
                        U z n e s e n i a  

z Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného dňa 15. 12. 2016 

 
uznesenie č. 179/2016 

Mestské zastupiteľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení MZ prijatých dňa 14. 10. 2016 a 24. 10. 
2016. 
II.Schvaľuje: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča na 
I. polrok 2017.   

uznesenie č. 180/2016 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Bytča č. 12/2016 o vymedzení zóny parkovania motorových vozidiel 
na Námestí Slovenskej republiky v Bytči na dočasné parkovanie: 
- článok 5 Kontrolná činnosť sa upravuje a dopĺňa na nasledovne 
nové znenie: 
1. Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia je 
oprávnená vykonávať Mestská polícia Bytča. 
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
znení neskorších predpisov. 

 
uznesenie č. 181/2016 

Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 12/2016 o vymedzení 
zóny parkovania motorových vozidiel na Námestí Slovenskej 
republiky v Bytči na dočasné parkovanie v znení prijatého 
uznesenia č.180/2016 zo dňa 15. 12. 2016.  

uznesenie č. 182/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 13/2016 zo dňa 15. 12. 
2016 o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
Mesta Bytča č. 12/2012 zo dňa 14. 11. 2012 o ostatných miestnych 
daniach v znení VZN č. 16/2012 zo dňa 13.12.2012 o ostatných 
miestnych daniach a VZN č. 5/2016 zo dňa 14. 09. 2016 o ostatných 
miestnych daniach v predloženom znení. 
 

uznesenie č. 183/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Nasledovné zmeny v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Bytča č. 14/2016 zo dňa 15. 12. 2016 o poskytovaní dotácií, ktorým 



sa mení a dopĺňa VZN Mesta Bytča č. 13/2013 zo dňa 12. 12. 2013 
o poskytovaní dotácií: 
a/ § 5 Účel poskytovania dotácií 
v ods. 3 písm. a) doplniť:  „...a energie“ 
v ods. 3 písm. c) doplniť: „..., poistné a príspevok do poisťovní, 
....“ 
 
b/ v § 4 ods. 2 a následne v § 8 ods. 1, ponechať výšku dotácie 
v kompetencii primátora mesta vo výške 170,- €. 

 
uznesenie č. 184/2016 

Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 14/2016 zo dňa 15. 12. 
2016 o poskytovaní dotácií, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta 
Bytča č. 13/2013 zo dňa 12. 12. 2013 o poskytovaní dotácií v znení 
prijatého uznesenia č. 183/2016 zo dňa 15. 12. 2016. 
 

uznesenie č. 185/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2013 zo dňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na „zabezpečenie športových akcií 
v roku 2017“: 
Mestský futbalový klub Bytča                       40.000,- €                                                       
Futbalový klub Hliník n/V                           2.830,- €                                                           
TJ Tatran Hrabové                            2.830,- € 
TJ Pšurnovice                                       2.830,- € 
Mestský hádzanársky klub Bytča                     27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Bytča                     3.800,- €                                                   
Šachový oddiel TZO Bytča                              670,- €                            
Horolezecký klub Direct Bytča                         600,- €                                                        
Športový klub telesne postihnutých športovcov Bytča 1.000,- €                         
Benet Lawn – tenis klub Bytča                       1.000,- € 
 

uznesenie č. 186/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Bytča k návrhu 
Programového rozpočtu Mesta Bytča na rok 2017, s výhľadom na roky 
2018 – 2019. 
 
II.Schvaľuje: 
Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2017, s výhľadom na roky 
2018 – 2019, v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, podľa predloženého návrhu bez výhrad. 

 
 



uznesenie č. 187/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 15/2016, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 15/2012 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl. 
 

uznesenie č. 188/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Zmeny rozpočtu 
Mesta Bytča č. 8/2016 k 31. 12. 2016.  
II.Schvaľuje: 
Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 
8/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a/ - c/ 
zákona č.  583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2016 
podľa priloženej tabuľky s nasledovnými zmenami: 
Bežné príjmy:                  +9.928,- € 

Výnos DzP poukázaný  územnej samospráve  -4.940,- € 
DSS Bytča – transfer z MPSVaR SR   +8.000,- € 
Vlastný príjem RO: 
Jesienka, ZpS a DS           +2.268,- € 
ZŠ E. Lániho           +4.600,- € 
 
Bežné výdavky:                             +9.928,- € 

Podprogram 3.4 Prevádzka a údržba budov 
635 Tribúna mesta – oprava a údržba  -8.240,- € 
Podprogram 11.1. Materské školy 
MŠ Hurbanova 
62 poistné a príspevok do poisťovní  -1.640,- € 
63 materiál           +1.640,- € 
Podprogram 11.2 Základné školy 
ZŠ E. Lániho 
61 mzdy, platy... (41,72)      -400,- € 
63 materiál  (41,72)     +4.500,- € 
64 transfery             +500,- € 
Podprogram 15.11. Jesienka, ZpS a DS 
61 mzdy, platy... (41,111)         -11.207,- € 
62 poistné a príspevok do poisťovní (41) -11.500,- € 
63 materiál  (41,111)             +36.775,- € 
64 transfer jednotlivcom... (41)          -500,- € 
 
Kapitálové výdavky: 

Podprogram 3.9. Mestský informačný systém  
711 Nákup nehmotných aktív              +4.300,- €   

Podprogram 8.3 Správa a údržba verejnej zelene  
716 PD – revitalizácia verejnej zelene        -4.300,- € 
 
 
 



uznesenie č. 189/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej v účtovnej 
evidencii Mesta Bytča voči neb. Františkovi Rešovi nar. 24. 12. 
1946, za nezaplatené nájomné a služby spojené s užívaním bytu 
v Sociálnych bytoch, vo výške 278,41 €.   
 

uznesenie č. 190/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej v účtovnej 
evidencii Mesta Bytča voči neb. Márii Tvrdej nar. 06. 11. 1950, za 
nezaplatené nájomné a služby spojené s užívaním bytu v Bytovom 
dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, vo výške 1.291,24 €. 
 

uznesenie č. 191/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Vyjadrenie Mesta Bytča o neposkytnutí finančného príspevku na 
obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky k žiadosti 
o dotáciu, na Ministerstvo kultúry SR, pre Občianske združenie Na 
záchranu bytčianskej synagógy. 
 

uznesenie č. 192/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve medzi Lesným 
spoločenstvom, spol. s r.o., Bytča, E. Lániho č. 253/1, Bytča 
a Mestom Bytča v znení návrhu tohto Dodatku č. 3 zo dňa 10. 11. 
2016. 

uznesenie č. 193/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Predĺženie nájmu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, 
Treskoňova 813/4, Bytča p. Viere Rabarovej na dobu určitú o 1 rok do 
31. 1. 2018. 

 

uznesenie č. 194/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch na Ul. 
Treskoňovej 814/5 v Bytči: 
1/ p. Ivana Kučavíková s dcérou v 1-izbovom byte č. 6 na dobu 
určitú na 1 rok od 1.1.2017  do 31.12.2017. 
 
2/ p. Peter Bubla v garsónke č. 20 na dobu určitú 1 rok od 
1.1.2017  do 31.12.2017.  
 
3/ p. Dušan Kadora a p. Michaela Hozáková v 1-izbovom byte  č. 23  
na dobu určitú 1 rok od 1.1.2017 do 31.12.2017. 



uznesenie č. 195/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku mesta Bytča – stavba Televízneho káblového 
rozvodu Bytča (TKR Bytča), v nadobúdacej hodnote 416.293,58 Eur, 
za prebytočný majetok mesta. 
 
2/ Vyhlásenie majetku mesta Bytča - Obchodný podiel Mesta Bytča 
v spoločnosti KTR Bytča, s.r.o., so sídlom Námestie SR č. 1, 014 
01 Bytča, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 11025/L, IČO: 36 379 018 (ďalej len 
„Spoločnosť“), predstavujúci 79,108485 % účasť na majetku 
„Spoločnosti“, jej právach a povinnostiach, zodpovedajúci pomeru 
peňažného vkladu vo výške 47.136,00 € k základnému imaniu„ 
Spoločnosti“ vo výške 59.584,00 € (ďalej len „Obchodný podiel“), 
za prebytočný majetok mesta. 
3/ 
a)  V súlade s § 9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí a VZN Mesta Bytča č. 5/2010 zverejnenie 
zámeru predaja majetku mesta Bytča a to: 

Stavba – Televízny káblový rozvod Mesta Bytča – elektrotechnické  
zariadenia, zosilňovacie stanice, distribučná sieť a pod.  
(dlhodobý hmotný majetok mesta), v nadobúdacej hodnote 416.293,58  
€, majetok vedený v evidencii na karte investičného majetku Mesta  
Bytča č. 2/0019 
a 
Obchodný podiel Mesta Bytča v spoločnosti KTR Bytča, s.r.o., so  
sídlom Námestie SR č. 1, 014 01 Bytča, zapísanej v Obchodnom  
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 
11025/L, IČO: 36 379 018 (ďalej len „Spoločnosť“), predstavujúci  
79,108485 % účasť na majetku „Spoločnosti“, jej právach  
a povinnostiach, zodpovedajúci pomeru peňažného vkladu vo výške  
47.136,00 € k základnému imaniu „Spoločnosti“ vo výške 59.584,00  
€,  
 
tretej osobe  formou obchodnej verejnej súťaže, za účelom 
prevádzkovania a šírenia káblovej televízie a internetu na území 
mesta Bytča. Zámer predať tento majetok sa zverejní minimálne na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v dvoch regionálnych 
novinách. 

b)  Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2017 zo dňa 
08.12.2016 na predaj  majetku mesta Bytča uvedeného v bode a) 

     s doplnením zmeny podmienok OVS zo dňa 15. 12. 2016 
nasledovne: minimálna kúpna cena, za ktorú sa predmet OVS 
ponúka na predaj sa stanovuje vo výške 205.000,- €, 

       
c) Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov  

obchodnej verejnej súťaže č. 1/2017 na predaj majetku mesta 
Bytča uvedeného v bode a), tretej osobe na vyššie uvedený účel 
a to v zložení: pp. Ing. Juraj Putirka, Július Kozák, Michal 



Filek, PhDr. Martin Gácik, Branislav Chúpek, Ing. Ján Melocík 
a Stanislav Struhal, 

 
d)   Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie   

súťažných návrhov tejto obchodnej verejnej súťaže č. 1/2017 – 
p. Ing. Antona Kotešovského. 

 
II.Poveruje: 

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú Obchodnú verejnú 
súťaž č. 1/2017 so schválenými súťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami a zároveň, aby zabezpečil oznámenie 
odbornej verejnosti o zverejnení zámeru predaja tohto majetku, nad 
rámec požiadaviek zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a nad rozsah zverejnenia uvedený v časti I., 
bod 3, písm.a) tohto uznesenia. 
 

uznesenie č. 196/2016 
Mestské zastupiteľstvo: 
Schvaľuje: 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2  č. 253/1994 Z. 
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, zvýšenie platu 
primátora o 40% na sumu 3.128,- € od 01. 01. 2017. 
 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
 

uznesenie č. 197/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2016/Z k 31. 
12. 2016 v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými 
prostriedkami Mesta Bytča. 

uznesenie č. 198/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínov zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva 
na I. polrok 2017:   
Mestská rada – 14. 2. 2017, 19. 4. 2017, 20. 6. 2017, 
Mestské zastupiteľstvo – 23. 2. 2017, 27. 4. 2017, 29. 6. 2017. 
 

uznesenie č. 199/2016 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v V. kole r. 2016. 
 
 


