
U z n e s e n i a 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 23. 2. 2017 

 
uznesenie č. 4/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-Správu o plnení uznesení prijatých MZ d ňa 23. 11. 2016 a 15. 12. 
2016, 
-Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za 
r. 2016 predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 

 
uznesenie č. 5/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča RO č. 1/2016/S a č. 2/2016/S k 31. 12. 
2016, v zmysle Smernice o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR 
a prostriedkov z EÚ do rozpo čtu Mesta. 
 

uznesenie č. 6/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o zvýšenie dotácie BENET Lawn- Tennis Club 
Byt ča. 

 
uznesenie č. 7/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Poskytnutie dotácie pre OZ GALZA Byt ča na projekty „Výroba a 
osadenie pamätnej dosky Ladislavovi Tomborovi“ vo v ýške 210,- € a  
„Výroba a osadenie pamätnej dosky Františkovi Šveco vi“ vo výške 
378,- € v zmene rozpo čtu RO č. 2/2017 k 28. 2. 2017.  
2/ Prerokovanie poskytnutia dotácie na projekty „Re štaurovanie 
kamenného st ĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého“ a „Zhotovenie a 
osadenie hlavy draka do studne zámockého parku v By t či“ pri 
prerokovaní závere čného ú čtu Mesta Byt ča (zasadnutie MZ v mesiaci 
apríl). 
 

uznesenie č. 8/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov DVHZ Hrabové vo výške 600,- € 
na oslavy 90. výro čia založenia DV HZ Hrabové, na zabezpe čenie 
pozvánok, pamätných medailí, bulletínu v zmene rozp očtu RO č. 
2/2017 k 28. 2. 2017. 
 

uznesenie č. 9/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie rozpo čtu Mestskému klubu HRABOVANKA na r. 2017 o 1.700,- 
€, na propagáciu klubu pri príležitosti založenia d ychovej hudby a 
zakúpenie rovnošiat v zmene rozpo čtu RO č. 2/2017 k 28. 2. 2017. 



uznesenie č. 10/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ Filmový klub Byt ča na zabezpe čenie 
prevádzky kina zamestnaním premieta ča, pokladníka, a pracovníkov 
zabezpe čujúcich výrobu tla čovín a zostavením  programu z radov 
členov OZ Filmový klub, nako ľko v zmysle uzatvorenej zmluvy  
o spolupráci pri realizácii projektu „Technologická  inovácia 
audiovizuálnej projek čnej technológie“, medzi Mestom Byt ča a OZ 
Filmový klub Byt ča, zo d ňa 7. 10. 2014, sa OZ Filmový klub okrem 
iného zaväzuje zabezpe čova ť personálnu oblas ť prevádzky kina na 
vlastné náklady. 

 
uznesenie č. 11/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zakúpenie hasi čskej strieka čky vo výške 6.000,- € DVHZ Mikšová 
z finan čných prostriedkov rezervného fondu, v zmene rozpo čtu RO č. 
2/2017 k 28. 2. 2017. 
2/ Opravu motorového vozidla AVIA vo výške 1.000,- € z finan čných 
prostriedkov schválených pre DV HZ na r. 2017. 
 

uznesenie č. 12/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky spolo čnosti Petit Press a. s. na uverej ňovanie 
mestských novín v rámci publicity mesta Byt ča a pravidelného 
informovania obyvate ľov mesta a mestských častí v rámci titulu 
ECHO. 
 

uznesenie č. 13/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2017 k 28. 02. 
2017. 
 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
2/2017, 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 28. 02. 2017  
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
OZ GALZA Byt ča – dotácia (pamätná doska L. Tomborovi)    +210,- € 
OZ GALZA Byt ča – dotácia (pamätná doska F. Švecovi  )    +380,- € 
 
Podprogram 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
Konkurzy a sú ťaže – akcie mesta (DHZ Hrabové–90. výro čie)+600,- € 



Mestský klub HRABOVANKA – príspevok                    +1 700,- € 
Grantový systém                                        -2 890,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi 
DHZ Mikšová – hasi čská strieka čka                      +6 000,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)            +6.000,- € 
 

uznesenie č. 14/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ Mestský 
hádzanársky klub Byt ča: 
-prenájom športovej haly, 
-vklady do sú ťaží, turnajov a ubytovanie hrá čok a trénerov, 
-poplatky za rozhodcov hradené SZH. 
 
                       uznesenie č. 15/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej dotácie OZ Mestský futbalo vý 
klub Byt ča na: 
-vklady do sú ťaží SFZ Bratislava (registra čné preukazy, členské 
poplatky, vklady do sú ťaže), 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby, latex). 
-náklady na zabezpe čenie zdravotnej starostlivosti na futbalových 
stretnutiach.  
 
                       uznesenie č. 16/2017  
Mestské zastupite ľstvo: 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie OZ BENET Lawn-Tennis Club Byt ča  
na: 
-prenájom telocvi čne, 
-vklady a poplatky na Slovenský a Stredoslovenský t enisový zväz. 
 

uznesenie č. 17/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie TJ Tatran Hrabové na: 
-vklady do sú ťaží OBZF Žilina (registra čné preukazy, členské 
poplatky, vklady do sú ťaže), 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie), 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby, latex). 
 
 



uznesenie č. 18/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie Stolnotenisového oddielu TZO 
Byt ča na: 
-vklady do sú ťaží, poplatky za turnaje, 
-registra čné a členské poplatky pre SSTZ, 
-poplatky za licencie rozhodcov a trénerov. 
 

uznesenie č. 19/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie TJ Pšurnovice na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 
- členský poplatok OBZF Žilina, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie, 
-poštové poplatky. 
 

uznesenie č. 20/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie OZ Futbalový klub Hliník nad 
Váhom na: 
-poplatky za registráciu hrá čov, 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, valcovanie). 
 

uznesenie č. 21/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Rozšírenie ú čelu použitia dotácie Šachového oddielu TZO Byt ča na: 
-vklady do pravidelných sú ťaží a šachových turnajov, 
-licen čné a registra čné poplatky pre šachový oddiel na r. 2017, 
-poštové poplatky. 
 

uznesenie č. 22/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Pavla Plá ňavského o preplatenie nákladov 
spojených s opravou kancelárskych priestorov v Tech nických 
službách Mesta Byt ča, resp. ich  zapo čítanie s nájmom. 
 

uznesenie č. 23/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2017, ktorým sa mení 
VZN č. 5/2015 o ur čení miesta a času zápisu žiakov do základnej 
školy. 
 
 
 
 



uznesenie č. 24/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2017 o zriadení 
mestskej polície. 
 
                      uznesenie č. 25/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpísanie nezaradených, nedokon čených investícii z ú čtovného stavu 
mesta v celkovej hodnote 62.644,16 €: 
Štúdia odpadového hospodárstva (z rokov 2008-2010)  58.961,49 € 
Projekt Čistiaca technika                            2.023,0 0 € 
Projekt Digitálne mesto                              1.659,67 €. 
 

uznesenie č. 26/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča - pozemky: parc. CKN č. 
1659/254, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2  a parc. CKN č. 
1659/255, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 ,  k.ú. V. 
Byt ča, za prebyto čný majetok Mesta Byt če. 
2/ Priamy predaj pozemkov parc. CKN č. 1659/254, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 6 m2 a parc. CKN č. 1659/255, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 9 m2,  k.ú. V. Byt ča, vytvorených geometrickým 
plánom č. 184/2016, zo d ňa 06.11.2016 (Tibor Meliš) kupujúcemu: 
Miroslav Bachorík – PRIM, Hlinkova 739/79, Byt ča, I ČO: 369 593 59 
za kúpnu cenu 33,00 €/m2 s tým, že kupujúci uhradí i náklady 
spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Tento predaj  sa schva ľuje  
v súlade s §9a, ods.8, písm.b), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 

 
uznesenie č. 27/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o odpredaj nehnute ľností - domu č.s. 35 a 
pozemku parc. CKN č. 854/1, zastavané plochy o výmere 330 m2, v 
spoluvlastníckom podiele ½, k.ú. V. Byt ča, druhému 
spoluvlastníkovi týchto nehnute ľností - Spolo čnosti pre zachovanie 
tradícií, Vran čovi čova 44, Bratislava, ani žiadnej inej tretej 
osobe. 

 
uznesenie č. 28/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o odpredaj časti pozemku z parc. EKN č. 925, 
k.ú. Hliník nad Váhom (pás pozemku o šírke 1,1 m a dĺžke 20 m, pri 
RD č.s. 272) žiadate ľovi p. Ing. Ľudovítovi Martinickému, Hliník 
nad Váhom 272, Byt ča, ani žiadnej inej tretej osobe. 
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 



uznesenie č. 29/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaslanie ponuky na odpredanie spoluvlastníckeho pod ielu Mesta 
Byt ča vo výške 1/20 na pozemkoch parc. CKN č. 670/13, TTP o výmere 
31 m2,670/14, TTP o výmere 5 m2 a 668/5, lesné poze mky o výmere 87 
m2, v k.ú. Hrabové, druhému spoluvlastníkovi týchto  nehnute ľností: 
SR –Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislav a, za kúpnu 
cenu 20,00 €/m2. 

 
uznesenie č. 30/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a,ods.9, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami h ospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie 
zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča tretej osobe a to 
časti pozemku o výmere 2 m2 z parc. EKN č. 3509 v k.ú. V.Byt ča / 
pri vstupe na príjazdovú komunikáciu do areálu TSMB  /, na ú čel 
umiestnenia, resp. výstavby reklamného zariadenia /  totemu /, s 
minimálnou cenou prenájmu vo výške 100,- €/m2/rok a  s nájomnou 
zmluvou uzavretou na dobu neur čitú. Zámer priameho prenájmu 
predmetného pozemku sa zverejní na úradnej tabuli m esta Byt ča, na 
web stránke mesta Byt ča a v regionálnej tla či a to s minimálnou 
15- d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. Vyhodnotenie 
súťaže bude vykonané na zasadnutí MZ v Byt či. 

 
uznesenie č. 31/2017 

Mestské zastupite ľstvo: 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča a to pozemkov: 
parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m2 a parc.   CKN č. 
824/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2,  k.ú. Ve ľká 
Byt ča, parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m2 a  parc. CKN 
č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m 2, k.ú. Ve ľká 
Byt ča, za prebyto čný majetok Mesta Byt če. 
 
2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods.2 zákona č. 138/1991 Zb.  
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 č.3 - parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m2 a 
parc. CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m 2, 
k.ú. Ve ľká Byt ča, 
- pozemok č.4 - parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m2 a 
parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m 2, 
k.ú. Ve ľká Byt ča, 
tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a to za ú čelom zabezpe čenia bývania – výstavba RD. 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. 2/2017 zo d ňa  
24.01.2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 1. tohto  
uznesenia.  
 
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej  
verejnej sú ťaže č. 2/2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného  
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, resp. tret ím osobám, na  
vyššie uvedený ú čel v zložení pp. Ing. Juraj Putirka, Branislav 
Šušolík, Ing. Juraj Babušík, PhDr. Martin Gácik, Br anislav Chúpek. 
 
5/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2017 – p. Ing. Antona  
Kotešovského. 
 
II.Poveruje:       
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č. 2/2017 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami.                                                                 
 

uznesenie č. 32/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena, na 
dobu neur čitú, na za ťažených pozemkoch parc. CKN č. 909/3, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.390 m2, parc . CKN č. 909/6, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 416 m2, parc. CKN č. 909/7, 
ostatné plochy o výmere 281 m2, zapísané na LV č. 2403, v k.ú. V. 
Byt ča, obec Byt ča, okres Byt ča pre vlastníka Mesto Byt ča, Námestie 
SR č. 1/1, 014 01  Byt ča, v prospech oprávneného z vecného bremena 
- Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina, I ČO: 
378 084 27 a každého ďalšieho vlastníka nehnute ľností: 
stavby – Sobášny palác v Byt či č.s. 107 na pozemku parc. CKN č. 
906 a pozemku – parc. CKN č. 906, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 585 m2, zapísaných na LV č. 2067, k.ú. V. Byt ča (aktuálnym 
vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj, Komenského  48, 011 09  
Žilina, I ČO: 378 084 27 v správe správcu – Považské múzeum v 
Žiline, Budatínsky zámok, Topo ľova 1, 010 03  Žilina. 
Vecné bremeno spo číva v povinnosti každodobého vlastníka pozemkov 
parc. CKN č. 909/3, 909/6 a 909/7, k.ú. V. Byt ča, ako povinného z 
vecného bremena, strpie ť na za ťažených pozemkoch v prospech 
oprávneného z vecného bremena – právo vstupova ť na pozemky pešo, 
autom, technickými zariadeniami za ú čelom prevádzky, kontroly, 
opravy, údržby, odstra ňovania porúch a havárií na stavbe č.s. 107, 
postavenej na pozemku parc. CKN č. 906 vo vlastníctve ŽSK. 
 
 
 
 



uznesenie č. 33/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Mes tom Byt ča a 
Žilinským samosprávnym krajom v Žiline, oh ľadom využívania 
Sobášneho paláca v Byt či, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 
23.2.2017. 

 
uznesenie č. 34/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami h ospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie 
zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča a to dvoch častí 
pozemku z parc. CKN č. 1344, k.ú. V. Byt ča (západný trojuholník 
Námestia SR v Byt či), každá o výmere 70 m2, na ú čel umiestnenia, 
zriadenia letných terás v období od 1. apríla do 31 . októbra po čas 
kalendárneho roka, s min. cenou prenájmu za jednu časť pozemku vo 
výške 1.600,00 € za obdobie od 1. apríla do 31. okt óbra 
kalendárneho roka a s nájomnou, resp. s nájomnými z mluvami 
uzatvorenými na dobu 5 rokov (s podmienkou dodržani a zákonných 
predpisov vz ťahujúcich sa na zriadenie a prevádzkovanie letných 
terás). Zámer priameho prenájmu predmetných pozemko v sa zverejní 
na úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v r egionálnej 
tla či a to s min. 15-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 
Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na aprílovom zasadnutí MZ v 
Byt či. 
 

uznesenie č. 35/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu správcovi majetku mesta - ZŠ E. Lán iho v Byt či, 
č.s. 261/7, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu  neb. 
priestorov telocvi čne ZŠ E. Lániho v Byt či mimo vyu čovacieho 
procesu školy (web mesta, web ZŠ E. Lániho, úradná tabu ľa mesta), 
formou priameho prenájmu pod ľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu ho dného 
osobitného zrete ľa a v súlade so Zásadami hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to nájomcom 
- Združenie Benet LTC, Štefánikova 219, Byt ča a Súkromná stredná 
odborná škola, S. Sakalovej 1300, Byt ča, s nasledovnými 
podmienkami nájmu:  
a) výška nájmu telocvi čne 07,00 €/hod., poplatky za spotrebu 
energií  1,24 €/hod. 
b) nájomná zmluva na dobu neur čitú  
c) ú čel nájmu: tenisový krúžok (Benet LTC) a telesná  vý chova 
(Súkromná stredná odborná škola) 
 



Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodn ého osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom a mladej generácii v 
oblasti športových, vo ľnočasových a školských aktivít. 
Zárove ň MR odporú ča, aby riadite ľka ZŠ E. Lániho v Byt či doru čila 
do doby konania zasadnutia MR v Byt či (14.02.2017) plánovaný 
časový harmonogram využitia telocvi čne vyššie uvedenými nájomcami. 
 

uznesenie č. 36/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov 
zo d ňa 03.09.2009 na prenájom nebytových priestorov mies tnosti č. 
024 v pivni čných priestoroch Tribúny mesta na ul. S. Sakalovej 182 
v Byt či, ú čel nájmu - hudobná produkcia a to na zmenu osoby 
nájomcu z doterajšieho člena kapely - p. Filip Harvánek, Thurzova 
1347/10, Byt ča na iného člena tejto kapely – p. Milan Hluchá ň, 
Červe ňanského 540/12, Byt ča. 
 

uznesenie č. 37/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti o prenájom časti pozemku vo vlastníctve Mesta  
Byt ča, z parc. CKN č. 821/382, k.ú. Hrabové za ú čelom vybudovania  
telekomunika čného stožiaru, pre žiadate ľa – OTNS, a.s., Vajnorská  
137, Bratislava, ani pre žiadnu inú tretiu osobu. 
 

uznesenie č. 38/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena medzi 
povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Námestie SR 1, 014 01 
Byt ča a oprávneným z vecného bremena – v rade I. Alžbet a 
Mičušíková, Hliník nad Váhom 164, 014 01 Byt ča a v rade II. Miloš 
Vanko, Rázusova 751/7, 014 01 Byt ča, spo čívajúceho v práve 
prechodu pešo, osobnými a nákladnými motorovými voz idlami cez 
pozemok parc. CKN č. 589/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
172 m2, v k.ú. Hliník nad Váhom, vytvorený geom. pl ánom č. 
36418897-77/2016 zo d ňa 31.03.2016 a zriadeného v prospech 
vlastníkov pozemkov parc. CKN č. 592/1, 594/1 a 598/1 v k.ú. 
Hliník nad Váhom. 
 

uznesenie č. 39/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu správcovi majetku mesta – ZŠ ul. Mi eru 1235 v 
Byt či, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu  neb. pr iestorov 
telocvi ční ZŠ ul. Mieru v Byt či a miestností č. C211 a C214, mimo 
vyu čovacieho procesu školy (web mesta, web ZŠ ul. Mieru , úradná 
tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu pod ľa §9a, ods.9, písm.c) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu prenájmu hodného 
osobitného zrete ľa a v súlade so Zásadami hospodárenia a 



nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 a to nájomcom 
(ve ľká telocvi čňa): 
a) p. Peter Bystrianský, Rázusova 762, Byt ča,  
b) p. Ivan Weber, S. Sakalovej 173 Byt ča,  
c) p. Ján Hološ, Potoky 704, Ve ľké Rovné,  
d) p. Mgr. Michal Kicoš, Hlboké nad Váhom 3, Byt ča,  
e) p. Martin Dudo ň, SNP 905/12, Byt ča,  
f) p. Roman Raždík, Okružná 1102/2, Byt ča  
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- výška nájmu ve ľkej telocvi čne 10,00 €/hod., vrátane poplatkov 
za spotrebu energií   
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť 
 
a nájomcovi (ve ľká a malá telocvi čňa): 
a) Centrum vo ľného času, ul. Mieru 1357, Byt ča 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- výška nájmu ve ľkej a malej telocvi čne spolu 1,00 €/rok, 
vrátane poplatkov za spotrebu energií   
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť krúžkov CV Č Byt ča 
 
a nájomcovi (nevyužívané miestnosti č. C211 a C214, bývalý 
kabinet): 
a) Súkromná základná umelecká škola Žilina, zria ďovate ľ Hala č, 
s.r.o., Predmestská 17, 010 01  Žilina 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- výška nájmu miestnosti č. C211 a C214 predstavuje sumu vo 
výške 79,67 €/mesiac  
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: prevádzkovanie činnosti Súkromnej základnej 
umeleckej školy Žilina 
 
Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodn ého osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča ob čanom a mladej generácii v 
oblasti športových, vo ľnočasových a školských aktivít. 
 

uznesenie č. 40/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ľubice Frolovej, Hliník nad Váhom 247, 
Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu Mesta 
Byt ča. 
 

uznesenie č. 41/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Milana Koštiala, Hliník nad  Váhom 229, 
Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku k územného plánu Mesta 
Byt ča. 
 



uznesenie č. 42/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814/5, 
Byt ča týmto žiadate ľom od 1. 3. 2017: 
a/ p. Marián Bubla na dobu ur čitú 1 rok v garsónke č. 21,  
b/ p. Lenka Kypúsová, p. Dávid Kypús a Dušan Kypús na dobu ur čitú 
1 rok v 2-izbovom byte č. 24, 
2/ Pridelenie vo ľného nájomného bytu č. 2 na Ul. Tresko ňovej 
814/5, Byt ča od 1. 4. 2017 p. Jánovi Skotnickému s manž. Annou , 
Štiavník č. 1245, na dobu ur čitú do 30. 9. 2017 z dôvodu hodného 
osobitného zrete ľa v zmysle ods. 7, čl. 3 VZN Mesta Byt ča č. 
8/2016 o spôsobe pride ľovania nájomných bytov obstaraných 
z verejných prostriedkov. 
  

uznesenie č. 43/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie náhradného dvojizbového bytu č. 58 p. Alene Jozefe 
Hrošovej, ktorá je toho času v nájme v 1-izbovom byte č. 43 v 
bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka. 
2/ Pridelenie náhradného dvojizbového bytu č. 58 bude na dobu 
ur čitú, na nevyhnutný čas potrebný na rekonštrukciu (oprava 
zatekania) bytu č. 43. 

 
uznesenie č. 44/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu termínu zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či z 27. 4. 
2017 na utorok 25. 4. 2017 o 14,00 hod. 
  

uznesenie č. 45/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Podanie žiadosti mesta Byt ča na Slovenský zväz ľadového hokeja, 
o vybudovanie objektu viacú čelovej športovej haly na území mesta 
Byt ča ( časti parc. CKN č. 978/1, 978/6 a 978/11, k.ú. Ve ľká 
Byt ča), v súlade s výzvou SZ ĽH zo d ňa 25.1.2017, v rámci projektu 
výstavby nových športových centier pre deti a mláde ž v mestách 
a obciach na území SR s po čtom nad 5000 obyvate ľov. 
 
II.Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu častí pozemkov z parc. CKN č. 
978/1, 978/6 a 978/11 v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu o výmere 4.800 m 2 
(plocha 80 m x 60 m), na web stránke mesta Byt ča a úradnej tabuli 
mesta Byt ča, formou priameho prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, písm.c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Byt ča zo d ňa 23.11.2016, ako prenájmu majetku mesta Byt ča hodného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi – Slovenský zväz ľadového 



hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04  Bratislava, I ČO: 308 453 86, 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 
a) nájomná zmluva na dobu ur čitú 40 rokov 
b) nájomné vo výške 1,-€ za celú dobu nájmu 
c) ú čel nájmu – výstavba a prevádzkovanie „Multifunk čného 

športového centra“ (viacú čelová športová hala s ľadovou 
plochou) na prenajatých pozemkoch. 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom, 
predovšetkým de ťom a mládeži, zabezpe čujúca rozšírenie a zlepšenie 
podmienok pre ich športové, vo ľnočasové a školské aktivity 
a spo čívajúca v zabezpe čení výstavby a podpory prevádzkovania 
„Multifunk čného športového centra“ na prenajatých pozemkoch me sta. 
 

uznesenie č. 46/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2017. 

 
uznesenie č. 47/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Výsledok Obchodnej verejnej sú ťaže č. 1/2017 na predaj stavby 
„Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča“ a „Obchodný podiel Mesta 
Byt ča v spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o.“ vyhlásenej d ňa 13. 1. 2017. 
OVS č. 1/2017 bola neúspešná, do vyhlásenej sú ťaže nebol doru čený 
žiadny návrh od tretích osôb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


