výmere 116 m 2 v k. ú. Ve ľká 
Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť prípravu - vyhlásenie časti pozemku z parc. 
CKN č. 3015/17, ostatné plochy o výmere cca 116 m 2, k.ú. V.Byt ča za 
prebyto čný majetok Mesta Byt ča a vyhlásenie verejnej obchodnej 
súťaže na prenájom tohto pozemku (prenájom na 20 rokov ). 
 

Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 57/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhlásenie časti pozemku z parc. CKN č. 3015/17, ostatné plochy 
o výmere cca 116 m 2, k.ú. V.Byt ča za prebyto čný majetok Mesta Byt ča 
a príprava verejnej obchodnej sú ťaže na prenájom tohto pozemku 
a príprava verejnej obchodnej sú ťaže na prenájom tohto pozemku 
tretej osobe na dobu ur čitú - 20 rokov a na ú čel vybudovanie 
verejne prístupnej spevnenej plochy za ú čelom odstavenia motorových 
vozidiel na náklady nájomcu. 



Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že sú to  v podstate   
dve rovnaké žiadosti, vzh ľadom na to, že p. Gero predložil 
dopl ňujúce stanovisko k žiadosti, táto spolo čnos ť nevie, či budú 
mať záujem o doplnenie žiadosti. 
 
Poslanec p. Šušolík poznamenal, že aké poslanci zau jali stanovisko 
k žiadosti p. Gera, také by malo by ť zaujaté aj k žiadosti 
spolo čnosti BPP Development, alebo by mali zruši ť predchádzajúce 
uznesenie. Pán Gero nie čo krátko pred zasadnutím MZ deklaroval, 
možno by aj zástupcovia tejto spolo čnosti deklarovali.  
 
Vedúci odd. Rr p. Kotešovský poznamenal, že ke ď 
žiadate ľ nepredložil doplnenie žiadosti, nevylu čuje, že sa dá 
obdobne postupova ť pri tejto žiadosti a spolo čnosti Development sa 
dá možnos ť tieto záruky da ť s tým, že poslanci budú o uvedenom 
rokova ť na ďalšom zasadnutí MZ. 
 
Pán primátor konštatoval, že by rovnováha mala by ť zachovaná, je na 
poslancoch či aj tejto spolo čnosti odporú čia doplnenie žiadosti. 
 
Poslanec p. Šušolík poukázal na to, že nie je v por iadku, aby 
doplnenie žiadosti bolo doložené pred zasadnutím za stupite ľstva 
a ani to poslanci nemali k dispozícií. Pod ľa jeho názoru, ke ď 
poslanci chcú odpreda ť pozemok, tak verejnou obchodnou sú ťažou, to 
by bolo najlepšie riešenie. Tieto žiadosti o odkúpe nie pozemkov 
poslanci majú predložené takmer na každom rokovaní.  V tomto momente 
kedy jednému žiadate ľovi by bol schválený odpredaj osobitným 
zrete ľom a druhému obchodnou sú ťažou, by nebolo v poriadku. Pod ľa 
jeho názoru prijatím predchádzajúce uznesenia posla nci vytvorili 
precedens, ak sa dá tento bod by mal by ť stiahnutý z rokovania. 
 
Poslanci p. Kozák konštatoval, že možno sú tam aj ďalší ob čania, 
ktorí by chceli tento pozemok kúpi ť. 
 
Poslanec p. Dudo ň poukázal na to, že právnik mesta dal stanovisko 
a poslanci ho nerešpektovali. 
 
Po diskusii podal poslanec p. Weber predsedovi návr hovej komisie 
návrh uznesenia, o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Návrh poslanca Ing. Petra Webera na presunutie hlas ovania o návrhu 
uznesenia o vyhlásení časti pozemku z parc. CKN č. 3015/17, ostatné 
plochy o výmere cca 116 m 2, k.ú. V.Byt ča za prebyto čný majetok Mesta 
Byt ča a prípravu verejnej obchodnej sú ťaže na prenájom tohto         
pozemku tretej osobe na dobu ur čitú - 20 rokov a na ú čel 
vybudovania verejne prístupnej spevnenej plochy za účelom 
odstavenia motorových vozidiel, na náklady nájomcu,  na ďalšie 
zasadnutie Mestského zastupite ľstva. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 57/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Návrh poslanca Ing. Petra Webera na presunutie hlas ovania o návrhu 
uznesenia o vyhlásení časti pozemku z parc. CKN č. 3015/17, ostatné 
plochy o výmere cca 116 m 2, k.ú. V.Byt ča za prebyto čný majetok Mesta 
Byt ča a prípravu verejnej obchodnej sú ťaže na prenájom tohto         
pozemku tretej osobe na dobu ur čitú - 20 rokov a na ú čel 
vybudovania verejne prístupnej spevnenej plochy za účelom 
odstavenia motorových vozidiel, na náklady nájomcu,  na ďalšie 
zasadnutie Mestského zastupite ľstva. 
 
25 / Návrh prípravy predaja pozemku (záhrada bývalej Z Š Hliník nad 
Váhom) parc. CKN č. 782/1, ovocný sad o výmere 3 602 m 2 , sú ťažou 
tretej osobe, za ú čelom radovej výstavby rodinných domov, 
parkovacích miest, prístupovej komunikácie a inžini erskych sietí ku 
týmto pozemkom.   
 
MR odporú ča MZ schváli ť zámer a prípravu predaja pozemku (záhrada 
bývalej ZŠ Hliník nad Váhom) parc. CKN č. 782/1, ovocný sad 
o výmere 3 602 m 2 , sú ťažou tretej osobe, za ú čelom radovej výstavby 
rodinných domov, parkovacích miest, prístupovej kom unikácie 
a inžinierskych sietí ku týmto pozemkom.   

Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 58/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zámer a prípravu predaja pozemku (záhrada bývalej Z Š Hliník nad 
Váhom) parc. CKN č. 782/1, ovocný sad o výmere 3 602 m 2 , sú ťažou 
tretej osobe, za ú čelom radovej výstavby rodinných domov, 
parkovacích miest, prístupovej komunikácie a inžini erskych sietí ku 
týmto pozemkom.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zámer a prípravu predaja pozemku (záhrada bývalej Z Š Hliník nad 
Váhom) parc. CKN č. 782/1, ovocný sad o výmere 3 602 m 2 , sú ťažou 
tretej osobe, za ú čelom radovej výstavby rodinných domov, 
parkovacích miest, prístupovej komunikácie a inžini erskych sietí ku 
týmto pozemkom.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 58/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zámer a prípravu predaja pozemku (záhrada bývalej Z Š Hliník nad 
Váhom) parc. CKN č. 782/1, ovocný sad o výmere 3 602 m 2 , sú ťažou 
tretej osobe, za ú čelom radovej výstavby rodinných domov, 



parkovacích miest, prístupovej komunikácie a inžini erskych sietí ku 
týmto pozemkom.   
 
26 / Žiados ť p. Stanislava Péteriho a p. Miriam Péteriovej, Pek ná 
10/13, Žilina o odkúpenie objektu na Ul. Kollárovej  č.s. 634, Byt ča 
po neúspešnej OVS č. 1/2021. 

MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 59/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Stanislava Péteriho a p. Mi riam Péteriovej, 
Pekná 10/13, Žilina o odkúpenie objektu na Ul. Koll árovej č.s. 634. 

Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Stanislava Péteriho a p. Mi riam Péteriovej, 
Pekná 10/13, Žilina o odkúpenie objektu na Ul. Koll árovej č.s. 634. 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 59/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Stanislava Péteriho a p. Mi riam Péteriovej, 
Pekná 10/13, Žilina o odkúpenie objektu na Ul. Koll árovej č.s. 634. 

27 / Návrh záložnej zmluvy č. 0110-PRB/2020/Z, na bytové domy č. 
súp. 1578 a 1579 a príslušné pozemky (nájomné BD Th urzove sady). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh záložnej zmluvy. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 60/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Záložnej zmluvy č. 0110-PRB/2020/Z (zabezpe čenie 
pohľadávky dotácie na kúpu nájomných BD č. súp. 1578 a 1579, 
vrátane príslušných pozemkov, lokalita Thurzove sad y v Byt či) medzi 
záložcom: Mesto Byt ča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Byt ča a záložným 
verite ľom: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie sl obody 6, 
810 05 Bratislava 15, I ČO: 30416094 a to v navrhovanom znení zmluvy 
zo d ňa 29.04.2021. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Uzatvorenie Záložnej zmluvy č. 0110-PRB/2020/Z (zabezpe čenie 
pohľadávky dotácie na kúpu nájomných BD č. súp. 1578 a 1579, 
vrátane príslušných pozemkov, lokalita Thurzove sad y v Byt či) medzi 
záložcom: Mesto Byt ča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Byt ča a záložným 
verite ľom: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie sl obody 6, 
810 05 Bratislava 15, I ČO: 30416094 a to v navrhovanom znení zmluvy 
zo d ňa 29.04.2021. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 60/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Záložnej zmluvy č. 0110-PRB/2020/Z (zabezpe čenie 
pohľadávky dotácie na kúpu nájomných BD č. súp. 1578 a 1579, 
vrátane príslušných pozemkov, lokalita Thurzove sad y v Byt či) medzi 
záložcom: Mesto Byt ča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Byt ča a záložným 
verite ľom: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie sl obody 6, 
810 05 Bratislava 15, I ČO: 30416094 a to v navrhovanom znení zmluvy 
zo d ňa 29.04.2021. 
 
28 / Žiadosti Kameniva Slovakia a.s. o vydanie stanoví sk súvisiacich 
s banskou činnos ťou na pozemkoch v dobývacom priestore Malá Byt ča: 
a) k „Plánu využívania územia” ako podkladového mat eriálu pre 
vykonávania banskej činnosti na pozemkoch parc. č. 403/72, 403/125, 
403/173, 403/176 v k.ú. Malá Byt ča,  
b) k do časnému od ňatiu z po ľnohospodárskej pôdy v rámci plánovanej 
banskej činnosti na pozemkoch parc. č. 403/72, 403/125, 403/173, 
403/176 v k.ú. Malá Byt ča, 
c) k „Plánu využívania územia” ako podkladového mat eriálu pre 
vykonávanie banskej činnosti na pozemkoch parc. č. 391/94, 391/95, 
391/99 v k.ú. Malá Byt ča k plánovanej banskej činnosti v dobývacom 
priestore Malá Byt ča na uvedených pozemkoch, 
d) k do časnému od ňatiu z po ľnohospodárskej pôdy v rámci plánovanej 
banskej činnosti na pozemkoch parc. č. 391/94, 391/95, 391/99 
v k.ú. Malá Byt ča, 
e) k „Plánu likvidácie štrkoviska (po vydobytí časti vyhradeného 
ložiska štrkopieskov)“ ako podkladového materiálu p re vykonávania 
banskej činnosti na pozemkoch parc. č. 403/115, 403/136, 403/135, 
403/134, 403/132, 403/131, 400/46, 398/86, 398/78, 398/77,         
398/76, 398/75, 398/74, 398/73, 398/87, 398/72, 398 /71, 403/143, 
403/144, 403/159, 403/145, 403/146 v k.ú. Malá Byt ča 
 
MR vzala na vedomie, že žiadate ľom predložené „Plány využívania 
územia“ tykajúce sa nových miest dobývania neobsahu jú  napr. údaje 
o termíne plánovaného ukon čenia dobývania, predpokladanom termíne  
začatia a ukon čenia rekultivácie a revitalizácie územia, jeho 
úprave do pôvodného stavu, ktorým bolo využívanie n a 
poľnohospodárske ú čely.  
„Plán likvidácie štrkoviska“ neuvažuje s rekultivác iou a 
revitalizáciou ťažbou znehodnotených pozemkov na pôvodné        
poľnohospodárske využitie, iba s technickou rekultivác iou pre 



potreby žiadate ľa (napr. na do časnú skládku skrývky) a vodnú 
plochu. Ukon čenie likvidácie 31.12.2032 je vzh ľadom na doterajšiu 
záťaž územia spôsobenú ťažbou neprimerane a malo by sa uskuto čni ť  
v skoršom termíne, napr. najneskôr do 31.12.2026.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť vydanie nesúhlasného stanoviska 
k pokra čovaniu ťažby a prípadne podanie návrhu na zrušenie 
dobývacieho priestoru z dôvodu verejného záujmu. 
  
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 61/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vydanie nesúhlasného stanoviska k „Plánom využív ania územia“ ako 
podkladovým materiálom pre vykonávanie banskej činnosti na 
pozemkoch v k.ú. Malá Byt ča, k do časnému od ňatiu z po ľnohospo-
dárskej pôdy v rámci plánovanej banskej činnosti na pozemkoch 
v k.ú. Malá Byt ča a k „Plán likvidácie štrkoviska“ (po vydobytí 
časti vyhradeného ložiska štrkopieskov) ako podklado vého materiálu 
pre vykonávanie banskej činnosti na pozemkoch v k.ú. Malá Byt ča, 
predloženými spolo čnos ťou Kamenivo Slovakia, a.s., Hrabové č. 25, 
Byt ča. 
 
2/ Vydanie nesúhlasného stanoviska k pokra čovaniu ťažby štrkov 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, Hrabové a Malá Byt ča spolo čnos ťou Kamenivo 
Slovakia, a.s., Hrabové č. 25, Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vydanie nesúhlasného stanoviska k „Plánom využív ania územia“ ako 
podkladovým materiálom pre vykonávanie banskej činnosti na 
pozemkoch v k.ú. Malá Byt ča, k do časnému od ňatiu z po ľnohospo-
dárskej pôdy v rámci plánovanej banskej činnosti na pozemkoch 
v k.ú. Malá Byt ča a k „Plán likvidácie štrkoviska“ (po vydobytí 
časti vyhradeného ložiska štrkopieskov) ako podklado vého materiálu 
pre vykonávanie banskej činnosti na pozemkoch v k.ú. Malá Byt ča, 
predloženými spolo čnos ťou Kamenivo Slovakia, a.s., Hrabové č. 25, 
Byt ča. 
 
2/ Vydanie nesúhlasného stanoviska k pokra čovaniu ťažby štrkov 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, Hrabové a Malá Byt ča spolo čnos ťou Kamenivo 
Slovakia, a.s., Hrabové č. 25, Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 61/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vydanie nesúhlasného stanoviska k „Plánom využív ania územia“ ako 
podkladovým materiálom pre vykonávanie banskej činnosti na 



pozemkoch v k.ú. Malá Byt ča, k do časnému od ňatiu z po ľnohospo-
dárskej pôdy v rámci plánovanej banskej činnosti na pozemkoch 
v k.ú. Malá Byt ča a k „Plán likvidácie štrkoviska“ (po vydobytí 
časti vyhradeného ložiska štrkopieskov) ako podklado vého materiálu 
pre vykonávanie banskej činnosti na pozemkoch v k.ú. Malá Byt ča, 
predloženými spolo čnos ťou Kamenivo Slovakia, a.s., Hrabové č. 25, 
Byt ča. 
 
2/ Vydanie nesúhlasného stanoviska k pokra čovaniu ťažby štrkov 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, Hrabové a Malá Byt ča spolo čnos ťou Kamenivo 
Slovakia, a.s., Hrabové č. 25, Byt ča. 
 
29 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom dome 
pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča: 
- p. Božena Cymprichová – 1-izb. byt č.24, od 1. 6. 2021 
- p. František Hvore čný – 1-izb. byt č.39, od 1. 6. 2021 
- p. Mária Burandová – 1-izb. byt č.69, od 1. 6. 2021 
- p. Božena Fu čeková a p. Ján Skukálek – 2-izb. byt č.62,  
   od 1. 6. 2021 
- p. Marián Ková čik – 1-izb. byt č.30, od 1. 7. 2021 
- p. Anna Gažová –  1-izb. byt č.33, od 1. 7. 2021  
- p. Karolína Lacková –  1-izb. byte č.40, od 1. 7. 2021   
- p. Anna Václavíková – 1-izb. byt č. 67 od 1. 7. 2021  
- p. Alena Mrenová – 2-izb. byt č.70, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
 
MR, na návrh KSoc, odporú ča schváli ť uzatvorenie nájomnej zmluvy na 
dobu neur čitú nájomníkom v dôchodkovom veku. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome  
pre do časné ubytovanie Jesienka na dobu neur čitú: 
- p. Božena Cymprichová – 1-izb. byt č.24, od 1. 6. 2021 
- p. František Hvore čný – 1-izb. byt č.39, od 1. 6. 2021 
- p. Mária Burandová – 1-izb. byt č.69, od 1. 6. 2021 
- p. Božena Fu čeková a p. Ján Skukálek – 2-izb. byt č.62,  
   od 1. 6. 2021 
- p. Marián Ková čik – 1-izb. byt č.30, od 1. 7. 2021 
- p. Anna Gažová –  1-izb. byt č.33, od 1. 7. 2021  
- p. Karolína Lacková –  1-izb. byte č.40, od 1. 7. 2021   
- p. Anna Václavíková – 1-izb. byt č. 67 od 1. 7. 2021  
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome  
pre do časné ubytovanie Jesienka na dobu  ur čitú 1 rok p. Alene 
Mrenovej v 2-izb. byt č.70, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022.  
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 62/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre d očasné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča na dobu neur čitú: 
- p. Božena Cymprichová – 1-izb. byt č.24, od 1. 6. 2021 



- p. František Hvore čný – 1-izb. byt č.39, od 1. 6. 2021 
- p. Mária Burandová – 1-izb. byt č.69, od 1. 6. 2021 
- p. Božena Fu čeková a p. Ján Skukálek – 2-izb. byt č.62,  
   od 1. 6. 2021 
- p. Marián Ková čik – 1-izb. byt č.30, od 1. 7. 2021 
- p. Anna Gažová –  1-izb. byt č.33, od 1. 7. 2021  
- p. Karolína Lacková –  1-izb. byte č.40, od 1. 7. 2021   
- p. Anna Václavíková – 1-izb. byt č. 67 od 1. 7. 2021  
 
2/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome  
pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča na 
dobu  ur čitú 1 rok p. Alene Mrenovej v 2-izb. byt č.70, od 1. 7. 2021 
do 30. 6. 2022.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre d očasné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča na dobu neur čitú: 
- p. Božena Cymprichová – 1-izb. byt č.24, od 1. 6. 2021 
- p. František Hvore čný – 1-izb. byt č.39, od 1. 6. 2021 
- p. Mária Burandová – 1-izb. byt č.69, od 1. 6. 2021 
- p. Božena Fu čeková a p. Ján Skukálek – 2-izb. byt č.62,  
   od 1. 6. 2021 
- p. Marián Ková čik – 1-izb. byt č.30, od 1. 7. 2021 
- p. Anna Gažová –  1-izb. byt č.33, od 1. 7. 2021  
- p. Karolína Lacková –  1-izb. byte č.40, od 1. 7. 2021   
- p. Anna Václavíková – 1-izb. byt č. 67 od 1. 7. 2021  
 
2/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome  
pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča na 
dobu  ur čitú 1 rok p. Alene Mrenovej v 2-izb. byt č.70, od 1. 7. 2021 
do 30. 6. 2022.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 62/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre d očasné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča na dobu neur čitú: 
- p. Božena Cymprichová – 1-izb. byt č.24, od 1. 6. 2021 
- p. František Hvore čný – 1-izb. byt č.39, od 1. 6. 2021 
- p. Mária Burandová – 1-izb. byt č.69, od 1. 6. 2021 
- p. Božena Fu čeková a p. Ján Skukálek – 2-izb. byt č.62,  
   od 1. 6. 2021 
- p. Marián Ková čik – 1-izb. byt č.30, od 1. 7. 2021 
- p. Anna Gažová –  1-izb. byt č.33, od 1. 7. 2021  
- p. Karolína Lacková –  1-izb. byte č.40, od 1. 7. 2021   
- p. Anna Václavíková – 1-izb. byt č. 67 od 1. 7. 2021  
 



2/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome  
pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča na 
dobu  ur čitú 1 rok p. Alene Mrenovej v 2-izb. byt č.70, od 1. 7. 2021 
do 30. 6. 2022.  
 
30 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  sociálnych 
bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
p. Blažena Lalinská – garsónka č.1 
p. Mgr. Peter Holáš – garsónka č.2 
p. Alena a Pavol Lörinc – garsónka č.3 
p. Roman Davida s rod. – 1-izb. byt č.4 
p. Tibor Pánik s rod. – 1-izb. byt č.5 
p. Ivana Ku čavíková - 1-izb. byt č.6 
p. Eva Malíková – garsónka č.7 
p. Jana Hubocká s rod. – garsónka č.8 
p. Michaela Búšovská – 1-izb. byt č.10 
p. Anna Čikotová – 1-izbový byt č.11 
p. Mária Balážová – garsónka č.12 
p. Miroslav Gál s rod. – garsónka č.13 
p. Michaela Rybárová – 1-izb, byt č.8 
p. Jana Kon čelová – 1-izb. byt č.15 
p. Jana Játyová – 2-izb. byt č.16 
p. Branislav Nagy – garsónka č.17 
p. Emília Sedláková – garsónka č.18 
p. Peter Bubla – garsónka č.20 
p. Slavomír Hubocký – garsónka č.21.  
p. Ľubomíra Chylová s rod. – 1-izb. byt č.22  
p. Anna Martinecká – 1-izb.byt č.23 
p. Janka Šukalová s rod. – 2-izb. byt č.24 
    
MR vzala na vedomie informáciu, že v sociálnych bytoc h na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča sa od 1. 7. 2021 mení výška nájomného. 
To znamená, že u nájomcov pp. Blažena Lalinská, Pet er Holáš, Alena 
a Pavol Lörinc a Emília Sedláková bude zmluva o náj me pred ĺžená dva 
krát. Raz s pôvodným nájomným od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021 
a následne od 1. 7. 2021 do 30. 4. 2022, pri čom celková doba nájmu 
nepresiahne 1 rok.   
MR vzala na vedomie informáciu, že niektorí z uchádza čov  
o znovu pridelenie bytu nesp ĺňajú spodnú hranicu príjmu.  
Napriek tomu MR odporu čila pridelenie bytu, pretože k zmene príjmu  
došlo aj v súvislosti s COVID 19 a nájomcovia plati a nájomné. 
MR odporú ča MZ schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy 
v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča na  dobu 
ur čitú: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v sociálnych b ytoch na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča na  dobu ur čitú: 
- p. Blažena Lalinská – garsónka č.1, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021, 
  od 1. 7. 2021 do 30. 4. 2022. 
- p. Mgr. Peter Holáš – garsónka č.2, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021, 
  od 1. 7. 2021 do 30. 4. 2022. 
- p.      Alena a Pavol Lörinc – garsónka č.3, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 



  2021, od 1. 7. 2021 do 30. 4. 2022. 
- p. Emília Sedláková – garsónka č.18, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 
  2021, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Roman Davida s rod. – 1-izb. byt č.4, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Tibor Pánik s rod. – 1-izb. byt č.5, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022 
- p. Ivana Ku čavíková - 1-izb. byt č.6, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Eva Malíková – garsónka č.7, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Jana Hubocká s rod. – garsónka č.8, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Peter Macek – garsónka č.9, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Michaela Búšovská – 1-izb. byt č.10, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Anna Čikotová – 1-izbový byt č.11, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022 
- p. Mária Balážová – garsónka č.12, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Miroslav Gál s rod. – garsónka č.13, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Michaela Rybárová – 1-izb, byt č.8, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Jana Kon čelová – 1-izb. byt č.15, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Jana Játyová – 2-izb. byt č.16, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Branislav Nagy – garsónka č.17, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Peter Bubla – garsónka č.20, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Slavomír Hubocký – garsónka č.21, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Ľubomíra Chylová s rod. – 1-izb. byt č.22, od 1. 7. 2021 do  
  30. 6. 2022  
- p. Anna Martinecká – 1-izb.byt č.23, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Janka Šukalová s rod. – 2-izb. byt č.24, od 1. 7. 2021 do  
  30. 6. 2022 
    
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 63/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v sociálnych b ytoch na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča na  dobu ur čitú: 
- p. Blažena Lalinská – garsónka č.1, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021, 
  od 1. 7. 2021 do 30. 4. 2022. 
- p. Mgr. Peter Holáš – garsónka č.2, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021, 
  od 1. 7. 2021 do 30. 4. 2022. 
- p.      Alena a Pavol Lörinc – garsónka č.3, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 
  2021, od 1. 7. 2021 do 30. 4. 2022. 
- p. Emília Sedláková – garsónka č.18, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 
  2021, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Roman Davida s rod. – 1-izb. byt č.4, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Tibor Pánik s rod. – 1-izb. byt č.5, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022 



- p. Ivana Ku čavíková - 1-izb. byt č.6, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Eva Malíková – garsónka č.7, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Jana Hubocká s rod. – garsónka č.8, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Peter Macek – garsónka č.9, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Michaela Búšovská – 1-izb. byt č.10, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Anna Čikotová – 1-izbový byt č.11, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022 
- p. Mária Balážová – garsónka č.12, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Miroslav Gál s rod. – garsónka č.13, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Michaela Rybárová – 1-izb, byt č.8, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Jana Kon čelová – 1-izb. byt č.15, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Jana Játyová – 2-izb. byt č.16, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Branislav Nagy – garsónka č.17, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Peter Bubla – garsónka č.20, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Slavomír Hubocký – garsónka č.21, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Ľubomíra Chylová s rod. – 1-izb. byt č.22, od 1. 7. 2021 do  
  30. 6. 2022  
- p. Anna Martinecká – 1-izb.byt č.23, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Janka Šukalová s rod. – 2-izb. byt č.24, od 1. 7. 2021 do  
  30. 6. 2022 
    
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v sociálnych b ytoch na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča na  dobu ur čitú: 
- p. Blažena Lalinská – garsónka č.1, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021, 
  od 1. 7. 2021 do 30. 4. 2022. 
- p. Mgr. Peter Holáš – garsónka č.2, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021, 
  od 1. 7. 2021 do 30. 4. 2022. 
- p.      Alena a Pavol Lörinc – garsónka č.3, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 
  2021, od 1. 7. 2021 do 30. 4. 2022. 
- p. Emília Sedláková – garsónka č.18, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 
  2021, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Roman Davida s rod. – 1-izb. byt č.4, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Tibor Pánik s rod. – 1-izb. byt č.5, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022 
- p. Ivana Ku čavíková - 1-izb. byt č.6, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Eva Malíková – garsónka č.7, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Jana Hubocká s rod. – garsónka č.8, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Peter Macek – garsónka č.9, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Michaela Búšovská – 1-izb. byt č.10, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 



  2022  
- p. Anna Čikotová – 1-izbový byt č.11, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022 
- p. Mária Balážová – garsónka č.12, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Miroslav Gál s rod. – garsónka č.13, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Michaela Rybárová – 1-izb, byt č.8, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Jana Kon čelová – 1-izb. byt č.15, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Jana Játyová – 2-izb. byt č.16, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Branislav Nagy – garsónka č.17, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Peter Bubla – garsónka č.20, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Slavomír Hubocký – garsónka č.21, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Ľubomíra Chylová s rod. – 1-izb. byt č.22, od 1. 7. 2021 do  
  30. 6. 2022  
- p. Anna Martinecká – 1-izb.byt č.23, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Janka Šukalová s rod. – 2-izb. byt č.24, od 1. 7. 2021 do  
  30. 6. 2022 
    
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 63/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v sociálnych b ytoch na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča na  dobu ur čitú: 
- p. Blažena Lalinská – garsónka č.1, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021, 
  od 1. 7. 2021 do 30. 4. 2022. 
- p. Mgr. Peter Holáš – garsónka č.2, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021, 
  od 1. 7. 2021 do 30. 4. 2022. 
- p.      Alena a Pavol Lörinc – garsónka č.3, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 
  2021, od 1. 7. 2021 do 30. 4. 2022. 
- p. Emília Sedláková – garsónka č.18, od 1. 5. 2021 do 30. 6. 
  2021, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Roman Davida s rod. – 1-izb. byt č.4, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Tibor Pánik s rod. – 1-izb. byt č.5, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022 
- p. Ivana Ku čavíková - 1-izb. byt č.6, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Eva Malíková – garsónka č.7, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Jana Hubocká s rod. – garsónka č.8, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Peter Macek – garsónka č.9, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Michaela Búšovská – 1-izb. byt č.10, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Anna Čikotová – 1-izbový byt č.11, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022 
- p. Mária Balážová – garsónka č.12, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Miroslav Gál s rod. – garsónka č.13, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
  2022  
- p. Michaela Rybárová – 1-izb, byt č.8, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 



  2022  
- p. Jana Kon čelová – 1-izb. byt č.15, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Jana Játyová – 2-izb. byt č.16, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Branislav Nagy – garsónka č.17, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Peter Bubla – garsónka č.20, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 
- p. Slavomír Hubocký – garsónka č.21, nájom kon čí 30.06.2021.  
- p. Ľubomíra Chylová s rod. – 1-izb. byt č.22, od 1. 7. 2021 do  
  30. 6. 2022  
- p. Anna Martinecká – 1-izb.byt č.23, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
- p. Janka Šukalová s rod. – 2-izb. byt č.24, od 1. 7. 2021 do  
  30. 6. 2022 
    
31 / Pridelenie vo ľného bytu v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej 
č. 814/5, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Emilom 
Kišo ňom – garsónka č. 19 na dobu ur čitú 1 rok od 1. 6. 2021 do 31. 
5. 2022. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 64/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľného bytu v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 
814/5, Byt ča p. Emilovi Kišo ňovi, garsónka č. 19 na dobu ur čitú 1 
rok od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľného bytu v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 
814/5, Byt ča p. Emilovi Kišo ňovi, garsónka č. 19 na dobu ur čitú 1 
rok od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 64/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľného bytu v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 
814/5, Byt ča p. Emilovi Kišo ňovi, garsónka č. 19 na dobu ur čitú 1 
rok od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022. 
 
32 / Pridelenie vo ľného bytu v nájomných bytov v Pšurnoviciach. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Michalom 
Dadlíkom, 2-izb. byt č. 1, od 1. 6. 2021 do 31.5. 2022 a p. 
Martinom Hôreckým, 2-izb. byt č. 3, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022. 
  
Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhr adi ť 
finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 



 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 65/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie vo ľných nájomných bytov v Pšurnoviciach: 
- p. Michal Dadlík, 2-izb. byt č. 1, od 1. 6. 2021 do 31.5. 2022,  
- p. Martin Hôrecký, 2-izb. byt č. 3, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022. 
 
2/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhr adi ť 
finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie vo ľných nájomných bytov v Pšurnoviciach: 
- p. Michal Dadlík, 2-izb. byt č. 1, od 1. 6. 2021 do 31.5. 2022,  
- p. Martin Hôrecký, 2-izb. byt č. 3, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022. 
 
2/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhr adi ť 
finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 65/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie vo ľných nájomných bytov v Pšurnoviciach: 
- p. Michal Dadlík, 2-izb. byt č. 1, od 1. 6. 2021 do 31.5. 2022,  
- p. Martin Hôrecký, 2-izb. byt č. 3, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022. 
 
2/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhr adi ť 
finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 
33 / Nájomné byty Thurzové sady – Ul. Jablo ňová. 
 
MR odporú ča schváli ť pridelenie vo ľných nájomných bytov na dobu 
ur čitú  3 roky od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024. 
 
Ul. Jablo ňová č. 1578 
Orienta čné číslo 8 
p. Gabriela Jozeková – 2-izbový byt č. 1, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 6 
p. Peter Pivoda - 2-izbový byt č. 12, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
p. Kristína Blašková – 2-izbový byt č. 19, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 2 
p. Roman Kendy – 2-izbový byt č. 34, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 



p. Daniela Randová – 2-izbový byt č. 35, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 8 
p. Katarína Stachová – 2-izbový byt č. 2, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 66/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Jablo ňová č. 1578, 
Byt ča: 
Orienta čné číslo 8 
p. Gabriela Jozeková – 2-izbový byt č. 1, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 6 
p. Peter Pivoda - 2-izbový byt č. 12, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
p. Kristína Blašková – 2-izbový byt č. 19, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 2 
p. Roman Kendy – 2-izbový byt č. 34, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
p. Daniela Randová – 2-izbový byt č. 35, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 8 
p. Katarína Stachová – 2-izbový byt č. 2, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
  
2/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhr adi ť 
finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Jablo ňová č. 1578, 
Byt ča: 
Orienta čné číslo 8 
p. Gabriela Jozeková – 2-izbový byt č. 1, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 6 
p. Peter Pivoda - 2-izbový byt č. 12, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
p. Kristína Blašková – 2-izbový byt č. 19, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 2 
p. Roman Kendy – 2-izbový byt č. 34, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 



p. Daniela Randová – 2-izbový byt č. 35, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 8 
p. Katarína Stachová – 2-izbový byt č. 2, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
  
2/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhr adi ť 
finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 66/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Jablo ňová č. 1578, 
Byt ča: 
Orienta čné číslo 8 
p. Gabriela Jozeková – 2-izbový byt č. 1, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 6 
p. Peter Pivoda - 2-izbový byt č. 12, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
p. Kristína Blašková – 2-izbový byt č. 19, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 2 
p. Roman Kendy – 2-izbový byt č. 34, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
p. Daniela Randová – 2-izbový byt č. 35, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 8 
p. Katarína Stachová – 2-izbový byt č. 2, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
  
2/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhr adi ť 
finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 
34 / Nájomné byty Thurzové sady – Ul. Čereš ňová 1579 
 
MR odporú ča schváli ť pridelenie vo ľných nájomných bytov na dobu 
ur čitú  3 roky od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024. 
 
Čereš ňová 1579 
Orienta čné číslo 7 
p. Ivan Homolík – 2-izbový byt č. 1, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
p. Miriam Škokorová – 2-izbový byt č. 5, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 5 
p. Filip Strká č -  2-izbový byt č. 13, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 



p. Zuzana Či čková – 2-izbový byt č. 19, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
p. Jozef Mager čiak, dvojizbový byt č. 14 od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
  
Orienta čné číslo 1 
p. Bohuš Ga ňa – dvojizbový byt č. 34 od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
 
Orienta čné číslo 3  
p. František Malik, dvojizbový byt č. 23 od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 67/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Čereš ňová 1579, Byt ča: 
 
Čereš ňová 1579 
Orienta čné číslo 7 
p. Ivan Homolík – 2-izbový byt č. 1, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
p. Miriam Škokorová – 2-izbový byt č. 5, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 5 
p. Filip Strká č -  2-izbový byt č. 13, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
p. Zuzana Či čková – 2-izbový byt č. 19, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
p. Jozef Mager čiak, dvojizbový byt č. 14 od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
  
Orienta čné číslo 1 
p. Bohuš Ga ňa – dvojizbový byt č. 34 od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
 
Orienta čné číslo 3  
p. František Malik, dvojizbový byt č. 23 od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
  
2/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhr adi ť 
finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Čereš ňová 1579, Byt ča: 
 
Čereš ňová 1579 
Orienta čné číslo 7 
p. Ivan Homolík – 2-izbový byt č. 1, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 



p. Miriam Škokorová – 2-izbový byt č. 5, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 5 
p. Filip Strká č -  2-izbový byt č. 13, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
p. Zuzana Či čková – 2-izbový byt č. 19, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
p. Jozef Mager čiak, dvojizbový byt č. 14 od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024  
Orienta čné číslo 1 
p. Bohuš Ga ňa – dvojizbový byt č. 34 od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
 
Orienta čné číslo 3  
p. František Malik, dvojizbový byt č. 23 od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
  
2/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhr adi ť 
finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 67/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Čereš ňová 1579, Byt ča: 
 
Čereš ňová 1579 
Orienta čné číslo 7 
p. Ivan Homolík – 2-izbový byt č. 1, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
p. Miriam Škokorová – 2-izbový byt č. 5, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
 
Orienta čné číslo 5 
p. Filip Strká č -  2-izbový byt č. 13, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
p. Zuzana Či čková – 2-izbový byt č. 19, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
p. Jozef Mager čiak, dvojizbový byt č. 14 od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
  
Orienta čné číslo 1 
p. Bohuš Ga ňa – dvojizbový byt č. 34 od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 
 
Orienta čné číslo 3  
p. František Malik, dvojizbový byt č. 23 od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 
  
2/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhr adi ť 
finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 
35 / Návrh na zrušenie uznesenia, nako ľko p. Helena Johanidesová 
odriekla pridelený byt. 
 



MR odporú ča MZ schváli ť zrušenie uznesenia. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 68/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva č. 24/2021 zo d ňa 
11.2.2021 v časti 1/ Ul. Jablo ňová č. 1578, orienta čné číslo 2, 
týkajúcej sa: 
byt č.35 - 49,20 m2   1NP, 2izb.byt p. Helena Johanideso vá 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva č. 24/2021 zo d ňa 
11.2.2021 v časti 1/ Ul. Jablo ňová č. 1578, orienta čné číslo 2, 
týkajúcej sa: 
byt č.35 - 49,20 m2   1NP, 2izb.byt p. Helena Johanideso vá 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 68/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva č. 24/2021 zo d ňa 
11.2.2021 v časti 1/ Ul. Jablo ňová č. 1578, orienta čné číslo 2, 
týkajúcej sa: 
byt č.35 - 49,20 m2   1NP, 2izb.byt p. Helena Johanideso vá 
 
36 / Žiados ť p. Dany Vankovej, Rázusova č. 751/7, Byt ča o vydanie 
stanoviska Mesta k výstavbe troch rodinných v k.ú. Veľká Byt ča na 
parc. CKN č. 2321/21.  
 
MR odporú ča MZ žiados ť schváli ť. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 69/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zámer výstavby „3x novostavba rodinného domu“ na po zemku parc. CKN 
č. 2321/21 v k.ú. Ve ľká Byt ča p. Dane Vankovej, Rázusova 751/7, 
Byt ča s tým, že Mesto Byt ča vydá súhlas s výstavbou a pri doplnku 
Územného plánu bude zaradený do ďalšieho doplnku Územného plánu.    
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zámer výstavby „3x novostavba rodinného domu“ na po zemku parc. CKN 
č. 2321/21 v k.ú. Ve ľká Byt ča p. Dane Vankovej, Rázusova 751/7, 



Byt ča s tým, že Mesto Byt ča 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. 69/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zámer výstavby „3x novostavba rodinného domu“ na po zemku parc. CKN 
č. 2321/21 v k.ú. Ve ľká Byt ča p. Dane Vankovej, Rázusova 751/7, 
Byt ča s tým, že Mesto Byt ča vydá súhlas s výstavbou a pri doplnku 
Územného plánu bude zaradený do ďalšieho doplnku Územného plánu.    
 
37 / Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 146/2017 zo d ňa 21. 9. 2017, 
ktorým bolo schválené vyhlásenie časti pozemkov z parc. CKN č. 
978/6, 978/17 a 978/18 v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu o výmere 7.200 m2 
(plocha 80 m x 90 m) za prebyto čný majetok mesta a uzatvorenie 
nájomnej zmluvy s nájomcom - A-BRAM, ob čianske združenie so sídlom 
Hviezdoslavova 48, 010 67 Žilina z dôvodu vybudovan ia futbalového 
ihriska s umelou trávou na prenajatých pozemkoch sp olu so zázemím 
a príslušenstvom. 
 
MR odporú ča MZ návrh schváli ť. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 70/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 146/2017 zo 
dňa 21. 9. 2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 146/2017 zo 
dňa 21. 9. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 70/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 146/2017 zo 
dňa 21. 9. 2017. 
 
38 / Žiados ť Židovskej náboženskej obce, Hollého 9, Žilina 
o poskytnutie finan čných prostriedkov na sanáciu hrobky baróna 
Poppera vo výške 15.292,66 €: 
a) sanáciu hrobky baróna Poppera vo výške 15.292,66  € 
b) oplotenie židovského cintorína v Hliníku nad Váh om vo výške  
6.812, 87 €. 
 



MR vzala na vedomie informáciu, že FK odložila prerok ovanie 
žiadosti na ďalšie zasadnutie vzh ľadom k tomu, že ide o žiados ť 
o dotáciu (žiadate ľ musí doloži ť žiados ť s prílohami v zmysle VZN 
mesta) a právna úprava nedovo ľuje poskytnú ť finan čné prostriedky 
Mesta Byt ča na opravu a údržbu  majetku, ku ktorému nemá žiad ny 
právny vz ťah.  
MR vzala na vedomie informáciu, že primátor mesta spo lu so svojím 
zástupcom p. Babušíkom pôjdu rokova ť o spolupráci s riadite ľom OZ 
Lesy SR, Považská Bystrica.  
 
POZNÁMKA: Primátor mesta podá MZ návrh v zmysle rok ovania 
s riadite ľom š.p. Lesy SR.   
 
Pán primátor informoval prítomných, že spolu so svo jím zástupcom 
bol na rokovaní s riadite ľom Lesov SR, kde sa dohodli, že by Mesto 
spolo čne s Lesmi SR dokon čilo oplotenie židovského cintorína cestou 
Technických služieb mesta Byt ča. Ide o 20 kusov st ĺpikov s výškou 
nákladov do 1.000 € a Lesy by dali pletivo. Na tú ďalšiu žiados ť by 
Mesto odporu čilo Židovskej náboženskej obci, aby sa obrátila 
s grantom na inú inštitúciu. Primátor tiež konštato val, že uvedené 
dáva na vedomie, rokova ť o žiadosti budú poslanci na ďalšom 
zasadnutí. 
      
Poslanec p. Kozák informoval prítomných, že z jeho skúseností 
z rokovaní so zástupcami Židovskej náboženskej obce  vie, kto 
konkrétne má na starosti údržby a opravy židovských  cintorínov a aj 
disponuje finan čnými prostriedkami na uvedené opravy. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie s tým, že poslane c p. Kozák 
poskytne úradu kontakt na túto osobu.  
 
39 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2021. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 71/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2021. 
 
Pán primátor upozornil, že grantová komisia odporu čila pridelenie 
finan čných prostriedkov vo výške 430,- € žiadate ľovi, ktorý 
požadoval finan čný príspevok vo výške 427,- €, preto je nutné 
schváli ť príspevok vo výške 427,- €. 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol uznesenie, o ktorom dal pán 
primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2021 s t ým, že 
žiadate ľovi - Záhradkári byt čianskeho regiónu/Slovenský zväz 
záhradkárov bude poskytnutý príspevok vo výške 427, - €. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 71/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2021 s t ým, že 
žiadate ľovi - Záhradkári byt čianskeho regiónu/Slovenský zväz 
záhradkárov bude poskytnutý príspevok vo výške 427, - €. 
 
40 / Zabezpe čenie realizácie procesu verejného obstarávania na v ýber 
zhotovite ľa diela stavby – „Prístavba školskej jedálne E. Lán iho 
v Byt či“. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zabezpe čenie realizácie procesu verejného obstarávania na v ýber 
zhotovite ľa diela stavby – „Prístavba školskej jedálne E. Lán iho 
v Byt či“. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 72/2021 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zabezpe čenie realizácie procesu verejného obstarávania na v ýber 
zhotovite ľa diela stavby – „Prístavba školskej jedálne E. Lán iho 
v Byt či“. 
 
41/ Poslanec p. Lovás dal do pléna požiadavku farár a obce 
Petrovice, pod ktorého farnos ť patria aj Pšurnovice, ktorý navrhuje 
Mestu prevod kostola v Pšurnoviciach do vlastníctva  Rímsko-
katolíckej cirkvi za symbolické 1,- €. Ak nie tento  prevod, potom 
navrhuje bezplatný prenájom s tým, že všetky náklad y na prevádzku 
a opravy bude na ďalej znáša ť Mesto. Vysvetlil, že o uvedenou chce 
v budúcnosti diskutova ť, nako ľko Rímsko-katolícka cirkev vyžaduje 
od k ňazov, aby takého zmluvy s mestami a obcami uzatvára li. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 
 
V závere zasadnutia poslanec p. Gallo upozornil kol egov poslancov, 
aby nepozabudli, že do 30. 4. 2021 musia komisii ma  ochranu 
verejného záujmu predloži ť oznámenie funkcii, činností 
a majetkových pomerov verejného funkcionára za r. 2 020. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie. 



Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 4/2021 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
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