
 
 

U z n e s e n i a 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 25. 4. 2017 
 

uznesenie č. 48/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach  MZ d ňa 6. 2.  
 2017 a 23. 2. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 1/2017 – kontrola vybavovania 
 s ťažností a petícii za r. 2016 v podmienkach samosprá vy Mesta 
 Byt ča, 
-správu o výsledkoch kontroly – kontrola plnenia pr ijatých 
 opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 2016 
predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
  

uznesenie č. 49/2017 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča 
za rok 2016. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2016. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 

2016 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad.  

2/ Prebytok rozpo čtu vo výške 1.135.364,58 €  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 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov.  
Prebytok rozpo čtu sa znižuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom  
rozpo čtovom roku  vo  výške  84.000,00 €, ú čelovo ur čených na:  
- ZŠ Ul. mieru – odstránenie havarijného stavu  84.00 0,00 € 
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 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov. 
Prebytok rozpo čtu zistený pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. znížený o sumu nevy čerpaných 
prostriedkov ú čelovo ur čených na bežné  výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpo čtovom roku je vo výške 1.051.364,58 € 
a použije  sa na: 

- usporiadanie záporného zostatku finan čných operácií vo výške 
428.211,59 €,   

- tvorbu rezervného fondu za rok 2016, na základe vyš šie 
uvedených skuto čností, vo výške 623.152,99 €. 
 
 
 
 



 
 

III. Berie na vedomie: 
1/ Použitie výsledku hospodárenia príspevkovej orga nizácie TS MB 
z hlavnej činnosti za rok 2016 vo výške 547,95 € na tvorbu 
rezervného fondu. 
2/ Použitie výsledku hospodárenia príspevkovej orga nizácie  TS MB 

z podnikate ľskej činnosti za rok 2016 vo výške 39.143,84 € na 
technický rozvoj (nákup strojov, techniky...).   

 
uznesenie č. 50/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2017 
o podmienkach prevodu bytov vo vlastníctve Mesta By t ča  
v navrhovanom znení zo d ňa 25. 4. 2017. 
 

uznesenie č. 51/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2017, ktorým sa  
mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 1/2014 o sociálnych službách  
a o úhradách za sociálne služby. 
   

uznesenie č. 52/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu Ob čianskemu združeniu GALZA, Byt ča vo výške 4.000,- €  
na zhotovenie a osadenia hlavy draka do studne zámo ckého  
parku v Byt či v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 3/2017 k 30. 04. 2017. 
 

uznesenie č. 53/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky vo výške 5.000,- € z rezervného fond u,  
na zakúpenie sochy sv. Floriána do m. č. Hrabové, v Zmene rozpo čtu  
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2017 k 30. 04. 2017. 

 
uznesenie č. 54/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Finan čné prostriedky vo výške 10.000,- € z rezervného fon du,  
na vypracovanie projektu revitalizácie zelene v Byt či, v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2017 k 30. 04. 
2017. 
 
2/ Za čatie verejného obstarávania na spracovanie projekto vej 
dokumentácie revitalizácie zelene v Byt či, vrátane náhradnej 
výsadby za vyrúbané stromy na Ul. Komenského. Termí n odovzdania 
projektu: jese ň 2017.  
 

 
 



 
 

uznesenie č. 55/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2017 k 30. 04. 
2017. 
II.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 3/2017, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 od s. 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. 04. 2017 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
OZ Galza, Byt ča – dotácia - zhotovenie hlavy draka...  +4.000,- €  
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi 
m. č. Hrabové – socha sv. Floriána      +5.000,- €  
Podprogram 8.2. Výstavba chodníkov a MK 
Okružná ul. – vybudovanie parkoviska    -39.000,- €   
Podprogram 8.3 Správa a údržba verejnej zelene 
PD – revitalizácia zelene                             +10 000,- € 
 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve     +4.000,-  € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)           -24.000,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 239.200,- € na odstránenie havarijného stavu majetku mesta: 
-  Tribúna mesta – výmena okien     +12.000,- € 
-  Transfer TS MB – výtlky      +15.700,- € 
-  Transfer TS MB – výmena obrubníkov    + 5.000,- € 
-  Oprava MK            +162.000,- € 
-  ZŠ Ul. mieru – oprava oplotenia     +30.500,- € 
-  Ul. mieru – oprava chodníka     +14.000,- € 
 
v zmysle ustanovenia § 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. 56/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodov odom v mestskej 
časti Hrabové vo výške 0,40 €/m 3 od 1. 1. 2017. 
 

 
 



 
 

uznesenie č. 57/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Bod II. uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 84/2016 zo 
dňa 15. 6. 2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Obstaranie stavby „Stavebné úpravy a zmena využitia  objektu 
bývalej základnej školy na nájomné byty, spevnené p lochy, 
oplotenie a prípojky inžinierskych sietí“ na 5 byto vých jednotiek, 
na pozemkoch parc. č. C KN  1/2, 2/1, 2/3, 3 a E KN č. 884/1 
v k.ú. Pšurnovice, vrátane súvisiacej technickej vy bavenosti 
formou návratného zdroja financovania, t.z. bankový m úverom. 
 

uznesenie č. 58/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Zverejnenie zámeru priameho predaja časti pozemku z parc. EKN č. 
925 o výmere cca 22 m 2 (pás pozemku o šírke cca 1,1 m a d ĺžke cca 
20 m) v k.ú. Hliník nad Váhom, formou priameho pred aja pod ľa § 9a, 
ods.8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia 
a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, ako prípadu 
predaja 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 – Ing. Ľudovít Martinický s manž. Jozefínou, bytom 
Hliník nad Váhom č.s. 272, 014 01  Byt ča, s nasledovnými 
podmienkami predaja: 

-  kúpna cena vo výške 20,-€/m 2, 
-  kupujúci na vlastné náklady vyhotoví príslušný geom . plán na 

odčlenenie predávajúcej časti pozemku z parc. EKN č. 925, 

k.ú. Hliník nad Váhom a doru čí ho mestu Byt ča pred 
schva ľovaním samotného odpredaja pozemku, 

-  kupujúci uhradí na vlastné náklady správne poplatky  spojené 
s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy. 

Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je odpredaj predmetnej časti mestského 
pozemku kupujúcemu, ktorý je vlastníkom pri ľahlého pozemku 
a stavby RD a na odkúpenom pozemku chce vybudova ť oplotenie tohto 
rodinného domu, ktoré ochráni i miestnu plynovú roz vod ňu 
umiestnenú pri jeho RD, ku ktorej by zostal na ďalej vo ľný prístup. 
 

uznesenie č. 59/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 
139/2016 zo d ňa 22.06.2016 medzi povinným z vecného bremena – 
Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 a oprávneným 
z vecného bremena – SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960 , Žilina, I ČO 
36 672 297, v súlade s jeho návrhom zo d ňa 24.02.2017. 



 
 

uznesenie č. 60/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. MZ 564/2014/ 
ZoZVB 104/2017, k.ú. Malá Byt ča, medzi povinným z vecného bremena 
-Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192  
a oprávneným z vecného bremena – SeVaK, a.s., Bôric ká cesta 1960,  
Žilina, I ČO 36 672 297, v súlade s jej návrhom zo d ňa 25.04.2017. 

 
uznesenie č. 61/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Výsledok OVS č. 2/2017 v súlade s protokolom o vyhodnotení 
tejto OVS č. 2/2017 zo d ňa 06.04.2017. 
2/ V súlade s § 9a, ods.1, písm.a) 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 
(OVS č. 2/2017) uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozem kov parc. 
CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m 2  a parc. CKN č. 824/35, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m 2, k.ú. V. Byt ča, 
predávajúci - Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 
00 321 192 a kupujúci – Ing. Štefan Šedivý, PhD., n ar. 04.07.1983, 
Lúčna 1014/9, 014 01  Byt ča, za kúpnu cenu vo výške 101,00 €/m 2, 
t.j. spolu vo výške 79.790,00 € s tým, že kupujúci uhradí 
i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy.   
 
3/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča a to pozemkov : 
parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m 2 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.  
 
4/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 
Z.b. o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladan ia s majetkom 
Mesta Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku 
mesta Byt ča a to : 
 

- pozemok č.4  -  parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m 2 a  
parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 
m2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 
tretej osobe 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. 
 

5/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 3/2017 zo d ňa  
25.04.2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 4. tohto  
uznesenia.  
 
6/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej 
verejnej sú ťaže č. 3/2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného 
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe na vyššie u vedený ú čel 



 
 

a to v zložení: pp. Juraj Putirka, Martin Gácik, St anislav 
Struhal, Ľubomír Hrobárik, Juraj Babušík. 
 
7/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 3/2017 – p. Ing. Antona  
Kotešovského. 
 
II.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č. 3/2017 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami.   
 

uznesenie č. 62/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. CKN č. 1344 v k.ú. V. Byt ča, 
o výmere 70 m 2 (západný trojuholník Námestia SR v Byt či) za 
prebyto čný majetok Mesta Byt ča.  
 
2/ V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 uzatvorenie 
nájomnej zmluvy medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie SR 
č.1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom - K&L TRADE, s.r.o., 
Gorkého 10, 811 01 Bratislava, I ČO: 44 287 232, na prenájom časti 
pozemku z parc. CKN č. 1344 o výmere 70 m 2, k.ú. V. Byt ča (západný 
trojuholník Námestia SR v Byt či), na dobu ur čitú 5 rokov – od 
01.05.2017 do 31.10.2021, na ú čel umiestnenia letnej terasy 
s poskytovaním reštaura čných služieb v období od 1.apríla do 
31.októbra príslušného roka a s výškou nájomného 1. 600,00 € za 
obdobie od 1.apríla do 31.októbra kalendárneho roka . 
 

uznesenie č. 63/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. EKN č. 3509 v k.ú. V. Byt ča, 
o výmere 2 m 2 za prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
2/ V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 uzatvorenie 
nájomnej zmluvy medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie SR 
č.1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom – AL, s.r.o., 
Hlinícka cesta 1319, 014 01  Byt ča, I ČO: 36 410 438,  na prenájom 
časti pozemku z parc. EKN č. 3509 o výmere 2 m 2, k.ú. V. Byt ča, 
(pri vstupe na prístupovú komunikáciu do areálu TSM B), na dobu 
neur čitú, na ú čel umiestnenia, resp. výstavby reklamného 
zariadenia (totemu) a s výškou nájomného 100,00 €/m 2/rok.  
 
 
 
 
 



 
 

uznesenie č. 64/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Vyhlásenie časti 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 
v areáli Športového štadióna na ul. S. Sakalovej v Byt či) za 
prebyto čný majetok mesta. 
2/ V súlade s § 9a, ods.9, písm.c) 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 
uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, 
Námestie SR č.1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom - 
Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 
Bratislava, I ČO: 308 453 86, na priamy prenájom 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), z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, 
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“ nájomcom pozemkov (viacú čelová športová hala s 
ľadovou plochou) na prenajatých pozemkoch. Dôvodom z riadenia 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 mesta. 
 

uznesenie č. 65/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Prenájom nebytových priestorov telocvi čne o výmere 192 m 2 

nachádzajúcej sa v objekte ZŠ E. Lániho 261/7 v Byt či, mimo 
vyu čovacieho procesu školy, prenajímate ľ – ZŠ E. Lániho 261/7, 
Byt ča, I ČO: 37 808 591, formou priameho prenájmu nájomcom – 
Združenie Benet LTC, Štefánikova 219, Byt ča, I ČO: 37 906 135 
a Súkromná stredná odborná škola, S. Sakalovej 1300 , Byt ča, I ČO: 
42 144 141 a to pod ľa § 9a, ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí ako prenájmu z dôvodu hodného osobit ného zrete ľa. 
Podmienky nájmu sú nasledovné: 
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 výc hova 
(Súkromná stredná odborná škola) Dôvodom zriadenia týchto 
prenájmov ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora mesta 
Byt ča jeho ob čanom a mladej generácii v oblasti športových, 
voľnočasových a školských aktivít. 

 
 
 



 
 

uznesenie č. 66/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Prenájom nebytových priestorov telocvi ční ZŠ ul. Mieru v Byt či  
a miestností č. C211 a C214, mimo vyu čovacieho procesu školy,  
priamy prenájom pod ľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí ako prípad prenájmu hodný osobitného  zrete ľa,  
prenajímate ľ – Základná škola, ul. Mieru 1235, Byt ča, I ČO: 37 798  
383 a nájomcovia (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 nájomca (ve ľká a malá telocvi čňa): Centrum vo ľného času, ul. 
Mieru 1357, Byt ča, I ČO: 37 808 605, s nasledovnými podmienkami 
nájmu: - výška nájmu ve ľkej a malej telocvi čne spolu 1,00 €/rok, 
vrátane poplatkov za spotrebu energií - nájomná zml uva na dobu 
neur čitú - ú čel nájmu: športová činnos ť krúžkov CV Č Byt ča;  

 
a nájomca (nevyužívané miestnosti č. C211 a C214, bývalý kabinet): 
Súkromná základná umelecká škola Žilina, zria ďovate ľ Hala č, 
s.r.o., Predmestská 17, 010 01 Žilina, I ČO: 36 373 869, s 
nasledovnými podmienkami nájmu: - výška nájmu miest nosti č. C211 a 
C214 predstavuje sumu vo výške 79,67 €/mesiac - náj omná 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. 67/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu č. 3 na Hurbanovej 
ul. č.s. 246/4 v Byt či, vyhotovenej pod ľa § 5 zák. č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, medzi predávajúcim – Mesto By t ča, Námestie 
SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 a kupujúcim (doterajší nájomca 
bytu) – Anna Salášková, rod. Jurá čková, nar. 28.03.1953 a manž. 
Štefan, Salášek, nar. 14.07.1948, obaja bytom Hurba nova 246/4, 
Byt ča, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 25.04.2017. 
 
 
 
 



 
 

uznesenie č. 68/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Nevyhovenie žiadosti p. Margity Baránkovej a p. Joz efa Baránka,  
Pšurnovická 1047/70, Byt ča o odpredaj pozemkov parc. CKN č.  
2969/21, 2969/5 a 3490/2, k.ú. Ve ľká Byt ča z dôvodu možného 
vybudovania prechodu na pri ľahlé pozemky (pred ĺženie jestvujúcej  
komunikácie). 
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 

 
uznesenie č. 69/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje:  
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu neb. priestoro v o výmere 55 m 2 
nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny mesta na ul. S . Sakalovej v 
Byt či (web mesta, úradná tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu 
podľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 
prípadu prenájmu hodného osobitného zrete ľa a to nájomcovi Ing. 
Daniel Bury, S. Sakalovej 1351/22A, Byt ča, s nasledovnými 
podmienkami nájmu: 
- výška nájmu vrátane spotreby energií (paušál) 13, 27 €/mesiac 
- nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

lehotou 
- ú čel nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny 
 Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodné ho 

osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom 
v oblasti kultúrnych, športových a vo ľnočasových aktivít. 

 
II.Odporú ča:  
Uvoľnené nebytové priestory o výmere 85 m 2 nachádzajúce sa na 
prízemí Tribúny mesta na ul. S. Sakalovej v Byt či, zatia ľ ne-  
prenajíma ť tretím osobám a to až do rozhodnutia Mesta o ďalšom 
spôsobe nakladania s týmito nebytovými priestormi ( predmetné 
priestory je možné ponúknu ť na využitie i mestským klubom, resp. 
organizáciám). 
 

uznesenie č. 70/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Zmenu uznesenia MZ v Byt či č. 26/2017 zo d ňa 23.02.2017, v bode  
2/, v časti „kupujúcemu“, na nové znenie: Miroslav Bachorí k, nar.  
23.07.1972, bytom Hlinkova 739/79, 014 01  Byt ča. 

 
uznesenie č. 71/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Nevyhovenie  žiadosti vlastníkov pozemkov, v zastúpení p. Bc. 
Jurajom Šukalom, Mikšová 41, Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku 
k územného plánu Mesta Byt ča. 

 
 



 
 

uznesenie č. 72/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Pridelenie nájomného bytu - garsónky č.7 na Ul. Tresko ňovej 
814/5, Byt ča p. Anne Václavíkovej od 1.6.2017 na dobu ur čitú 1 
rok. 
2/ Pridelenie nájomného bytu - garsónky č. 18 p. Simone Burandovej  
od 1.5.2017 na dobu ur čitú 1 rok, v zmysle čl. 3 ods. 10 VZN mesta  
Byt ča č. 8/2016 o spôsobe pride ľovania nájomných bytov obstaraných  
z verejných prostriedkov, t.j. o nájomné byty je me nší záujem  
ako je ich ponuka. 
 

uznesenie č. 73/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 
1/ p. Peter Holáš, jednoizbový byt č. 2 od 1. 5. 2017, na dobu 
ur čitú 1 rok. 
2/ p. Blažena Lalinská, jednoizbový byt č. 1 od 1. 5. 2017, na 
dobu ur čitú 1 rok. 

 
uznesenie č. 74/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytoch nachádzajúcich sa v bytovom 
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4, Byt ča 
na dobu ur čitú o 1 rok: 
1/ p. Hedviga Slivo ňová, byt č. 36 
2/ p. Mária Burandová, byt č. 69 
3/ p. Jozef Holá ň, byt č. 23 
4/ p. Božena Cimprichová, byt č. 24 
5/ p. Marián Ková čik, byt č. 26 
 

uznesenie č. 75/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2017. 

 
uznesenie č. 76/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovnú prípravu odpredaja prebyto čného a neupotrebite ľného 
majetku mesta Byt ča - „Stavba televízneho káblového rozvodu mesta 
Byt ča“ a „Obchodný podiel mesta Byt ča„ v spol. KTR Byt ča, s.r.o., 
tretej osobe a to formou Obchodnej verejnej sú ťaže, t.j. 
vypracovanie Záväzných sú ťažných podmienok OVS na odpredaj vyššie 
uvedeného majetku Mesta Byt ča.  
 
 
 
 



 
 

uznesenie č. 77/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zahájenie výberového konania na úpravu vozovku Ul. Moyzesova 
v Byt či asfaltovým povrchom, s technickým riešením – posu nutím 
chodníka mimo vozovky, čím sa vytvoria dva plnohodnotné jazdné 
pruhy. 
 
 


