
U z n e s e n i a 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 28. 4. 2016 

 
uznesenie č. 41/2016 

Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
-plnenie uznesení prijatých MZ d ňa 10. 3. 2016, 
-správa o výsledku kontroly č. 1 – vybavovanie petícii a s ťažností 
za r. 2015, 
-správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatr ení 
z následných finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 2015  
predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 

uznesenie č. 42/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
I.  Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča 
za rok 2015. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2015. 
 
II.  Schva ľuje: 
1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 

2015 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 

2/ Vysporiadanie schodku  rozpo čtu  vo výške -583.849,06 €  zisteného 
podľa 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.  
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  
rozpo čtovom roku  vo  výške  28.554,27 €, na:  
- Mesto Byt ča – náhrada spolo č. hodnoty drevín 22.755,60 € 
- ZŠ Ul. mieru – „nórske fondy“                   720 ,91 € 
- Š Ul. mieru – nevy čerpaný dar                  5 075,00 €  
- mesto Byt ča osobitný príjemca – štátne dávky    2,76 € 
Schodok rozpo čtu sa zvyšuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  
rozpo čtovom roku  vo  výške  40.000,00 €,  na :  
- Mesto Byt ča – multifunk čné ihrisko           40.000,00 € 
Uvedené 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 a kapitálové výdavky 
poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku vo výške -
652.403,33 € sa vykryje finan čnými prostriedkami z rezervného 
fondu vo výške 652.403,33 €. 



3/ Zostatok finan čných operácií vo výške +936.091,68 €, 
a usporiadanie zostatku finan čných operácií nasledovne :  
- Úhrada schodku rozpo čtu vo výške  652.403,33 € 
- Zostatok finan čných operácií, po usporiadaní, vo výške 

+283.688,35 €, bude použitý na tvorbu rezervného fo ndu. 
4/ Použitie výsledku hospodárenia príspevkovej orga nizácie TS MB 

z hlavnej činnosti za rok 2015 vo výške 487,35 € na tvorbu 
rezervného fondu. 

5/ Použitie výsledku hospodárenia príspevkovej orga nizácie  TS MB 
z podnikate ľskej činnosti za rok 2015 vo výške 14.469,93 € na 
technický rozvoj (nákup strojov a techniky).   

 

uznesenie č. 43/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
I. Zrušenie časti II. uznesenia MZ v Byt či č. 42/2014 zo d ňa 
29.4.2014 (pozn.: odporu čenie vybudovania spevnenej plochy 
a verejného WC na pozemkoch parc. CKN č. 62/1, 64, 65 a 67 v k.ú. 
Veľká Byt ča) 

 
II.  Vyhlásenie nehnute ľného majetku Mesta Byt ča – pozemkov parc. 
CKN č. 62/1, zast. plochy a nádvoria o výmere 200 m 2, parc. CKN č. 
64, zast. plochy a nádvoria o výmere 204 m 2, parc. CKN č. 65, zast. 
plochy a nádvoria o výmere 136 m 2 a parc. CKN č. 67, zast. plochy 
a nádvoria o výmere 162 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, za prebyto čný majetok 
Mesta Byt če. 
 
III.  Nevyhovenie žiadosti p. Petra Burandu, bytom Kollá rova č. 
632/7, 014 01 Byt ča, zo d ňa 23.11.2015, o odpredaj mestských 
pozemkov parc. CKN č. 64, 65 a 67, v k.ú. V.Byt ča. 
 
IV.  Zverejnenie zámeru priameho predaja 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 
(web mesta, úradná tabu ľa mesta), formou priameho predaja pod ľa § 
9a, ods.8, písm.e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN 
Mesta Byt ča č. 5/2010 ako prípadu predaja hodného 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 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 vybudovanie polyfunk čného objektu 
pozostávajúceho z obchodných prevádzok, bytových je dnotiek 



a parkovacích miest na odkupovaných pozemkoch ako i  na pri ľahlých 
pozemkoch vo vlastníctve kupujúceho, 
-povinnos ť kupujúceho vybudova ť na odkupovaných pozemkoch, ako 
i na pri ľahlých pozemkoch v jeho vlastníctve, predmetný 
polyfunk čný objekt v lehote do 5-tich rokov od nadobudnutia 
vlastníctva 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 mes tských 
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. 
 
V. Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku – časti parc. CKN 
č. 62/1, zast. plochy a nádvoria o výmere 50 m 2 (pás o šírke 2 m x 
dĺžka 25 m)  , v k.ú. Ve ľká Byt ča (web mesta, úradná tabu ľa mesta), 
formou priameho predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e), zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 ako 
prípadu predaja hodného osobitného zrete ľa a to kupujúcemu –  
p. Mária Justrová, rod. Stachová, nar. 29.7.1949, b ytom 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. 
 
VI .Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky získané z odpredaja predmetných poze mkov budú 
použité na výstavbu nájomných bytov pre mladé rodin y. 
 

uznesenie č. 44/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim – Mesto B yt ča, Námestie 
SR 1/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 00 321 192 a predávajúcim – Ing. 
Andrej Letko, Dukelská 277/16, 014 01  Byt ča, na odkúpenie 
pozemkov parc. CKN č. 1107/1, zast. plochy o výmere 864 m 2 a parc. 
CKN č. 1107/2, zast. plochy o výmere 41 m 2, k.ú. V. Byt ča, za kúpnu 
cenu dohodou vo výške 25.920,- € s tým, že Mesto By t ča uhradí 
i správne poplatky spojené s odvkladovaním tejto kú pnej zmluvy. 
Finan čné prostriedky použité na kúpu pozemku vo výške 25. 920,00 € 
budú použité z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 2/2016 k 30. 04. 2016.  

 
uznesenie č. 45/2016 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vpracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie verejnej zelene 
v meste Byt ča vo výške 5.000,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 2/2016 k 30. 04. 2016. 

 
uznesenie č. 46/2016 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Dobrovo ľného hasi čského zboru Hliník nad 
Váhom o poskytnutie finan čných prostriedkov na vybudovanie 
prístavby garáže k objektu hasi čskej zbrojnice. 

 
uznesenie č. 47/2016 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej cirkvi, Farnos ť Byt ča vo 
výške 5.000,- € na opravu Kostola sv. Barbory v Byt či v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2016 k 30. 4. 
2016. 

uznesenie č. 48/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Realizáciu stavebných úprav  prechodu ulíc SNP, Mieru a Popolišky 
vo výške 7.000,- € Technickými službami Mesta Byt ča v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2016 k 30. 4. 2016 
z rezervného fondu. 
 



uznesenie č. 49/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Oprava havarijného stavu miestnych komunikácii v m. č. Malá Byt ča 
vo výške 13.600,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 2/2016 k 30. 4. 2016 z rezervného fondu. 

 
uznesenie č. 50/2016 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nákup prístrojového vybavenia – krája č zeleniny CL-50 E do 
Školskej jedálne na Ul. E. Lániho v Byt či vo výške 2.300,- €  
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2016 k 30. 
4. 2016 z rezervného fondu. 

 
uznesenie č. 51/2016 

Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2016 k 30. 4. 
2016. 
II.Schva ľuje:  

1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 2/2016 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. 4. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky SPOLU                 18.600,- € 
Podprogram 3.4 Prevádzka a údržba budov 
Budova MsÚ 
-  Materiál (633)(interiérové vybavenie - žalúzie)      +1.700,- €   
-  Rutinná a štandardná oprava a údržba (635)           -1.700,- € 
 
Podprogram 8.1 Údržba MK 
- Havarijná oprava MK Malá Byt ča (635)       +13.600,- € 
 
Podprogram 8.3 Správa a údržba verejnej zelene 
-  Materiál (633)(lavi čky do parkov)          +850,- €   
-  Rutinná a štandardná údržba (635)(zele ň)               -850,- € 
 
Podprogram 13.4 Podpora kultúrnych a spolo č. aktivít 
-  Dotácia na opravu KP kostola Sv. Barbory (642)       +5.000,- € 
 
Kapitálové výdavky SPOLU               +40.220,- € 
Podprogram 3.5 Majetko-právne vysporiad. nehn. 
-  Nákup pozemkov a nehmotných aktív (711)         +25 .920,- €   
 
Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov 
- Výstavba – prepoj križovatiek SNP-Mieru-Popoliška     +7.000,- € 
 



Podprogram 8.3 Správa a údržba verejnej zelene 
-  PD – revitalizácia verejnej zelene (716)             +5.000,- €   
 
Podprogram 11.3 Školské stravovanie 
ŠJ E. Lániho – krája č zeleniny (713)                   +2.300,- €  
 
 
Bežný príjem SPOLU         +5.000,- € 
-  P z vratiek (292017)    +5.000,- € 
 
Finan čné operácie príjmové SPOLU       +53.820,- € 
-  Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)   +53.820,- € 
 
 
2/  Použitie finan čných prostriedkov Rezervného fondu na bežné 
výdavky vo výške 25.800,- € na odstránenie havarijn ého stavu majetku 
mesta:  
-  Budova MsÚ–havarijná oprava vstupných schodov          4.000,- € 
-  Oprava MK–ú čel.ur čený transfer na havarijnú opravu MK  5.000,- € 
-  ZŠ Ul. mieru – havarijná oprava zatekania strechy      3.200,- € 
-  Malá Byt ča – havarijná oprava MK                      13.600 ,- €                                                              
 
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. 52/2016 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Petra Putirku, Gaštanová 10 04/13, Byt ča na 
rozšírenie parkovacích miest na ulici Kragujevackýc h martýrov (za 
Jesienkou). 

 
uznesenie č. 53/2016 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
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 č.: 
MZ564/2014/KZ001/2015/Pšurnovice, na predaj pozemku  vytvoreného 
geometrickým plánom č. 16/2016 (PROMA INVEST) z pozemku parc. CKN 
č. 936/2 a to parc. CKN č. 936/3, zast. plochy a nádvoria o výmere 
32 m 2, v k.ú. Pšurnovice, kupujúcemu – SeVaK a.s., Bôric ká cesta 
1960, 010 57  Žilina, I ČO: 36 672 297, t.j. priamy predaj pozemku 
ako prípadu hodného osobitného zrete ľa. Kúpna cena predstavuje 
sumu vo výške 15 €/m 2 t.j. spolu 480,00 € s tým, že kupujúci uhradí 
i náklady spojené s vyhotovením GP a poplatky spoje né 
s odvkladovaním kúpnej zmluvy.  
Dôvodom schválenia predaja uvedeného pozemku ako pr ípadu hodného 
osobitného zrete ľa je jeho predaj kupujúcemu, ktorý na tomto 
pozemku umiestni stavbu AT stanice III. Pšurnovice,  v rámci 



výstavby verejne prospešnej líniovej investi čnej stavby: „Vodovod 
Pšurnovice II. etapa“.  
 

uznesenie č. 54/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zmenu bodu 28 uznesenia MZ v Byt či č. 13/2009 zo d ňa 26.02.2009, 
na nasledovné znenie: MZ v Byt či schva ľuje odpredaj pozemku parc. 
CKN č. 1327/36, zast. plochy a nádvoria o výmere 21 m 2, k.ú. V. 
Byt ča, kupujúcim – v rade I. p. Alena Babušíková, Thurz ova 970/19, 
014 01 Byt ča; v rade II. p. Jana Bachoríková, Kuku čínova 233/3, 
014 01 Byt ča, každému v podiele ½ a to za cenu 10,00 €/m 2 
a odpredaj rozostavanej garáže postavenej na uveden om pozemku 
kupujúcim v rade I. a II., každému v podiele ½ a to  za cenu 1,00 € 
spolu s tým, že kupujúci uhradia i správny poplatok  za 
odvkladovanie príslušnej kúpnej zmluvy. 

 
uznesenie č. 55/2016 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Zmenu bodu 14 uznesenia MZ v Byt či č. 13/2009 zo d ňa 26.02.2009, 
na nasledovné znenie: MZ v Byt či schva ľuje odpredaj pozemku parc. 
CKN č. 1327/22, zast. plochy a nádvoria o výmere 21 m 2, k.ú. V. 
Byt ča, kupujúcim – v rade I. Zdeno Ko čner, Bottova 1149/14, 014 01 
Byt ča; v rade II. p. Jozef Papánek a manž. Monika, Bott ova 
1149/20, 014 01 Byt ča, každému v podiele ½ a to za cenu 10,00 €/m 2 
a odpredaj rozostavanej garáže postavenej na uveden om pozemku 
kupujúcim v rade I. a II., každému v podiele ½ a to  za cenu 1,00 € 
spolu s tým, že kupujúci uhradia i správny poplatok  za 
odvkladovanie príslušnej kúpnej zmluvy. 
 

uznesenie č. 56/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Jednorazovú finan čnú náhradu za zriadenie zákonného vecného 
bremena k časti pozemkov parc. EKN č. 364/1 (diel 3, výmera 18 m 2, 
GP č. BY-49-35-14B/2015)  a parc. EKN č. 262/1 (diel 9, výmera 3 
m2, GP č. BY-49-35-14B/2015), vo výške 55,44 €, v rámci sta vby: 
„Modernizácie trate Púchov – Žilina, pre rýchlos ť do 160 km/hod., 
II. etapa, stavebný objekt SO 49-35-14 Žst Byt ča, rozvody NN“, od 
stavebníka -  Železnice Slovenskej republiky, Kleme nsova 8, 
Bratislava. 
 

uznesenie č. 57/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a § 22, písm.c) VZN Mesta Byt ča č. 5/2010, prenájom stavby 
Televízneho káblového rozvodu Byt ča (TKR Byt ča) nájomcovi – spol. 
KTR Byt ča s.r.o., Nám. SR č. 1, Byt ča, I ČO: 363 790 18 a to 



nájomnou zmluvou na dobu neur čitú – priamy prenájom ako prípad 
hodný osobitného zrete ľa, s výškou nájomného 500,00 €/rok, t.j. 
uzatvorenie nájomnej zmluvy v súlade s návrhom tejt o Nájomnej 
zmluvy zo d ňa 28.04.2016. Dôvodom prenájmu predmetného majetku 
Mesta ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je zverenie tohto 
majetku do užívania obchodnej spolo čnosti, v ktorej má Mesto Byt ča 
väčšinový obchodný podiel, s cie ľom zabezpe čenia šírenia káblovej 
televízie a internetu na území mesta Byt ča. 

 
uznesenie č. 58/2016 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Vydanie súhlasu Technickým službám Mesta Byt ča, Hlinícka 403/16,  
Byt ča na zverejnenie zámeru priameho prenájmu uvedených  nebytových 
priestorov o výmere 436 m 2, resp. ich časti,  v súlade s §9a,  
ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN mesta  
Byt ča č. 5/2010 (tabu ľa mesta, web, regionálna tla č), nájomnou  
zmluvou na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou,  
s ú čelom nájmu – skladové, kancelárske a obchodné pries tory,  
s min. výškou nájomného: obchodné priestory – 20,00  €/m 2/rok, 
kancelárske priestory – 13,00 €/m 2/rok, skladové priestory – 10,00  
€/m 2/rok, ostatné priestory – 3,00 €/m 2/rok (chodby a pod.) a s 20- 
dňovou lehotou na doru čenie ponúk záujemcov. 
 

uznesenie č. 59/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k zmluve o nájme spolo čných priestorov zo  
dňa 12.05.2015 medzi prenajímate ľom – vlastníci bytov a NP  
bytového domu, na Ul. Okružná č. 1102, Byt ča v zastúpení správcom  
SBD Byt ča, Námestie SR 24 a nájomcom - Mesto Byt ča, I ČO:  
00 321 192 a to naplatbu za spotrebovanú el. energi u nájomcom  
počas obdobia od 12.05.2015 do 31.12.2015, vo výške 31 ,00 €. 

 
uznesenie č. 60/2016 

Mestské zastupite ľstvo  
I.Odporú ča: 
Vypracovanie novely VZN č. 4/2005 O pravidlách času predaja 
v obchodných prevádzkach a času prevádzok služieb na území mesta 
Byt ča. 
II.Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov, v ktorej žiadajú skrátenie prevádzkovej doby 
Radni čnej vinárne na Námestí SR 25 v Byt či. 
 

uznesenie č. 61/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti EnergoPlast s.r.o., Hviezdosla vova 297, Byt ča  
o prenájom oplotenia areálu ZŠ ul. E. Lániho a ani žiadnej inej  
tretej osobe. 

 



uznesenie č. 62/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre do časné ubytovanie  
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča:   
p. Jozef Holá ň  – v 1-izbovom byte č. 23 na dobu ur čitú 1 rok, 
p. Božena Cimprichová  – v 1-izbovom byte č. 24 na dobu ur čitú 1 
rok, 
p. Marián Ková čik – v 1-izbovom byte č. 26 na dobu ur čitú 1 rok, 
p. Mária Burandová – v 1-izbovom byte č. 69 na dobu ur čitú 1 rok, 
p. Alena Mrenová – v 1-izbovom byte č. 70 na dobu ur čitú 1 rok, 
p. Anna Gažová – v 1-izbovom byte č. 33 na dobu ur čitú 1 rok. 
 

uznesenie č. 63/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie uvo ľneného 2-izbového bytu č.64 v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka p. Jane Vará čkovej a p. Jánovi 
Manišovi, Ul. Švecová 461/4, Byt ča na dobu ur čitú 1 rok. 

 
uznesenie č. 64/2016 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v nájomnom byte Ul. Tresko ňova 814/5, 
Byt ča: 
p. Anna Václavíková - v garsónke č. 7 na dobu ur čitú 1 rok, 
p. Martina Š ťastná -  v 1-izbovom byte č. 22 na dobu ur čitú 1 rok, 
p. Marek Gál a Kristína Pazúriková - v garsónke č. 13 na dobu 
ur čitú 1 rok,  

p. Jana Hubocká - v garsónke č. 8 na dobu ur čitú 1 rok. 
 

uznesenie č. 65/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomného bytu, garsónky č. 18 na Ul. Tresko ňovej č. 
814/5, Byt ča p. Simone Burandovej na dobu ur čitú 1 rok. 

 
uznesenie č. 66/2016 

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

uznesenie č. 67/2016 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Konanie zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či d ňa 15. 6. 
2016. 
 
 



uznesenie č. 68/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

I.Ruší: 
Uznesenie MZ č. 38/2016 zo d ňa 5. 4. 2016. 
II.Schva ľuje: 
1/ Vypracovanie a predloženie žiadosti Mesta Byt ča, Námestie SR č. 
1, 014 01 Byt ča, I ČO:00321192, o poskytnutie NFP z Opera čného 
programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy  zameranej na 
triedený zber KO  a mechanicko-biologicku úpravu KO , kód výzvy: 
OPKZP-P01-SC111-2016-10, prioritná os 1, špecifický  cie ľ 1.1.1 
a to na projekt: „Intenzifikácia triedeného zberu K O s dôrazom na 
BRO v meste Byt ča. 
2/ Spolufinancovanie predmetného projektu z vlastný ch zdrojov 
žiadate ľa o NFP - Mesta Byt ča, pod ľa podmienok na 
spolufinancovanie projektov ur čených výzvou, kód výzvy: OPKZP-P01-
SC111-2016-10.  
 

uznesenie č. 69/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Ukončenie prepravy na území mesta Byt ča poskytovanú SAD, a.s. 
Žilina. 
 

uznesenie č. 70/2016 
Mestské zastupite ľstvo  

Schva ľuje: 
Pokra čovanie v súdnom spore s vlastníkmi pozemkov CKN č. 820/13 
a CKN 820/14 v k.ú. Hrabové. 
 


