
U z n e s e n i a 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 15. 6. 2016 

 
uznesenie č. 71/2016 

Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpad mi na území mesta 
Byt ča. 

 
uznesenie č. 72/2016 

Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Vyhovenie žiadosti Obce Kotešová o umiestneniu kábl ového  
vedenia na st ĺpy verejného osvetlenia (výpoži čku 100 ks st ĺpov  
verejného osvetlenia) v meste Byt ča, za ú čelom dátového prenosu  
všeobecne, ako i dátového prenosu kamerového systém u, na dobu  
neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou lehotou. 
 

uznesenie č. 73/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

I.Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ prijatých na zasadnutí  MZ d ňa 28. 4. 
2016, 
-správu o výsledku kontroly č. 6 – kontrola hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami za r. 2015 v CV Č Byt ča,  
-správu o výsledku kontroly č. 7 – kontrola hospodárenia s finan čnými 
prostriedkami za r. 2015 v ZUŠ Byt ča  
II.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na II. 
polrok 2016. 

 
uznesenie č. 74/2016 

Mestské zastupite ľstvo  

Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31. 3. 2016. 

 
uznesenie č. 75/2016 

Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie MO Slovenského rybárskeho zväzu , Byt ča vo výške 
500,- € na nákup rybej osádky do chovného revíru Pe trovi čka Mesto v 
Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2016 k 30. 6. 
2016.  
 

uznesenie č. 76/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Zvýšenie dotácie pre futbalový oddiel TJ Tatran Hra bové o 400,- € 
na zabezpe čenie športových akcií v roku 2016 v Zmene rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2016 k 30. 6. 2016. 



uznesenie č. 77/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Odporú ča: 
1/ V návrhu „Nájomnej zmluvy“ medzi spolo čnos ťami KTR Byt ča, s. r. 
o. (ako prenajímate ľ) a TES Media, s. r. o. (ako nájomca) vypusti ť 
v čl. V bod 6. 
2/ V návrhu „Zmluvy o podnájme nebytových priestoro v a TKR Mesta 
Byt ča“ medzi spolo čnos ťami  KTR Byt ča, s .r. o. (ako nájomca) a TES 
Media, s. r. o. (ako podnájomca) doplni ť v čl. IV v bode 2 písm. d) 
„v prípade odpredaja predmetu podnájmu tretej osobe “ a v čl. VI 
v bode 4 FK odporú ča vypusti ť  2. a 3. vetu. 
II.Berie na vedomie: 
informáciu o po čte abonentov k 31. 12. 2015 a číselný preh ľad 
abonentov za jednotlivé mesiace r. 2016.  
III.Schva ľuje:  
Nevyhovenie žiadosti o poskytnutie návratnej finan čnej výpomoci 
spolo čnosti KTR Byt ča,  s. r. o. vo výške 19.640,- €.  

 
uznesenie č. 78/2016 

Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov na vybudovanie prístavby 
objektu hasi čskej zbrojnice v m. č. Hliník nad Váhom vo výške 
17.300,- € z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 3/2016 k 30. 6. 2016. 
 

uznesenie č. 79/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Vybudovanie nového chodníka spájajúceho ulicu E. Ge romettu na už 
existujúci chodník na Ul. Mieru, Technickými služba mi Mesta Byt ča 
s nákladmi vo výške 1.600,- € z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2016 k 30. 6. 2016.   

 
uznesenie č. 80/2016 

Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
V zmysle Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finan čného 
príspevku, č. zmluvy: 353/2015-2050-1200, uzatvorenej 
s Ministerstvom hospodárstva SR, finan čné prostriedky vo výške 
10.020,- € na splátku istiny bankového úveru – Reko nštrukcia 
verejného osvetlenia II. etapa,  z rezervného fondu  v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2016 k 30. 6. 2016.   

 
uznesenie č. 81/2016 

Mestské zastupite ľstvo  

I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2016 k 30.06.2016. 

 



II.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
3/2016, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2, písm. b/-d/ 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 06. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 

Bežné výdavky SPOLU                    -85.000,- € 
Podprogram 11.2 Základné školy 
-  ZŠ E. Líniho – oprava oplotenia (havarijný stav)    -85.000,- € 
 
Kapitálové výdavky SPOLU               -32.620,- € 
Podprogram 3.4 Správa a údržba budov 
-  Prístavba objektu hasi čskej zbrojnice Hliník n/V    +17.300,- € 
 
Podprogram 7.5 Služby pre obyvate ľstvo 
-  Kapitálový transfer na zakúpenie plošiny          - 1.520,- €   
 
Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov 
-  Ul. E. Geromettu – výstavba chodníka          +1.60 0,- €   
 
Podprogram 11.2 Základné školy 
-  ZŠ E. Lániho – „revitalizácia zelene“               -50.000,- €   
 
Finan čné operácie výdavkové SPOLU           -9.620,- € 
- KTR s. r. o. Byt ča – návratná finan čná výpomoc      -19.640,- €  
-  Splátka istiny bankového úveru   +10.020,- € 
 
 
Bežný príjem SPOLU         -1.520,- € 
-  P z vratiek (292017)    -1.520,- € 
 
Finan čné operácie príjmové SPOLU       -125.720,- € 
-  Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)   -125.720,- € 
 
2/  Použitie finan čných prostriedkov Rezervného fondu na bežné výdavky  
vo výške 5.650,- € na odstránenie havarijného stavu  majetku mesta:  
-  NKP Zámok Byt ča-havar.oprava zavlaž.zariadenia           1.000,- € 
-  MHZ Hrabové havarijná oprava okien                       3.400,- € 
-  Budova ŠJ Mieru (priestory CV Č) havarijná oprava u čebne  1.250,- € 

                                                               
v zmysle ustanovenie § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov. 
 

uznesenie č. 82/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

I.Zvolilo: 
Podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich 
v platnom znení prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 
2016-2020: 



1/ p. Helenu Mandovú  
2/ p. Mgr. Eleonóru Boocovú 
3/ p. Jozefa Kolkusa 
II. Vydáva: 
Osvedčenie o zvolení za prísediaceho Okresného súdu Žilin a na 
obdobie rokov 2016-2020 p. Helene Mandovej, p. Mgr.  Eleonóre 
Boocovej a p. Jozefovi Kolkusovi. 
 

uznesenie č. 83/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Vybudovanie Pamätníka obetiam Holokaustu z Byt če a okolia pod ľa 
predloženého návrhu Ing. arch. Jozefa Olšavského s tým, že pamätník 
bude situovaný na pozemku ved ľa synagógy. 

 
uznesenie č. 84/2016 

Mestské zastupite ľstvo  

I.Schva ľuje: 
Investi čný zámer obstaranie stavby „Stavebné úpravy a zmena  
využitia objektu základnej školy na nájomné byty, s pevnené plochy, 
oplotenie a prípojky inžinierskych sietí“, po čet bytových – 5 b.j., 
na pozemkoch parc. č. C KN  1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 3 a  E KN 884/1, 
k.ú. Pšurnovice, pozostávajúcej zo stavebných objek tov: SO 01-
Bytový dom, SO 02-Spevnené plochy, SO 03-Vodovodná prípojka, SO 04-
Kanalizácia, SO 05-Elektrická prípojka, SO 06-Vonka jšie osvetlenie, 
SO 07-Plynová prípojka, ktorá bude zhotovená v súla de s projektovou 
dokumentáciou vypracovanou DAQE Slovakia s.r.o., Un iverzitná 
8498/25, 010 08 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Marek Cangár, 
PhD. a schválenou v stavebnou konaní Obcou Kotešová , ako príslušným 
stavebným úradom, číslo stavebného povolenia Sp. zn.: SÚ 728/2015-
Gch. zo d ňa 22.12.2015, za ú čelom obstarania nájomných bytov. 
 
II. Odporú ča 
Primátorovi mesta, aby pripravil zadanie a zabezpe čil verejné 
obstarávanie na zhotovite ľa stavby „Stavebné úpravy a zmena 
využitia objektu základnej školy na nájomné byty, s pevnené plochy, 
oplotenie a prípojky inžinierskych sietí“, po čet bytových – 5 b.j., 
na pozemkoch prac. č. C KN  1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 3 a  E KN 884/1, 
k.ú. Pšurnovice, v súlade so schváleným investi čným zámerom 
obstarania stavby  „Stavebné úpravy a zmena využiti a objektu 
základnej školy na nájomné byty, spevnené plochy, o plotenie a 
prípojky inžinierskych sietí“, po čet bytových – 5 b.j., na 
pozemkoch parc. č. C KN  1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 3 a  E KN 884/1, k.ú. 
Pšurnovice a v súlade s príslušnými ustanoveniami z ákona č. 
443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o soc iálnom bývaní a 
zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, 
vz ťahujúcimi sa na schválený investi čný zámer. 

 
uznesenie č. 85/2016 

Mestské zastupite ľstvo  

Odporú ča: 



Prerokova ť v orgánoch Mesta návrh na zmenu Všeobecne záväznéh o 
nariadenia Mesta Byt ča č. 6/2015 o ostatných miestnych daniach 
v orgánoch Mesta so zapracovaním nasledovných zmien : 
1/ V § 3  bod 1  písm. a)  pre predaj tovaru 1,- € za každý aj 
neúplný m 2  a každý aj neúplný de ň    
b) pre poskytovanie služieb 0,50 €  za každý aj neúplný m 2  a každý 
aj neúplný de ň  
2/ Doplni ť nový bod s nasledovným znením: 
Pri prenájme chodníka pre predaj tovaru a poskytova nie služieb musí 
zosta ť vo ľná časť chodníka s minimálnou šírkou 1,5 m pre prechod 
osôb. 

 
uznesenie č. 86/2016 

Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
1/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 uzatvorenie kúpnej zmluvy na  
priamy predaj pozemkov – časť parc. CKN č. 62/1, zast. plochy a 
nádvoria o výmere 150 m 2, pozemok parc. CKN č. 64, zast. plochy a 
nádvoria o výmere 204 m 2, pozemok parc. CKN č. 65, zast. plochy a 
nádvoria o výmere 136 m 2 a pozemok parc. CKN č. 67, zast. plochy a 
nádvoria o výmere 162 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča, ako prípad predaja 
hodný osobitného zrete ľa a to kupujúcemu – ASTAR build, s.r.o., 
Hlinkova č. 1220, 014 01 Byt ča, I ČO: 47 993 502, s nasledovnými 
podmienkami predaja:  
- kúpna cena vo výške 120,- €/m 2,  
- kupujúci na vlastné náklady spolu s p. Máriou Jus trovou, Thurzova 
č. 963/4, Byt ča, vyhotoví geometrický plán na rozdelenie pozemku 
parc. CKN 62/1, na dva pozemky, jeden o výmere 150 m2 a druhý o 
výmere 50 m 2 (pás o šírke 2 m x d ĺžka 25 m), 
- kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spoje né s 
odvkladovaním kúpnej zmluvy,  
- ú čelom predaja je vybudovanie polyfunk čného objektu 
pozostávajúceho z obchodných prevádzok, bytových je dnotiek a 
parkovacích miest na odkupovaných pozemkoch ako i n a pri ľahlých 
pozemkoch vo vlastníctve kupujúceho,  
- povinnos ť kupujúceho vybudova ť na odkupovaných pozemkoch, ako i 
na pri ľahlých pozemkoch v jeho vlastníctve, predmetný poly funk čný 
objekt v lehote do 5-tich rokov od nadobudnutia vla stníctva týchto 
mestských pozemkov,  
- právo spätnej kúpy pozemkov – časť parc. CKN č. 62/1, zast. 
plochy a nádvoria o výmere 150 m 2, pozemok parc. CKN č. 64, zast. 
plochy a nádvoria o výmere 204 m 2, pozemok parc. CKN č. 65, zast. 
plochy a nádvoria o výmere 136 m 2 a pozemok parc. CKN č. 67, zast. 
plochy a nádvoria o výmere 162 m 2, v k.ú. Ve ľká Byt ča, pre Mesto 
Byt ča, v prípade nedodržania ú čelu predaja pozemkov a povinnosti 
kupujúceho vybudova ť na pozemkoch polyfunk čný objekt v lehote do 5-
tich rokov od nadobudnutia vlastníctva týchto mests kých pozemkov.  
 
Dôvodom zriadenia tohto predaja ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je predaj pozemkov kupujúcemu, ktorý vlastní pri ľahlé 



pozemky, na ktorých ako i na odkupovaných pozemkoch  od Mesta Byt če, 
chce vybudova ť polyfunk čný objekt pozostávajúci z obchodných 
prevádzok, bytových jednotiek a z pri ľahlých parkovacích miest.  
 
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
priamy predaj pozemku – časti parc. CKN č. 62/1, zast. plochy a 
nádvoria o výmere 50 m 2 (pás o šírke 2 m x d ĺžka 25 m) , v k.ú. 
Veľká Byt ča, ako prípad predaja hodný osobitného zrete ľa a to 
kupujúcemu – p. Mária Justrová, rod. Stachová, nar.  29.7.1949, 
bytom Thurzova č. 963/4, Byt ča, s nasledovnými podmienkami predaja:  
- kúpna cena vo výške 120,- €/m 2,  
- kupujúci na vlastné náklady spolu so spol. ASTAR build, s.r.o., 
Hlinkova č. 1220, 014 01, Byt ča, vyhotoví geometrický plán na 
rozdelenie pozemku parc. CKN 62/1, na dva pozemky, jeden o výmere 
150 m 2 a druhý o výmere 50 m 2 (pás o šírke 2 m x d ĺžka 25 m),  
- kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spoje né s 
odvkladovaním kúpnej zmluvy.  
- ú čelom predaja je rozšírenie Mestskej tržnice Byt ča,  
- povinnos ť kupujúceho zrealizova ť rozšírenie Mestskej tržnice 
Byt ča na odkúpenom pozemku od Mesta Byt ča v lehote do 5-tich rokov 
odo d ňa nadobudnutia vlastníctva tohto mestského pozemku,   
- právo spätnej kúpy časti pozemku z parc. CKN č. 62/1, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 50 m 2 v k.ú. Ve ľká Byt ča, pre Mesto 
Byt ča, v prípade že kupujúci nedodrží ú čel predaja tohto pozemku a 
svoju povinnos ť zrealizovania rozšírenia Mestskej tržnice Byt ča na 
tomto pozemku v lehote do 5-tich rokov odo d ňa nadobudnutia jeho 
vlastníctva.  
Dôvodom zriadenia tohto predaja ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je predaj pozemku kupujúcemu, ktorý vlastní pri ľahlé 
pozemky na ktorých vybudoval Mestskú tržnicu Byt ča, pri čom na 
odkúpenom pozemku od Mesta Byt če, chce realizova ť rozšírenie 
Mestskej tržnice Byt ča.  

 
uznesenie č. 87/2016 

Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy č. 139/2016 zriadení vecného bremena pre  
stavbu „Byt ča – Hliník – rozšírenie vodovodu“, s oprávneným  
z vecného bremena: SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina  
v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 13.5.2016. 
 

uznesenie č. 88/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

I.Vyhlasuje, že: 
1/ Majetok Mesta Byt ča – stavba Televízneho káblového rozvodu Byt ča 
(TKR Byt ča), v nadobúdacej hodnote 416.293,58 €, je prebyto čný 
majetok mesta. 
 
2/ Majetok Mesta Byt ča Obchodný podiel Mesta Byt ča v spolo čnosti 
KTR Byt ča, s.r.o., so sídlom Námestie SR č. 1, 014 01 Byt ča, 



zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilin a, oddiel: Sro, 
vložka číslo: 11025/L, I ČO: 36 379 018 ( ďalej len „Spolo čnos ť“), 
predstavujúci 79,108485 % ú časť na majetku „Spolo čnosti“, jej 
právach a povinnostiach, zodpovedajúci pomeru pe ňažného vkladu vo 
výške 47.136,00 € k základnému imaniu„ Spolo čnosti“ vo výške 
59.584,00 € ( ďalej len „Obchodný podiel“), je prebyto čný majetok 
mesta. 

 
II.Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priesto rov 
a Televízneho káblového rozvodu mesta Byt ča, medzi spol. KTR Byt ča 
s.r.o. a spol. TES Media s.r.o., Žilina, v súlade s  návrhom tejto 
zmluvy zo d ňa 20.5.2016 a s doplneniami schválenými  uznesením 
Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 77/2016. 
 
2/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť stavby TKR Byt ča, medzi 
spol. KTR Byt ča s.r.o. a spol. TES Media s.r.o., Žilina, v súlade  
s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 20.5.2016 a s doplneniami schválenými  
uznesením Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 77/2016. 
 
3/  V súlade s § 9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákon a č. 138/1991  
Zb. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 zverejnenie zámeru  
predaja majetku mesta Byt ča a to: 
Stavba – Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča – elektrotechnické  
zariadenia, zosil ňovacie stanice, distribu čná sie ť a pod.  
(dlhodobý hmotný majetok mesta), v nadobúdacej hodn ote 416.293,58  
€, majetok vedený v evidencii na karte investi čného majetku Mesta  
Byt ča č. 2/0019 
a 
Obchodný podiel Mesta Byt ča v spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., so  
sídlom Námestie SR č. 1, 014 01 Byt ča, zapísanej v Obchodnom  
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka  číslo:  
11025/L, I ČO: 36 379 018 ( ďalej len „Spolo čnos ť“), predstavujúci  
79,108485 % ú časť na majetku „Spolo čnosti“, jej právach  
a povinnostiach, zodpovedajúci pomeru pe ňažného vkladu vo výške  
47.136,00 € k základnému imaniu „Spolo čnosti“ vo výške 59.584,00  
€ tretej osobe  formou obchodnej verejnej sú ťaže, za ú čelom  
prevádzkovania a šírenia káblovej televízie a inter netu na území  
mesta Byt ča. Zámer preda ť tento majetok sa zverejní na úradnej  
tabuli mesta, na web stránke mesta a v regionálnej tla či. 

 
4/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2016 zo d ňa  
20.5.2016   na predaj  majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode a)  
 

5/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov  obchodnej 
verejnej sú ťaže č. 1/2016 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného 
v bode a) , tretej osobe na vyššie uvedený ú čel a to v zložení: p. 
Ing. Branislav Šušolík, p. Ing. Juraj Putirka, p. I ng. Alžbeta 
Kramarová, p. Michal Filek, p. Stanislav Struhal a p. Branislav 
Chúpek.  
 



6/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie  sú ťažných 
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2016 – p. Ing. Antona 
Kotešovského. 
 
III.Poveruje:        

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú sú ťaž  
č. 1/2016 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami 

uznesenie č. 89/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.8, písm.b), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
priamy predaj časti pozemku z parcely CKN č. 1327/1, o výmere cca 
230 m 2,  k.ú. V. Byt ča, kupujúcim - Pavol Belko a manž. Veronika, S. 
Sakalovej 197/95, Byt ča, a to za kúpnu cenu 50,- €/m 2 s tým, že 
kupujúci uhradia i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy 
(správny poplatok) a s vyhotovením geometrického pl ánu.  
  

uznesenie č. 90/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
V súlade s §9a, zák. č.138/1991 zb. a §12 ods. 1 písm. c) a §13, §16 
VZN mesta Byt ča č. 5/2010, zverejnenie zámeru priameho predaja 
pozemkov - parc. CKN č. 33, záhrady o výmere 323 m 2 a parc. CKN č. 
37, záhrady o výmere 530 m 2 , v k.ú. Hrabové, tretej osobe 
(zverejnenie sú ťaže na úradnej tabuli mesta i v mestskej časti 
Hrabové, webovej stránke mesta a v regionálnej tla či) a to formou 
priameho predaja pozemkov za minimálnu kúpnu cenu v o výške 20,- €/m 2 
a s dvadsa ť d ňovou lehotou na doru čenie cenových ponúk záujemcov. 
Vyhodnotenie sú ťaže, doru čených cenových ponúk bude predložené na 
septembrové zasadnutie MZ.  

POZVÁNKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
 

uznesenie č. 91/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Anny Kancný řovej o preplatenie nákladov na 
rekonštrukciu sociálneho bytu na Ul. Tresko ňovej v Byt či. 

 
uznesenie č. 92/2016 

Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu bytu v bytovom dome pre do časné ubytovanie  
p. Daši Alakšovej na dobu ur čitú do 31. 12. 2017. 

 
uznesenie č. 93/2016 

Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 



Pridelenie 2-izb. bytu č. 64 v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka p. Jarmile Masarykovej, Byt ča, Hliník nad Váhom č. 123, 
Byt ča na dobu ur čitú do 31. 12. 2017. 
 

uznesenie č. 94/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5 
v Byt či: 
1/ p . Anna Čikotová v 1-izb. byte č. 11 na dobu ur čitú do 
31.12.2017. 
2/ p. Mgr. Michaela Rybárová v 1-izb. byte č. 14 na dobu ur čitú do 
31.12.2017. 

3/ p. Roman Dávida a Lenka Balážová v 1-izb. byte č. 4 na dobu 
ur čitú do 31.12.2017. 
 

uznesenie č. 95/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o výmenu bytov v sociálnych by toch na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5 v Byt či: 
p. Peter Bystriansky a Michaela Gálová, p. Michaela  Rybárová. 
 

uznesenie č. 96/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných sociálnych bytov na Ul. Tresko ňovej č. 814/5 
v Byt či: 
1/ p. Jana Játyová v 2-izb. byte č. 16  na dobu ur čitú 1 rok. 
2/ p. Marta Turková a Rudolf Bušfy v 1-izb. byte č. 15 na dobu 
ur čitú 1 rok.      
 

uznesenie č. 97/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2016. 
 

uznesenie č. 98/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Termíny zasadnutia MR a MZ na II. polrok 2016: 
Mestská rada            6. 9. 2016, 15. 11. 2016, 6. 12. 2016  
Mestské zastupite ľstvo 14. 9. 2016, 24. 11. 2016, 15. 12. 2016 
 

uznesenie č. 99/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Informáciu o nedoplatkoch v bytoch vo vlastníctve M esta Byt ča.  

 


