
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 10/2017 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 

konaného d ňa 8. 11. 2017 o 14,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 17,35 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 16 poslancov 
Program: 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom mesta By t ča. 
2/ Zmena rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2 a č. 
3/2017/Z v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s  finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča. 
3/ Žiados ť MFK Byt ča o navýšenie dotácie na športovú činnos ť. 
4/ Žiados ť KTR, s.r.o., Byt ča o finan čnú výpomoc. 
5/ Žiados ť OZ Na záchranu byt čianskej synagógy Byt ča o stanovisko 
Mesta k poskytnutiu finan čných prostriedkov na obnovu alebo 
reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky – synagóg y. 
6/ Návrh na obstaranie technického riešenia a vyhoto venia 
vzduchotechniky v DSS Jesienka,ZpSaDS. 
7/ Informácia - stavba „Stavebné úpravy a zmena využ itia objektu 
základnej školy na nájomné byty, spevnené plochy, o plotenie a 
prípojky inžinierskych sietí“. 
8/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
8/2017 k 30. 11. 2017. 
9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. /2017, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku 
v školách a školských zariadeniach v znení neskorší ch zmien 
a doplnkov. 
10 / Nakladanie s majetkom Mesta Byt ča – opätovné prerokovanie 
žiadosti o vydanie súhlasu Mesta s úpravou spevnene j plochy pre 
parkovanie osobných motorových vozidiel na Ul. Rázu sovej v Byt či. 
11 /  Návrh spolo čníka na bezodplatný prevod Obchodného podielu 
v spol. KTR Byt ča, s.r.o., Byt ča. 
12 / Žiados ť ASSASSIN GYN Byt ča o prenájom uvo ľnených nebytových 
priestorov v Tribúne mesta. 
13 / Žiados ť o odpredaj pozemkov v k.ú. Hrabové - opätovné 
prerokovanie. 
14 / Schva ľovanie odpredaja pozemku z parc. EKN č. 54/2 v k.ú. 
Hrabové. 
15 / Schva ľovanie prenájmu nebytových priestorov v Tribúne mes ta 
Byt ča na Ul. S. Sakalovej v Byt či. 
16 / Žiados ť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod inžinierskej  
stavby Svetelne riadená križovatka na ceste I/10 a Ul. 
Štefánikovej  v Byt či. 
17 /  Ponuka CERTUS DEVELOPMENT s.r.o., Rozmarínová 1,  Tren čín  
na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva Mesta Byt ča. 
18 / Návrh SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina na u zatvorenie  
Zmluvy o zriadení vecného bremena v k.ú. Hliník nad  Váhom. 
19 / Návrh SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina - Zm luva č.  
1545/2017 o budúcej zmluve o zriadení vecného breme na v rámci  
stavby„ Vodovod Pšurnovice – II. etapa“.  



20 / Schva ľovanie priameho prenájmu nebytových priestorov 
telocvi ční, Pavilónu B a Pavilónu C v ZŠ na ul. Mieru 1235 
v Byt či. 
21 / Žiados ť Urbárskeho pozemkového spolo čenstva Malá Byt ča,  
č.s.104, Byt ča o možnos ť napojenia sa na plynovú prípojku do MŠ  
v Malej Byt či. 
22 / Žiados ť o povolenie podnájmu nebytových priestorov vo 
vlastníctve Mesta Byt ča tretej osobe. 
23 / Návrh poslanca– alternatívne riešenie realizácie výstavby 
a následnej prevádzky športovej haly – zriadenie Me stskej 
obchodnej spolo čnosti (s.r.o.). 
24 / Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej  
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2016/2017. 
25 / Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov na  Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča. 
26 / Pridelenie vo ľného  bytu č. 17 na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, 
Byt ča. 
27 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom 
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, 
Byt ča. 
28 /  Prerokovanie návrhu zmeny uznesenia MZ č.155/2017 zo d ňa 
21.09.2017 
29 / Rôzne. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. 
Bc. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 12 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Oboznámil 
prítomných, že je ospravedlnený poslanec p. Ing. Já n Melocík, 
poslanci p. Michal Filek, p. Pavol Hrabovský, p. Jo zef Raždík a 
p. JUDr. Anton Školek  prídu na rokovanie neskôr.  
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Július Kozák 
a p. Július Lovás.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Martin Gá cik 
ako predseda komisie, p. Andrea Gajdošíková a p. Ľubomír Hrobárik  
ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že navrhuje, aby  bolo 
prerokovanie bodu 23/ presunuté pred rozpo čtové opatrenie ako bod 
7/. Ďalej navrhol doplnenie programu o bod č. 29 - prerokovanie 
návrhu zmeny uznesenia č.155/2017 zo d ňa 21.09.2017, v ktorom ide 
o spresnenie kupujúcich p. Margita Baránková a syn Jozef Baránek. 
Poslanci takto upravený program obdržali.   
 
Poslanci návrh pána primátora schválili. 
 
Poslanec p. Weber predložil návrh na zmenu programu  - vypustenie 
bodu 23/ opätovné prerokovanie žiadosti HL mont., s .r.o., Žilina 
o vyjadrenie Mesta k návrhu investi čného zámeru výstavba BJ na 
sídlisku Úvažie z programu rokvoania. 



Pán primátor oponoval, že žiadatelia doplnili štúdi u a žiadajú 
opätovné prerokovanie. Poslanec p. Weber konštatova l, že doplnenú  
žiados ť je nutné prerokova ť najskôr v komisiách a potom 
v mestskom zastupite ľstve. 
 
Poslanci návrh poslanca p. Webera schválili. 
 
Poslanci upravený program, overovate ľov zápisnice, návrhovú  
komisiu a zapisovate ľku schválili. 
 
Pán primátor v úvode rokovania konštatoval, že nako ľko sa 
plánované zasadnutie Mestskej rady v Byt či d ňa 31. 10. 2017 
neuskuto čnilo (dvaja poslanci sa nezú častnili zo zdravotných 
dôvodov, dvaja poslanci z pracovnej zaneprázdnenost i, mohol len 
jeden) sú predložené body rokovania bez odporu čenia MR. Predložené 
návrhy uznesení sú schva ľujúce (vyhovenie žiadostiam), priamo na 
zasadnutí budú návrhovou komisiou upravené v zmysle  rokovania 
mestského zastupite ľstva.  
  
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom mesta By t ča: 
-správa o plnení uznesení prijatých MZ v d ňoch 21. 7. 2017, 17. 
8. 2017 a 21. 9. 2017, 
-správa o výsledku kontroly č. 14/2017 – kontrola vykonávania 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku  a záväzkov 
k 31. 12. 2006 na MsÚ v Byt či 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 159/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení prijatých MZ v d ňoch 21. 7. 2017, 17. 
8. 2017 a 21. 9. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 14/2017 – kontrola vykonávania 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku  a záväzkov 
k 31. 12. 2006 na MsÚ v Byt či predložené hlavným kontrolórom 
mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení prijatých MZ v d ňoch 21. 7. 2017, 17. 
8. 2017 a 21. 9. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 14/2017 – kontrola vykonávania 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku  a záväzkov 
k 31. 12. 2016 na MsÚ v Byt či predložené hlavným kontrolórom 
mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 159/2017 
Mestské zastupite ľstvo 



Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení prijatých MZ v d ňoch 21. 7. 2017, 17. 
8. 2017 a 21. 9. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 14/2017 – kontrola vykonávania 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku  a záväzkov 
k 31. 12. 2016 na MsÚ v Byt či predložené hlavným kontrolórom 
mesta Byt ča. 
 
2/ Zmena rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2 a č. 
3/2017/Z v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s  finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča – na vedomie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 160/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2017/Z k 25. 
9. 2017 a č. 3/2017/Z k 9. 10. 2017 v zmysle § 21, ods. 1 Zása d 
hospodárenia s finan čnými prostriedkami Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2017/Z k 25. 
9. 2017 a č. 3/2017/Z k 9. 10. 2017 v zmysle § 21, ods. 1 Zása d 
hospodárenia s finan čnými prostriedkami Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 160/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 2/2017/Z k 25. 
9. 2017 a č. 3/2017/Z k 9. 10. 2017 v zmysle § 21, ods. 1 Zása d 
hospodárenia s finan čnými prostriedkami Mesta Byt ča. 
 
3/ Žiados ť MFK Byt ča v zastúpení p. Jozefom Mužíkom o navýšenie 
dotácie na športovú činnos ť v roku 2017 o sumu vo výške 5.695,48 
€. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 161/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie pre MFK Byt ča o sumu 5.695,48 €, na športovú  
činnos ť klubu v roku 2017 v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča  
rozpo čtovým opatrením č. 8/2017 k 30. 11. 2017. 
 
Pán primátor konštatoval, že MFK predložil žiados ť na 14.000,- €. 
Zástupcovia klubu boli vyzvaní, aby spresnili, na a ký ú čel chcú 
finan čné prostriedky použi ť, čo doložili vo výške 5.695,48 €.     



Poslanec p. Kozák konštatoval, že členovia FK sa chceli dozvedie ť 
celú sumu, ktorú Mesto vynakladá na futbalový oddie l, teda aj 
zamestsnacov, čo je dokopy cca 78.000,- €. 
 
Vedúca FO p. Kramarová oboznámila prítomných, že MF K k 31. 12. 
2016 mali dotáciu od Mesta vo výške 41.500,- €, zam estnanci na 
tribúne + dohody k 31. 12. 2016 vo výške 35.399,-€  a cez  CV Č boli 
na trénerov vyplatené prostriedky vo výške 2.502,- €, teda spolu 
k 31. 12. 2016 je to 79.403,- €. 
 
Pán primátor podotkol, že v tomto roku už trénerov Mesto neplatí. 
 
Poslanec p. Kozák sa spýtal kolegov poslancov, či sa im táto suma 
na futbal zdá málo a podotkol, že on robí v hasi čskom športe 
zadarmo. 
 
Poslanci ďalšie nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie pre MFK Byt ča o sumu 5.695,48 €, na športovú  
činnos ť klubu v roku 2017 v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča  
rozpo čtovým opatrením č. 8/2017 k 30. 11. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 161/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie dotácie pre MFK Byt ča o sumu 5.695,48 €, na športovú  
činnos ť klubu v roku 2017 v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča  
rozpo čtovým opatrením č. 8/2017 k 30. 11. 2017. 
 
Pán primátor konštatoval, že na rokovanie prišiel p oslanec p. 
Školek. 
 
4/ Žiados ť KTR, s.r.o., Byt ča o finan čnú výpomoc vo výške 3.000,- 
€. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 162/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čnú výpomoc vo výške 3.000,- € KTR, s.r.o., Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čnú výpomoc vo výške 3.000,- € KTR, s.r.o., Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 162/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čnú výpomoc vo výške 3.000,- € KTR, s.r.o., Byt ča. 
 
5/ Žiados ť OZ Na záchranu byt čianskej synagógy Byt ča o stanovisko 
Mesta k poskytnutiu finan čných prostriedkov na obnovu alebo 
reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky – synagóg y. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 163/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čného príspevku na obnovu Byt čianskej synagógy 
pre žiadate ľa - Ob čianske združenie „ Na záchranu Byt čianskej 
synagógy“ vo výške ....  
 
Pán primátor informoval, že uznesenie je, ako aj os tatné  
predložené ako schva ľujúce. 
 
Poslanec p. Filek informoval, že OZ musí k žiadosti  o finan čný 
príspevok na ministerstvo predloži ť  aj vyjadrenie Mesta. Kolegom 
poslancom povedal, že OZ reálne nepýta prostriedky od Mesta, 
žiados ť je len formálnou žiados ťou.  
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesen ia, o ktorom 
dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neposkytnutie finan čného príspevku na obnovu Byt čianskej synagógy 
pre žiadate ľa - Ob čianske združenie „ Na záchranu Byt čianskej 
synagógy“.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 163/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neposkytnutie finan čného príspevku na obnovu Byt čianskej synagógy 
pre žiadate ľa - Ob čianske združenie „ Na záchranu Byt čianskej 
synagógy“.  
 
6/ Vzduchotechnika DSS Jesienka,ZpSaDS - informácia o návrhu 
vyhlásenia verejného obstarávania s komplexnou poži adavkou na 
vyhotovenie technického riešenia (projektu) spojeno u s jeho 
realizáciou.   
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 164/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Vyhlásenie verejného obstarávania Vzduchotechniky v  DSS 
Jesienka,ZpSaDS s komplexnou požiadavkou na vyhotov enie 
technického riešenia (projektu) spojenou s jeho rea lizáciou.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhlásenie verejného obstarávania Vzduchotechniky v  DSS 
Jesienka,ZpSaDS s komplexnou požiadavkou na vyhotov enie 
technického riešenia (projektu) spojenou s jeho rea lizáciou.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 164/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vyhlásenie verejného obstarávania Vzduchotechniky v  DSS 
Jesienka,ZpSaDS s komplexnou požiadavkou na vyhotov enie 
technického riešenia (projektu) spojenou s jeho rea lizáciou.   
 
7/ Informácia - stavba „Stavebné úpravy a zmena využ itia objektu 
základnej školy na nájomné byty, spevnené plochy, o plotenie a 
prípojky inžinierskych sietí“. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 165/2017 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Informáciu - stavba „Stavebné úpravy a zmena využit ia objektu 
základnej školy na nájomné byty, spevnené plochy, o plotenie a 
prípojky inžinierskych sietí“. 
II.Schva ľuje: 
Zvýšenie rozpo čtu na realizáciu prác naviac stavby „Stavebné 
úpravy a zmena využitia objektu základnej školy na nájomné byty, 
spevnené plochy, oplotenie a prípojky inžinierskych  sietí“. 
o 42.200,- €  v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením  
č. 8/2017 k 30. 11. 2017. 

 
Pán primátor konštatoval, že poslanci dostali podro bnú informáciu 
k postupu stavebných prác na objekte. Taktiež dosta li informáciu 
od hlavného kontrolóra k verejnému obstarávaniu sta vebných prác 
na tomto objekte, pri čom jeden z uchádza čov nesplnil podmienku 
účasti tým, že finan čnú zábezpeku viazanosti ponúk nezložil ani 
na ú čet Mesta Byt ča, ani poskytnutím bankovej záruky. Hlavný 
kontrolór v správe konštatoval, že Mesto Byt ča ako verejný 
obstarávate ľ postupoval v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.  
 
Poslanec p. Weber konštatoval, že Mesto Byt ča nemá skúsenosti 
s developerskými projektmi a malo by stava ť byty cez ŠF RB.  



Poslanec p. Kozák upozornil, že firma prebrala stav enisko 
a zahájila stavebné práce skôr ako mala. Suma, za k torú má firma 
dielo vyhotovi ť je pod ľa neho dosta čujúca.  
 
Pán primátor vysvetlil, že pri rekonštrukciách je p roblém, že sa 
vyskytnú skryté závady.  
 
Vedúci oddelenia p. Kotešovský informoval, ktoré pr áce naviac je 
nutné vykona ť (objavilo sa napr. zvlhnutie muriva, tehál) a sú 
opodstatnené. 
 
Poslanec p. Školek konštatoval, že pre neho je dôle žité, aby sa 
objekt prerobil na byty. To, že dodávate ľ za čal s prácami skôr je 
ur čité porušenie, ale vzh ľadom na využitie priaznivého po časia sa 
toto bežne robí. Vedúci odd. Rr vysvetlil, že navýš enie je reálne 
a nako ľko boli doplnené informácie a technické záležitosti , nemá 
výhrady k navýšeniu rozpo čtu. 
 
Pán primátor konštatoval, že na rokovanie prišiel p oslanec p. 
Raždík. 
 
Poslanec p. Filek konštatoval, že ke ď projekt bol poslancami 
schválený, je nutné, aby aj na ďalej mal podporu a finan čné 
prostriedky boli schválené. Požiadal, aby poslanci boli sú časťou 
výberovej komisie. 
 
Pán primátor odpovedal, že v zmysle dodatku k rokov aciemu 
poriadku, na návrh poslanca p. Webera, sú poslanci prizývaní na 
výberové konanie.   
 
Poslanec p. Lovás informoval prítomných, že on bol jedným z členov 
komisie výberovej komisie, pod ľa neho bol priebeh konania korektný 
a vybratá firma, ke ď nastúpila skôr, len uvítal. Firma vykonala 
búracie práce, celý objekt pracovníci upratali a pr ipravili na 
ďalšie stavebné práce. Poprosil kolegov poslancov, a by projekt 
podporili. 
 
Poslanec p. Kozák konštatoval, že poslanci projekt podporia, len 
podľa neho, keby boli vykonané vopred podrobnejšie sond áže 
a statické posúdenie mohol sa objekt zbúra ť a stava ť nanovo. 
 
Poslanec p. Babušík dal návrh na ukon čenie diskusie a nako ľko sa 
do diskusie už nikto nehlásil, pán primátor ukon čil diskusiu. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Informáciu - stavba „Stavebné úpravy a zmena využit ia objektu 
základnej školy na nájomné byty, spevnené plochy, o plotenie a 
prípojky inžinierskych sietí“. 
II.Schva ľuje: 



Zvýšenie rozpo čtu na realizáciu prác naviac stavby „Stavebné 
úpravy a zmena využitia objektu základnej školy na nájomné byty, 
spevnené plochy, oplotenie a prípojky inžinierskych  sietí“. 
o 42.200,- €  v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením  
č. 8/2017 k 30. 11. 2017. 
  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 165/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Informáciu - stavba „Stavebné úpravy a zmena využit ia objektu 
základnej školy na nájomné byty, spevnené plochy, o plotenie a 
prípojky inžinierskych sietí“. 
II.Schva ľuje: 
Zvýšenie rozpo čtu na realizáciu prác naviac stavby „Stavebné 
úpravy a zmena využitia objektu základnej školy na nájomné byty, 
spevnené plochy, oplotenie a prípojky inžinierskych  sietí“. 
o 42.200,- €  v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením  
č. 8/2017 k 30. 11. 2017. 

 
8/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
8/2017 k 30. 11. 2017. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 8/2017 k 30. 11. 2017.  
Informácia – obstaranie vzduchotechniky pre zariade nie 
Jesienka,ZpSaDS spolu s projektovou dokumentáciou.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 166/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 8/2017 k 30. 11. 
2017 
 
II.  Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
8/2017, 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 30. 11. 2017 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 

OZ Galza, Byt ča – dotácia na zhotovenie hlavy draka    -4.000,- €  
OZ Galza, Byt ča – dotácia na reštaurovanie  podstavca 
                  sochy sv.J. Nepomuckého    -3.530 ,- € 
 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov  

Sociálne byty – oprava a údržba                  +1 .330,- €  

 



Podprogram 11.3. Školské stravovanie  

ŠJ Ul. mieru – oprava auta                              +1.000,- €  

 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 

OZ Galza, Byt ča – dotácia na zhotovenie hlavy draka    +2.670,- €  
OZ Galza, Byt ča – dotácia na reštaurovanie  podstavca 
                  sochy sv.J.Nepomuckého    +3.530, - € 
 
Podprogram 15.10. Zariadenie pre seniorov, zar. op.  sl.  

Jesienka, ZpS a DS – obstaranie vzduchotechniky     -3.000,- € 
Jesienka, ZpS a DS – PD - vzduchotechnika         + 3.000,- €  

 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve            + 36.130,- € 
P z predaja tovarov, výrobkov a služieb            +10.000,- € 
 
 
Finan čné operácie príjmové 
Bankové úvery                                        -45.130,- € 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 8/2017 k 30. 11. 
2017. 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
8/2017, 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 30. 11. 2017 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 

OZ Galza, Byt ča – dotácia na zhotovenie hlavy draka    -4.000,- €  
OZ Galza, Byt ča – dotácia na reštaurovanie  podstavca 
                  sochy sv.J. Nepomuckého    -3.530 ,- € 
 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov  

Sociálne byty – oprava a údržba                  +1 .330,- €  

 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie  

ŠJ Ul. mieru – oprava auta                              +1.000,- €  

 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty  

MŠ Hurbanova – „Zníženie energetickej náro čnosti...“  -25.200,- €  

 



Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 

OZ Galza, Byt ča – dotácia na zhotovenie hlavy draka    +2.670,- €  
OZ Galza, Byt ča – dotácia na reštaurovanie  podstavca 
                  sochy sv.J.Nepomuckého    +3.530, - € 
 
Podprogram 14.1. Bytová problematika  

Realizácia stavieb - byty Pšurnovice                  +42.200,- € 
 
Podprogram 15.10. Zariadenie pre seniorov, zar. op.  sl.  

Jesienka, ZpS a DS – obstaranie vzduchotechniky       -20.000,- € 
Jesienka, ZpS a DS – PD - vzduchotechnika         + 3.000,- €  

 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve            + 36.130,- € 
P z predaja tovarov, výrobkov a služieb            +10.000,- € 
Finan čné operácie príjmové 
Bankové úvery                                        -45.130,- € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 166/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 8/2017 k 30. 11. 
2017. 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
8/2017, 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 30. 11. 2017 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 

OZ Galza, Byt ča – dotácia na zhotovenie hlavy draka    -4.000,- €  
OZ Galza, Byt ča – dotácia na reštaurovanie  podstavca 
                  sochy sv.J. Nepomuckého    -3.530 ,- € 
 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov  

Sociálne byty – oprava a údržba                  +1 .330,- €  

 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie  

ŠJ Ul. mieru – oprava auta                              +1.000,- €  

 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty  

MŠ Hurbanova – „Zníženie energetickej náro čnosti...“  -25.200,- €  

 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 

OZ Galza, Byt ča – dotácia na zhotovenie hlavy draka    +2.670,- €  
OZ Galza, Byt ča – dotácia na reštaurovanie  podstavca 



                  sochy sv.J.Nepomuckého    +3.530, - € 
 
Podprogram 14.1. Bytová problematika  

Realizácia stavieb - byty Pšurnovice                  +42.200,- € 
 
Podprogram 15.10. Zariadenie pre seniorov, zar. op.  sl.  

Jesienka, ZpS a DS – obstaranie vzduchotechniky       -20.000,- € 
Jesienka, ZpS a DS – PD - vzduchotechnika         + 3.000,- €  

 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve            + 36.130,- € 
P z predaja tovarov, výrobkov a služieb            +10.000,- € 
Finan čné operácie príjmové 
Bankové úvery                                        -45.130,- € 
 
9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 9/2017, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku 
v školách a školských zariadeniach v znení neskorší ch zmien 
a doplnkov. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 167/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 9/2017, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách 
a školských zariadeniach v znení neskorších zmien a  doplnkov. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 9/2017, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách 
a školských zariadeniach v znení neskorších zmien a  doplnkov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 167/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 9/2017, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách 
a školských zariadeniach v znení neskorších zmien a  doplnkov. 
 
10 / Nakladanie s majetkom Mesta Byt ča – opätovné prerokovanie 
žiadosti p. Michaely Rakovanovej a spol. o vydanie súhlasu Mesta 
s úpravou spevnenej plochy pre parkovanie osobných motorových 
vozidiel na Ul. Rázusovej v Byt či. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 168/2017 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vybudovanie parkovacej plochy na Rázusovej ul. v By t či, na časti 
pozemku parc. EKN č. 1356, k.ú. V. Byt ča, pred rodinnými 
dvojdomami č. súp. 668 a 1469/8A, spoluvlastníkmi týchto RD a n a 
ich vlastné náklady. V prípade budúceho riešenia do pravnej 
situácie v tejto časti mesta (realizácia kruhového objazdu, resp. 
križovatky)  bude táto parkovacia plocha použitá v zmysle 
predmetného projektu dopravného riešenia a to bez n ároku 
spoluvlastníkov rodinných dvojdomov č. súp. 668 a 1469/8A na 
Hlinkovej ulici v Byt či na vyplatenie nákladov použitých na 
vybudovanie parkovacej plochy. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vybudovanie parkovacej plochy na Rázusovej ul. v By t či, na časti 
pozemku parc. EKN č. 1356, k.ú. V. Byt ča, pred rodinnými 
dvojdomami č. súp. 668 a 1469/8A, spoluvlastníkmi týchto RD a n a 
ich vlastné náklady. V prípade budúceho riešenia do pravnej 
situácie v tejto časti mesta (realizácia kruhového objazdu, resp. 
križovatky)  bude táto parkovacia plocha použitá v zmysle 
predmetného projektu dopravného riešenia a to bez n ároku 
spoluvlastníkov rodinných dvojdomov č. súp. 668 a 1469/8A na 
Hlinkovej ulici v Byt či na vyplatenie nákladov použitých na 
vybudovanie parkovacej plochy. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 168/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vybudovanie parkovacej plochy na Rázusovej ul. v By t či, na časti 
pozemku parc. EKN č. 1356, k.ú. V. Byt ča, pred rodinnými 
dvojdomami č. súp. 668 a 1469/8A, spoluvlastníkmi týchto RD a n a 
ich vlastné náklady. V prípade budúceho riešenia do pravnej 
situácie v tejto časti mesta (realizácia kruhového objazdu, resp. 
križovatky)  bude táto parkovacia plocha použitá v zmysle 
predmetného projektu dopravného riešenia a to bez n ároku 
spoluvlastníkov rodinných dvojdomov č. súp. 668 a 1469/8A na 
Hlinkovej ulici v Byt či na vyplatenie nákladov použitých na 
vybudovanie parkovacej plochy. 
 
11 /  Návrh p. Vladislava Bachoríka, Červe ňanského č. 568/41, Byt ča  
na bezodplatný prevod Obchodného podielu v spol. KT R Byt ča,  
s.r.o., Námestie SR č. 1, Byt ča, do vlastníctva Mesta Byt ča. 
Žiadate ľ ponúka Mestu Byt ča bezodplatný prevod svojho Obchodného  
podielu vo vyššie uvedenej spolo čnosti, predstavujúci 20,89152 %  
účasti na majetku spolo čnosti. 
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 169/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
V súlade so zákonom  č. 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov s v súlade s bodom 2, písm. n) , §-u 12 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016, bezodplatný prevod obchodného podielu v  spolo čnosti 
KTR Byt ča, s.r.o., so sídlom Námestia SR č.1, 014 01 Byt ča, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilin a, oddiel : 
Sro, vložka č. : 11025/L, I ČO : 36 379 018, predstavujúci 
20,89152 % ú časť na majetku spol. KTR Byt ča, s.r.o., výška vkladu 
12 448 €, od spolo čníka tejto spolo čnosti – p. Vladislav 
Bachorík, bytom Červe ňanského ul., č. súp. 568/41, 014 01 Byt ča, 
a to na Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, I ČO : 00 321 192. 
 
II.Poveruje:   
Primátora Mesta Byt ča, aby na valnom zhromaždení spol. KTR 
Byt ča, s.r.o., hlasoval za tento bezodplatný prevod obc hodného 
podielu p. Vladislava Bachoríka v spol. KTR Byt ča, s.r.o., na 
Mesto Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
V súlade so zákonom  č. 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov s v súlade s bodom 2, písm. n) , §-u 12 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016, bezodplatný prevod obchodného podielu v  spolo čnosti 
KTR Byt ča, s.r.o., so sídlom Námestia SR č.1, 014 01 Byt ča, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilin a, oddiel : 
Sro, vložka č. : 11025/L, I ČO : 36 379 018, predstavujúci 
20,89152 % ú časť na majetku spol. KTR Byt ča, s.r.o., výška vkladu 
12 448 €, od spolo čníka tejto spolo čnosti – p. Vladislav 
Bachorík, bytom Červe ňanského ul., č. súp. 568/41, 014 01 Byt ča, 
a to na Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, I ČO : 00 321 192. 
 
II.Poveruje:   
Primátora Mesta Byt ča, aby na valnom zhromaždení spol. KTR 
Byt ča, s.r.o., hlasoval za tento bezodplatný prevod obc hodného 
podielu p. Vladislava Bachoríka v spol. KTR Byt ča, s.r.o., na 
Mesto Byt ča. 
 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 169/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
V súlade so zákonom  č. 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov s v súlade s bodom 2, písm. n) , §-u 12 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča zo d ňa 



23.11.2016, bezodplatný prevod obchodného podielu v  spolo čnosti 
KTR Byt ča, s.r.o., so sídlom Námestia SR č.1, 014 01 Byt ča, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilin a, oddiel : 
Sro, vložka č. : 11025/L, I ČO : 36 379 018, predstavujúci 
20,89152 % ú časť na majetku spol. KTR Byt ča, s.r.o., výška vkladu 
12 448 €, od spolo čníka tejto spolo čnosti – p. Vladislav 
Bachorík, bytom Červe ňanského ul., č. súp. 568/41, 014 01 Byt ča, 
a to na Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, I ČO : 00 321 192. 
 
II.Poveruje:   
Primátora Mesta Byt ča, aby na valnom zhromaždení spol. KTR 
Byt ča, s.r.o., hlasoval za tento bezodplatný prevod obc hodného 
podielu p. Vladislava Bachoríka v spol. KTR Byt ča, s.r.o., na 
Mesto Byt ča. 
 
12 / Žiados ť ASSASSIN GYN Byt ča v zastúpení p. Martinom Ozánikom 
o prenájom uvo ľnených nebytových priestorov v Tribúne mesta (po p.  
Fuljerovi) – opätovné prerokovanie. 
O predmetné nebytové priestory nebol prejavený žiad ny záujem zo  
strany organizácií a klubov mesta Byt ča. Ide sa o nebytové  
priestory na prízemí objektu Tribúny mesta Byt ča o výmere 85 m 2. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 170/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytových pri estorov 
o výmere 85 m 2 nachádzajúcich sa na prízemí  objektu Tribúna mest a 
č.s. 182 na Ul. S. Sakalovej v Byt či (web mesta, 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 to nájomcovi ASSASSIN GYN Byt ča v zastúpení 
p. Martinom Ozánikom Byt ča, s nasledovnými podmienkami nájmu: 
- výška nájmu vrátane spotreby energií (paušál) ... . €/mesiac 
- nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

lehotou 
- ú čel nájmu: športové aktivity-box, thaibox a pod. 
  
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom v oblasti športových 
a vo ľnočasových aktivít. 
 
alebo 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 170/2017 
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  hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie 



zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča a to nebytových 
priestoroch nachádzajúcich sa na prízemí objektu Tr ibúny mesta 
Byt ča č.s.  182 na ul. S. Sakalovej v Byt či, s min. cenou 
prenájmu vo výške 20,00 €/m 2/rok, s nájomnou zmluvou uzatvorenou 
na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou a s ú čelom 
nájmu – obchodné priestory, poskytovanie služieb, k ancelárske 
a skladovacie priestory a pod., okrem reštaura čných služieb a 
herní.   
Zámer priameho prenájmu predmetných nebytových prie storov sa 
zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke me sta 
a v regionálnej tla či a to s min. 15-d ňovou lehotou na doru čenie 
ponúk záujemcov. Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na zasadnutí 
MZ v Byt či. 
 
Pán primátor konštatoval, že nako ľko podnikate ľská komisia navrhla 
vyhlásenie zverejnenia zámeru prenájmu nebytových p riestorov, tak 
je okrem schva ľujúceho uznesenia navrhnuté aj uznesenie odporu čené 
podnikate ľskou komisiou. Je na poslancoch, o ktorom návrhu bu dú 
hlasova ť. 
 
Predseda PK poslanec p. Šušolík navrhol, aby poslan ci rokovali 
o návrhu uznesenia predloženom podnikate ľkou komisiou, nako ľko ide 
o dos ť lukratívne priestory a ak nebude žiadny iný záujem ca, budú 
rokova ť o žiadosti ASSASSIN GYN Byt ča. 
 
Poslanci s uvedeným súhlasili, predseda návrhovej k omisie 
predložil návrh uznesenia, o ktorom dal pán primáto r hlasova ť:  
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  hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie 
zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča a to nebytových 
priestoroch nachádzajúcich sa na prízemí objektu Tr ibúny mesta 
Byt ča č.s.  182 na ul. S. Sakalovej v Byt či, s min. cenou 
prenájmu vo výške 20,00 €/m 2/rok, s nájomnou zmluvou uzatvorenou 
na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou a s ú čelom 
nájmu – obchodné priestory, poskytovanie služieb, k ancelárske 
a skladovacie priestory a pod., okrem reštaura čných služieb a 
herní.   
Zámer priameho prenájmu predmetných nebytových prie storov sa 
zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke me sta 
a v regionálnej tla či a to s min. 15-d ňovou lehotou na doru čenie 
ponúk záujemcov. Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na zasadnutí 
MZ v Byt či. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 170/2017 
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  hospodárenia 



a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie 
zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča a to nebytových 
priestoroch nachádzajúcich sa na prízemí objektu Tr ibúny mesta 
Byt ča č.s.  182 na ul. S. Sakalovej v Byt či, s min. cenou 
prenájmu vo výške 20,00 €/m 2/rok, s nájomnou zmluvou uzatvorenou 
na dobu neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou a s ú čelom 
nájmu – obchodné priestory, poskytovanie služieb, k ancelárske 
a skladovacie priestory a pod., okrem reštaura čných služieb a 
herní.   
Zámer priameho prenájmu predmetných nebytových prie storov sa 
zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke me sta 
a v regionálnej tla či a to s min. 15-d ňovou lehotou na doru čenie 
ponúk záujemcov. Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na zasadnutí 
MZ v Byt či. 
 
13 / Žiados ť p. Stanislava Ga ňu s manž. Annou, Hrabové č. 47, Byt ča 
o odpredaj pozemkov v k.ú. Hrabové - opätovné prero kovanie. 
Ide o pozemky parc. CKN č. 670/13, 670/14 a 668/5, kde je Mesto 
podielovým spoluvlastníkom vo výške 1/20-tina a o p ozemok parc. 
CKN č. 668/6, kde je Mesto vlastníkom v podiele 1/1. V s úlade 
s uznesením MZ v Byt či č. 29/2017 zaslalo Mesto Byt ča druhému 
spoluvlastníkovi týchto pozemkov – SPF Bratislava, písomnú ponuku 
na uplatnenie si predkupného práva, za kúpnu cenu v o výške 20,00 
€/m 2,  na ktorú SPF Bratislava písomne odpovedal, že si  toto 
zákonné predkupné právo neuplat ňuje. Mesto Byt ča môže na základe 
vyššie uvedeného schváli ť odpredaj dotknutých pozemkov 
žiadate ľovi, ktorý je vlastníkom RD na pri ľahlom pozemku 
tvoriaceho neoddelite ľný celok s týmito mestskými pozemkami. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 171/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie pozemkov mesta  parc. CKN č. 670/13, TTP o výmere 31 
m2, parc. CKN č. 670/14, TTP o výmere 5 m 2 a parc. CKN č. 668/5, 
lesné pozemky o výmere  87 m 2, v podiele 1/20-tina a pozemok parc. 
CKN č. 668/6, lesné pozemky o výmere  56 m 2, v podiele 1/1, v k.ú. 
Hrabové, ,za prebyto čný majetok mesta Byt ča.  
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj pozemkov  parc. CKN č. 
670/13, TTP o výmere 31 m 2, parc. CKN č. 670/14, TTP o výmere 5 m 2 
a parc. CKN č. 668/5, lesné pozemky o výmere  87 m 2, v podiele  
1/20-tina a pozemok parc. CKN č. 668/6, lesné pozemky o výmere  
56 m 2, v podiele 1/1, v k.ú. Hrabové a to kupujúcemu – S tanislav 
Gaňa s manž. Annou, Hrabové 47, 014 01 Byt ča, s nasledovnými 
podmienkami predaja:  
a) kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2,  
b) kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne po platky spojené 
s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy.  



 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie pozemkov mesta  parc. CKN č. 670/13, TTP o výmere 31 
m2, parc. CKN č. 670/14, TTP o výmere 5 m 2 a parc. CKN č. 668/5, 
lesné pozemky o výmere  87 m 2, v podiele 1/20-tina a pozemok parc. 
CKN č. 668/6, lesné pozemky o výmere  56 m 2, v podiele 1/1, v k.ú. 
Hrabové, ,za prebyto čný majetok mesta Byt ča.  
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj pozemkov  parc. CKN č. 
670/13, TTP o výmere 31 m 2, parc. CKN č. 670/14, TTP o výmere 5 m 2 
a parc. CKN č. 668/5, lesné pozemky o výmere  87 m 2, v podiele  
1/20-tina a pozemok parc. CKN č. 668/6, lesné pozemky o výmere  
56 m 2, v podiele 1/1, v k.ú. Hrabové a to kupujúcemu – S tanislav 
Gaňa s manž. Annou, Hrabové 47, 014 01 Byt ča, s nasledovnými 
podmienkami predaja:  
a) kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2,  
b) kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne po platky spojené 
s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 171/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie pozemkov mesta  parc. CKN č. 670/13, TTP o výmere 31 
m2, parc. CKN č. 670/14, TTP o výmere 5 m 2 a parc. CKN č. 668/5, 
lesné pozemky o výmere  87 m 2, v podiele 1/20-tina a pozemok parc. 
CKN č. 668/6, lesné pozemky o výmere  56 m 2, v podiele 1/1, v k.ú. 
Hrabové, ,za prebyto čný majetok mesta Byt ča.  
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj pozemkov  parc. CKN č. 
670/13, TTP o výmere 31 m 2, parc. CKN č. 670/14, TTP o výmere 5 m 2 
a parc. CKN č. 668/5, lesné pozemky o výmere  87 m 2, v podiele  
1/20-tina a pozemok parc. CKN č. 668/6, lesné pozemky o výmere  
56 m 2, v podiele 1/1, v k.ú. Hrabové a to kupujúcemu – S tanislav 
Gaňa s manž. Annou, Hrabové 47, 014 01 Byt ča, s nasledovnými 
podmienkami predaja:  
a) kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2,  
b) kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne po platky spojené 
s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy.  
 
14 / Schva ľovanie odpredaja pozemku z parc. EKN č. 54/2 v k.ú. 
Hrabové, po vyhotovení geometrického plánu, opätovn é prerokovanie 
žiadosti p. Petra Gajdošíka a manž. Dariny. 



Žiadatelia d ňa 16.10.2017 doru čili Mestu Byt ča GP č. 36442500-
340/2017 so spresnením predmetu predaja – novovytvo rený pozemok 
parc. CKN č. 646/2, zast. plochy o výmere 64 m 2. Tento pozemok 
tvorí neoddelite ľný celok so stavbou RD žiadate ľa č.s. 207, 
stojaceho na pozemku parc. CKN č. 96/2, k.ú. Hrabové. Uznesením 
MZ v Byt či č. 105/2017 bola schválená príprava odpredaja 
dotknutého pozemku žiadate ľom, a to za kúpnu cenu vo výške 15,00 
€/m 2. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 172/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie novovytvoreného pozemku mesta  parc. CKN č. 646/2, 
zast. plochy a nádvoria o výmere 64 m 2 (vytvoreného GP č. 
36442500-340/2017, SYKO , s.r.o., Žilina) v k.ú. Hr abové za 
prebyto čný majetok mesta Byt ča.  
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj pozemku parc. CKN č. 
646/2, zast. plochy a nádvoria o výmere 64 m 2 (vytvoreného GP č. 
36442500-340/2017, SYKO , s.r.o., Žilina) v k.ú. Hr abové, a to 
kupujúcemu – Peter Gajdošík s manž. Darinou, Hrabov é 207, 014 01 
Byt ča, s nasledovnými podmienkami predaja:  
a) kúpna cena vo výške 15,00 €/m 2,  
b) kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne po platky spojené 
s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie novovytvoreného pozemku mesta  parc. CKN č. 646/2, 
zast. plochy a nádvoria o výmere 64 m 2 (vytvoreného GP č. 
36442500-340/2017, SYKO , s.r.o., Žilina) v k.ú. Hr abové za 
prebyto čný majetok mesta Byt ča.  
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj pozemku parc. CKN č. 
646/2, zast. plochy a nádvoria o výmere 64 m 2 (vytvoreného GP č. 
36442500-340/2017, SYKO , s.r.o., Žilina) v k.ú. Hr abové, a to 
kupujúcemu – Peter Gajdošík s manž. Darinou, Hrabov é 207, 014 01 
Byt ča, s nasledovnými podmienkami predaja:  
a) kúpna cena vo výške 15,00 €/m 2,  
b) kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne po platky spojené 
s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy.  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 172/2017 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie novovytvoreného pozemku mesta  parc. CKN č. 646/2, 
zast. plochy a nádvoria o výmere 64 m 2 (vytvoreného GP č. 
36442500-340/2017, SYKO , s.r.o., Žilina) v k.ú. Hr abové za 
prebyto čný majetok mesta Byt ča.  
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj pozemku parc. CKN č. 
646/2, zast. plochy a nádvoria o výmere 64 m 2 (vytvoreného GP č. 
36442500-340/2017, SYKO , s.r.o., Žilina) v k.ú. Hr abové, a to 
kupujúcemu – Peter Gajdošík s manž. Darinou, Hrabov é 207, 014 01 
Byt ča, s nasledovnými podmienkami predaja:  
a) kúpna cena vo výške 15,00 €/m 2,  
b) kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne po platky spojené 
s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy.  
 
15 / Schva ľovanie prenájmu nebytových priestorov v Tribúne mes ta 
Byt ča na Ul. S. Sakalovej v Byt či, osobitným zrete ľom na základe 
žiadosti p. Tomáša Bielika, Gaštanová 1007/2, Byt ča.  
Na základe uznesenia MZ v Byt či č.153/2017 bolo zrealizované 
zverejnenie zámeru priameho prenájmu týchto nebytov ých priestorov 
o výmere 17 m 2 žiadate ľovi, v d ňoch od 04.10. do 31.10.2017, pri čom 
do dnešného d ňa nebola ku tomuto zámeru doru čená žiadna námietka 
od tretích osôb. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 173/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
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 prenaj ímate ľom – 
Mesto Byt ča, Nám. SR č.1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 
a nájomcom – Tomáš Bielik, Gaštanová 1007/2, Byt ča, na priamy 
prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného oso bitného 
zrete ľa, o výmere  17 m 2, nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny 
mesta na ul. S. Sakalovej v Byt či, s nasledovnými podmienkami 
nájmu:  
- nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

lehotou 
- nájomné vo výške 13,27 €/mesiac, vrátane spotreby  energií 

(paušál)  
- ú čel nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny 
 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom v oblasti kultúrnych, 
športových a vo ľnočasových aktivít. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
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 prenaj ímate ľom – 
Mesto Byt ča, Nám. SR č.1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 
a nájomcom – Tomáš Bielik, Gaštanová 1007/2, Byt ča, na priamy 
prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného oso bitného 
zrete ľa, o výmere  17 m 2, nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny 
mesta na ul. S. Sakalovej v Byt či, s nasledovnými podmienkami 
nájmu:  
- nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

lehotou 
- nájomné vo výške 13,27 €/mesiac, vrátane spotreby  energií 

(paušál)  
- ú čel nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny 
 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom v oblasti kultúrnych, 
športových a vo ľnočasových aktivít. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 173/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
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 prenaj ímate ľom – 
Mesto Byt ča, Nám. SR č.1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 
a nájomcom – Tomáš Bielik, Gaštanová 1007/2, Byt ča, na priamy 
prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného oso bitného 
zrete ľa, o výmere  17 m 2, nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny 
mesta na ul. S. Sakalovej v Byt či, s nasledovnými podmienkami 
nájmu:  
- nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

lehotou 
- nájomné vo výške 13,27 €/mesiac, vrátane spotreby  energií 

(paušál)  
- ú čel nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny 
 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom v oblasti kultúrnych, 
športových a vo ľnočasových aktivít. 
16 / Žiados ť HANT BY, s.r.o., Stará Ivanská cesta 1/386, Bratis lava 
o uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod inžinierskej stavby 
„Svetelne riadená križovatka na ceste I/10 a Ul. Št efánikovej  
v Byt či“ a návrh Dohody o ukon čení Zmluvy o budúcej darovacej 
zmluve zo d ňa 03.02.2017. 



Mesto Byt ča a žiadate ľ uzatvorili d ňa 03.02.2017 Zmluvu o budúcej 
darovacej zmluve na prevod predmetnej inžinierskej stavby. 
Žiadate ľ z dôvodu úspory ú čtovných a administratívnych nákladov 
žiada Mesto Byt ča o zrušenie tejto Zmluvy o budúcej darovacej 
zmluve a jej nahradenie Kúpnou zmluvou, s kúpnou ce nou vo výške 
1,00 € bez DPH. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 174/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie Dohody o ukon čení Zmluvy o budúcej darovacej zmluve 
zo d ňa 03.02.2017 medzi Mestom Byt ča a spolo čnos ťou HANT BY, 
s.r.o., Stará Ivanská cesta 1/386, Bratislava na pr evod 
inžinierskej stavby „Svetelne riadená križovatka na  ceste I/10 
a Ul. Štefánikovej v Byt či“. 
 
2/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Mestom Byt ča, I ČO:00321 192 - 
kupujúci a spolo čnos ťou HANT BY, s.r.o., Stará Ivanská cesta 
1/386, Bratislava, I ČO:47800577 – predávajúci, na prevod 
inžinierskej stavby „Svetelne riadená križovatka na  ceste I/10 
a Ul. Štefánikovej  v Byt či“, za kúpnu cenu vo výške 1,- € bez 
DPH, t.j. uzatvorenie predmetnej kúpnej zmluvy v je j navrhovanom 
znení zo d ňa 8. 11. 2017.  
 
Vedúci oddelenia Rr p. Ing. Kotešovský pripomenul p rítomným, že 
koncom roka 2016 bolo uznesením č. 162/2016 zo d ňa 26. 11. 2016 
schválené uzatvorenie budúcej darovacej zmluvy, pre dmetom ktorej 
je stavebný objekt na ceste I/10 a Ul. Štrefánikove j vrátane 
cestnej svetelnej signalizácie. Následne teraz firm a HANT 
požiadala, aby bola darovacia zmluva nahradená kúpn ou zmluvou. 
Tento predmet rokovania bol na PK, ktorá požiadala o doplnenie 
údajov ako je kolauda čné rozhodnutie. Ozrejmil, že stavebné 
povolenie vydávali dva úrady, vetvu zo Štefánikovej  ulice 
k skupinovým garážam Mesto Byt ča a na ceste I. triedy Okresný úrad 
Žilina odbor cestnej dopravy. Tento návrh kúpnej zm luvy sa 
odlišuje v tom, že sa uvádzajú časti SO 101 a SO 102. SO 102 je tá 
vetva Ul. Štefánikova ku garážam. Mesto Byt ča zatia ľ kolauda čné 
rozhodnutie nevydalo, Okresný úrad Žilina (SO 101) už kolauda čné 
povolenie vydal.  
 
Pán primátor ozrejmil, že ide o tú časť z Ul. Štefánikovej, ale  
Mesto Byt ča isto neprevezme časť štátnej cesty I/10, tento 
stavebný objekt Mesto vypustí z tej zmluvy. Čo sa týka 
signaliza čného zariadenia boli pracovníci TS na školení. Pret o pán 
primátor navrhol zmenu v uznesení – doplni ť objekt SO 102.  
 
Poslanec p. Weber konštatoval, že je to ve ľmi nezvyklé, aby Mesto 
spravovalo križovatku na ceste I/10. Na Meste potom  budú aj budúce 
opravy a Mesto bude ma ť zodpovednos ť za jej prevádzku, mala by to 
mať SSC.  



Pán primátor informoval, že križovatku budú spravov ať TS, na 
školení bol elektrikár z TS a informatik z úradu. N áklady pre 
Mesto nebudú žiadne. 
 
Poslanec p. Kozák ozrejmil, že v priemyselnom parku  bude 
vybudovaná ďalšia výrobná hala novej firmy. Výstavba križovatky  
bola vyvolaná investícia, aby mohla by ť ďalšia výrobná hala 
spustená do prevádzky. Náklady znášala firma HANT. Na Mesto bola 
požiadavka, aby prevzalo túto križovatku, nako ľko firma HANT 
nemôže riadi ť dopravu, lebo to nedokáže tak, ako to bude spravov ať 
SSC a Mesto Byt ča.    
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesen ia, o ktorom 
dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie Dohody o ukon čení Zmluvy o budúcej darovacej zmluve 
zo d ňa 03.02.2017 medzi Mestom Byt ča a spolo čnos ťou HANT BY, 
s.r.o., Stará Ivanská cesta 1/386, Bratislava na pr evod 
inžinierskej stavby „Svetelne riadená križovatka na  ceste I/10 
a Ul. Štefánikovej  v Byt či“. 
 
2/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Mestom Byt ča, I ČO:00321 192 - 
kupujúci a spolo čnos ťou HANT BY, s.r.o., Stará Ivanská cesta 
1/386, Bratislava, I ČO:47800577 – predávajúci, na prevod 
inžinierskej stavby „Svetelne riadená križovatka na  ceste I/10 
a Ul. Štefánikovej  v Byt či“ – objekt SO 102 Úprava križovatky na 
vetve B a C, za kúpnu cenu vo výške 1,- € bez DPH.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 174/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie Dohody o ukon čení Zmluvy o budúcej darovacej zmluve 
zo d ňa 03.02.2017 medzi Mestom Byt ča a spolo čnos ťou HANT BY, 
s.r.o., Stará Ivanská cesta 1/386, Bratislava na pr evod 
inžinierskej stavby „Svetelne riadená križovatka na  ceste I/10 
a Ul. Štefánikovej  v Byt či“. 
 
2/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Mestom Byt ča, I ČO:00321 192 - 
kupujúci a spolo čnos ťou HANT BY, s.r.o., Stará Ivanská cesta 
1/386, Bratislava, I ČO:47800577 – predávajúci, na prevod 
inžinierskej stavby „Svetelne riadená križovatka na  ceste I/10 
a Ul. Štefánikovej  v Byt či“ – objekt SO 102 Úprava križovatky na 
vetve B a C, za kúpnu cenu vo výške 1,- € bez DPH.  
 
17 /  Ponuka CERTUS DEVELOPMENT s.r.o., Rozmarínová 1,  Tren čín  
na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva Mesta Byt ča, pozemok  
parc. CKN č.  1920/108, zast. plochy a nádvoria o výmere 7.204  m2,  
k.ú. Ve ľká Byt ča. 
Ide o prevod pozemku - novovytvorená ul. Pod Hájom (nad spol.  



STAVOARTIKEL, s.r.o., napojenie na ul. Na Tehel ňu).  
 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 175/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prijatie ponuky spolo čnosti CERTUS DEVELOPMENT s.r.o., 
Rozmarínová 1, Tren čín, na bezodplatný prevod pozemku parc. CKN 
č.  1920/108, zast. plochy a nádvoria o výmere 7.204  m2, k.ú. 
Veľká Byt ča, do vlastníctva Mesta Byt ča. 
 
alebo 

uznesenie č. 175/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky spolo čnosti CERTUS DEVELOPMENT s.r.o., 
Rozmarínová 1, Tren čín, na bezodplatný prevod pozemku parc. CKN 
č.  1920/108, zast. plochy a nádvoria o výmere 7.204  m2, k.ú. 
Veľká Byt ča, do vlastníctva Mesta Byt ča. 
 
Pán primátor konštatoval, že toto je tiež bod, ktor ý podnikate ľská 
komisia neodporu čila schváli ť, preto sú dva návrhy uznesenia. Je 
to lokalita pri stavebninách p. Letka.  
 
Poslanec p. Kozák konštatoval, že pod ľa všetkého by chceli 
žiadatelia od Mesta vybudova ť cestu, pri čom pri takýchto 
projektoch, ako je Mar ček si to developeri vybudujú na vlastné 
náklady. Nech ju teda vybudujú a potom odovzdajú Me stu. Zo 
žiadosti nie je zrejmé, aké investície od Mesta o čakávajú, či 
vybudovanie povrchu vozovky a časovo kedy, či chcú aj ďalšie veci. 
Mesto, pod ľa jeho názoru nemá problém vzia ť do vlastníctva cestu, 
ide len však aj o to, aby takto Mesto neprispelo k zhodnocovaniu 
ich investícii. 
 
Poslanci po krátkej diskusii navrhli hlasovanie o u znesení – 
neprijatie ponuky. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky spolo čnosti CERTUS DEVELOPMENT s.r.o., 
Rozmarínová 1, Tren čín, na bezodplatný prevod pozemku parc. CKN 
č.  1920/108, zast. plochy a nádvoria o výmere 7.204  m2, k.ú. 
Veľká Byt ča, do vlastníctva Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 175/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Neprijatie ponuky spolo čnosti CERTUS DEVELOPMENT s.r.o., 
Rozmarínová 1, Tren čín, na bezodplatný prevod pozemku parc. CKN 
č.  1920/108, zast. plochy a nádvoria o výmere 7.204  m2, k.ú. 
Veľká Byt ča, do vlastníctva Mesta Byt ča. 
 
18 / Návrh SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina na u zatvorenie  
Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1532/2017 v k.ú. Hliník nad  
Váhom, stavba Byt ča – M Č Hliník nad Váhom, rozšírenie  
Kanalizácie. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 176/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 1532/2017 o zriadení vecného bremena 
v rámci stavby „Byt ča – M Č Hliník nad Váhom, rozšírenie 
kanalizácie“,  medzi povinným z vecného bremena – M esto Byt ča, 
Nám. 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 jej návrhom zo d ňa 13.09.2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 1532/2017 o zriadení vecného bremena 
v rámci stavby „Byt ča – M Č Hliník nad Váhom, rozšírenie 
kanalizácie“,  medzi povinným z vecného bremena – M esto Byt ča, 
Nám. 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 jej návrhom zo d ňa 13.09.2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 176/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 1532/2017 o zriadení vecného bremena 
v rámci stavby „Byt ča – M Č Hliník nad Váhom, rozšírenie 
kanalizácie“,  medzi povinným z vecného bremena – M esto Byt ča, 
Nám. 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 jej návrhom zo d ňa 13.09.2017. 
 
19 / Návrh SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina - Zm luva č.  
1545/2017 o budúcej zmluve o zriadení vecného breme na v rámci  
stavby„ Vodovod Pšurnovice – II. etapa“.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 177/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Uzatvorenie Zmluvy č. 1545/2017 o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena v rámci stavby„ Vodovod Pšurnovice – II. etapa“,  
medzi budúcim povinným z vecného bremena – Mesto By t ča, Nám. SR 
č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného 
bremena – SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO 
36 672 297, v súlade s jej návrhom zo d ňa 13.09.2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 1545/2017 o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena v rámci stavby„ Vodovod Pšurnovice – II. etapa“,  
medzi budúcim povinným z vecného bremena – Mesto By t ča, Nám. SR 
č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného 
bremena – SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO 
36 672 297, v súlade s jej návrhom zo d ňa 13.09.2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 177/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 1545/2017 o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena v rámci stavby„ Vodovod Pšurnovice – II. etapa“,  
medzi budúcim povinným z vecného bremena – Mesto By t ča, Nám. SR 
č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného 
bremena – SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO 
36 672 297, v súlade s jej návrhom zo d ňa 13.09.2017. 
 
20 / Schva ľovanie priameho prenájmu nebytových priestorov 
telocvi ční, Pavilónu B a Pavilónu C v ZŠ na ul. Mieru 1235 
v Byt či, osobitným zrete ľom, predkladá odd. Správy majetku a RR 
na MsÚ v Byt či na základe žiadosti žiadate ľa – ZŠ ul. Mieru 1235, 
Byt ča. Na základe uznesenia MZ v Byt či č.152/2017 bolo 
zrealizované zverejnenie zámeru priameho prenájmu t ýchto neb. 
priestorov žiadate ľom, v d ňoch od 12.10. do 31.10.2017, pri čom do 
dnešného d ňa nebola ku tomuto zámeru doru čená žiadna námietka od 
tretích osôb. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 178/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom nebytových priestorov telocvi ční ZŠ ul. Mieru v Byt či a 
Pavilónu B a Pavilónu C, mimo vyu čovacieho procesu školy, priamy 
prenájom pod ľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladan ia s majetkom 
mesta Byt ča, zo d ňa 23.11.2016, 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) Súkromné centrum vo ľného času, Lombardiniho 26, Byt ča  



b) Tibor Ondrušík, Na Sahare 452/18, 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 (her ňa o výmere 62 m 2 v Pavilóne B): 
a) Martin Neupauer, Platanova 22, Žilina 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  

- výška nájmu 7,00 €/hod., vrátane poplatkov za spo trebu 
energií   

- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť 

a nájomcom (tane čná sála o výmere 54 m 2 v Pavilóne C): 
a) RNDr. Daniela Švrhovná, Gaštanová 1008/33, Byt ča 
b) Katarína Ga ňová, Gaštanová 1004/15, Byt ča 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 

- výška nájmu 7,00 €/hod., vrátane poplatkov za spo trebu 
energií  

- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť 

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. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom nebytových priestorov telocvi ční ZŠ ul. Mieru v Byt či a 
Pavilónu B a Pavilónu C, mimo vyu čovacieho procesu školy, priamy 
prenájom pod ľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladan ia s majetkom 
mesta Byt ča, zo d ňa 23.11.2016, 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) Súkromné centrum vo ľného času, Lombardiniho 26, Byt ča  
b) Tibor Ondrušík, Na Sahare 452/18, 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 (her ňa o výmere 62 m 2 v Pavilóne B): 
a) Martin Neupauer, Platanova 22, Žilina 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  

- výška nájmu 7,00 €/hod., vrátane poplatkov za spo trebu 
energií   

- nájomná zmluva na dobu neur čitú  



- ú čel nájmu: športová činnos ť 
a nájomcom (tane čná sála o výmere 54 m 2 v Pavilóne C): 
a) RNDr. Daniela Švrhovná, Gaštanová 1008/33, Byt ča 
b) Katarína Ga ňová, Gaštanová 1004/15, Byt ča 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 

- výška nájmu 7,00 €/hod., vrátane poplatkov za spo trebu 
energií  

- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť 

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. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 178/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prenájom nebytových priestorov telocvi ční ZŠ ul. Mieru v Byt či a 
Pavilónu B a Pavilónu C, mimo vyu čovacieho procesu školy, priamy 
prenájom pod ľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladan ia s majetkom 
mesta Byt ča, zo d ňa 23.11.2016, 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) Súkromné centrum vo ľného času, Lombardiniho 26, Byt ča  
b) Tibor Ondrušík, Na Sahare 452/18, 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 (her ňa o výmere 62 m 2 v Pavilóne B): 
a) Martin Neupauer, Platanova 22, Žilina 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  

- výška nájmu 7,00 €/hod., vrátane poplatkov za spo trebu 
energií   

- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť 

a nájomcom (tane čná sála o výmere 54 m 2 v Pavilóne C): 
a) RNDr. Daniela Švrhovná, Gaštanová 1008/33, Byt ča 
b) Katarína Ga ňová, Gaštanová 1004/15, Byt ča 
s nasledovnými podmienkami nájmu: 

- výška nájmu 7,00 €/hod., vrátane poplatkov za spo trebu 
energií  

- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť 

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. 
 



21 / Žiados ť Urbárskeho pozemkového spolo čenstva Malá Byt ča,  
č.s.104, Byt ča o možnos ť napojenia sa na plynovú prípojku do MŠ  
v Malej Byt či. 
Žiadate ľ plánuje plynofikáciu svojho objektu č.s. 104 v Malej  
Byt či, pri čom pod ľa vyjadrenia SPP a.s. Bratislava, prevádzka  
Žilina by bolo možné túto novú prípojku napoji ť na plynovú  
prípojku Mesta Byt ča vedenú do MŠ Malá Byt ča v tom prípade, ak  
Mesto Byt ča predmetnú STL plynovú prípojku PE D32, d ĺžky 14,3 m, 
prevedie do vlastníctva SPP a.s., Bratislava. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 179/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu vyhotovenia Zmluvy o prevode vlastníctva „ STL plynovej 
prípojky PE D32, d ĺžky 14,3 m, pre MŠ Malá Byt ča“, z 
vlastníctva Mesta Byt ča na nadobúdate ľa – Slovenský plynárenský 
priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislav a 26 a jej 
následné predloženie na rokovanie MZ v Byt či ku jej schváleniu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu vyhotovenia Zmluvy o prevode vlastníctva „ STL plynovej 
prípojky PE D32, d ĺžky 14,3 m, pre MŠ Malá Byt ča“, z 
vlastníctva Mesta Byt ča na nadobúdate ľa – Slovenský plynárenský 
priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislav a 26 a jej 
následné predloženie na rokovanie MZ v Byt či ku jej schváleniu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 179/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu vyhotovenia Zmluvy o prevode vlastníctva „ STL plynovej 
prípojky PE D32, d ĺžky 14,3 m, pre MŠ Malá Byt ča“, z 
vlastníctva Mesta Byt ča na nadobúdate ľa – Slovenský plynárenský 
priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislav a 26 a jej 
následné predloženie na rokovanie MZ v Byt či ku jej schváleniu. 
 
22 / Žiados ť p. Nadeždy Novotnej, Fra ňa Krá ľa č. 881/14, Byt ča 
o povolenie podnájmu nebytových priestorov o výmere  8 m 2, tretej  
osobe, p. Marcele Križaníkovej, Hlboké nad Váhom 30 3. 
Ide o nebytové priestory nachádzajúcich sa na ul. T resko ňovej  
814/5, Byt ča (holi čstvo, kaderníctvo). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 180/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Udelenie súhlasu nájomcovi nebytových priestorov v objekte č.s. 
814/5 v Byt či – p. Nadežda Novotná, Fra ňa Krá ľa 881/14, Byt ča, 
k podnájmu časti týchto nebytových priestorov o výmere 8 m 2, pre 
podnájomcu p. Marcela Križaníková, Hlboké nad Váhom  303 na 
rovnaký ú čel – holi čstvo, kaderníctvo. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Udelenie súhlasu nájomcovi nebytových priestorov v objekte č.s. 
814/5 v Byt či – p. Nadežda Novotná, Fra ňa Krá ľa 881/14, Byt ča, 
k podnájmu časti týchto nebytových priestorov o výmere 8 m 2, pre 
podnájomcu p. Marcela Križaníková, Hlboké nad Váhom  303 na 
rovnaký ú čel – holi čstvo, kaderníctvo. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 180/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Udelenie súhlasu nájomcovi nebytových priestorov v objekte č.s. 
814/5 v Byt či – p. Nadežda Novotná, Fra ňa Krá ľa 881/14, Byt ča, 
k podnájmu časti týchto nebytových priestorov o výmere 8 m 2, pre 
podnájomcu p. Marcela Križaníková, Hlboké nad Váhom  303 na 
rovnaký ú čel – holi čstvo, kaderníctvo. 
 
23 / Návrh poslanca p. JUDr. Antona Školka – alternatí vne riešenie 
realizácie výstavby a následnej prevádzky športovej  haly – 
zriadenie Mestskej obchodnej spolo čnosti (s.r.o.). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 181/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Alternatívne riešenie realizácie výstavby a následn ej prevádzky 
športovej haly – zriadenie Mestskej obchodnej spolo čnosti 
(s.r.o.). 
 
Poslanci po krátkej diskusii zvážili, že o navrhova nej alternatíve 
a celkovo o ďalšom postupe, budú rokova ť po skon čení verejného 
obstarávania na športovú halu. 
 
Poslanec p. Filek sa ospravedlnil a zo zasadnutia o diešiel. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Alternatívne riešenie realizácie výstavby a následn ej prevádzky 
športovej haly – zriadenie Mestskej obchodnej spolo čnosti 
(s.r.o.). 
 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 181/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Alternatívne riešenie realizácie výstavby a následn ej prevádzky 
športovej haly – zriadenie Mestskej obchodnej spolo čnosti 
(s.r.o.). 
 
24 / Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej  
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2016/2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 182/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej  
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2016/2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej  
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2016/2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 182/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej  
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2016/2017. 
 
25 / Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov na  Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 183/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomných zmlúv na prenájom nájomných b ytov na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča týmto žiadate ľom: 
1/ p. Tibor Pánik – byt č. 5, na dobu ur čitú 1 rok od       
1.12.2017 do 30.11.2018. 
2/ p. Peter Macek – byt č. 9, na dobu ur čitú 1 rok od       
1.12.2017 do 30.11.2018. 
3/ p. Michaela Búšovská – byt č. 10, na dobu ur čitú 1 rok od 
1.12.2017 do 30.11.2018. 



4/ p. Peter Pivoda – byt č. 19, na dobu ur čitú 1 rok od 1.12.2017 
do 30.11.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomných zmlúv na prenájom nájomných b ytov na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča týmto žiadate ľom: 
1/ p. Tibor Pánik – byt č. 5, na dobu ur čitú 1 rok od       
1.12.2017 do 30.11.2018. 
2/ p. Peter Macek – byt č. 9, na dobu ur čitú 1 rok od       
1.12.2017 do 30.11.2018. 
3/ p. Michaela Búšovská – byt č. 10, na dobu ur čitú 1 rok od 
1.12.2017 do 30.11.2018. 
4/ p. Peter Pivoda – byt č. 19, na dobu ur čitú 1 rok od 1.12.2017 
do 30.11.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 183/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomných zmlúv na prenájom nájomných b ytov na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča týmto žiadate ľom: 
1/ p. Tibor Pánik – byt č. 5, na dobu ur čitú 1 rok od       
1.12.2017 do 30.11.2018. 
2/ p. Peter Macek – byt č. 9, na dobu ur čitú 1 rok od       
1.12.2017 do 30.11.2018. 
3/ p. Michaela Búšovská – byt č. 10, na dobu ur čitú 1 rok od 
1.12.2017 do 30.11.2018. 
4/ p. Peter Pivoda – byt č. 19, na dobu ur čitú 1 rok od 1.12.2017 
do 30.11.2018. 
 
26 / Pridelenie vo ľného  bytu č. 17 na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, 
Byt ča - garsónka č. 17 na dobu ur čitú 1 rok žiadate ľovi  
p. Františkovi Hvore čnému na dobu od 1.12.2017 do 30.11.2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 184/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie bytu na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča - garsónky č. 
17 na dobu ur čitú 1 rok p. Františkovi Hvore čnému na dobu ur čitú 
od 1.12.2017 do 30.11.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Pridelenie bytu na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča- garsónky č. 
17 na dobu ur čitú 1 rok p. Františkovi Hvore čnému na dobu ur čitú 
od 1.12.2017 do 30.11.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 184/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie bytu na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča - garsónky č. 
17 na dobu ur čitú 1 rok p. Františkovi Hvore čnému na dobu ur čitú 
od 1.12.2017 do 30.11.2018. 
 
27 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom 
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, 
Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 185/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomných zmlúv v bytoch v bytovom dome  pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča na dobu 
ur čitú o 1 rok: 
1/ p. Jozef Masaryk, byt č.51-nájom od 1.12.2017 do 30.11.2018 
2/ p. Alena Jozefa Hrošová, byt č. 43 – nájom na dobu ur čitú od 
1.12.2017 do 30.11.2018. 
 
Pán primátor informoval, že p. Hrošová má podlžnost i vyrovnané. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomných zmlúv v bytoch v bytovom dome  pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča na dobu 
ur čitú o 1 rok: 
1/ p. Jozef Masaryk, byt č.51-nájom od 1.12.2017 do 30.11.2018 
2/ p. Alena Jozefa Hrošová, byt č. 43 – nájom na dobu ur čitú od 
1.12.2017 do 30.11.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 185/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie nájomných zmlúv v bytoch v bytovom dome  pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, Byt ča na dobu 
ur čitú o 1 rok: 
1/ p. Jozef Masaryk, byt č.51-nájom od 1.12.2017 do 30.11.2018 
2/ p. Alena Jozefa Hrošová, byt č. 43 – nájom na dobu ur čitú od 
1.12.2017 do 30.11.2018. 
 



28 / Návrh na zmenu uznesenia č. 155/2017 zo d ňa 21.09.2017. 
 
Uznesenie č. 187/2017, ktorým sa mení uznesenie č. 155/2017 zo 
dňa 21.09.2017, tak, že bod 2/ uznesenia č. 155/2017 zo d ňa 
21.09.2017 znie :   
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, 
uzatvorenie kúpnej zmluvy oh ľadne pozemkov parc. č. KN-C 2969/5, 
TTP o výmere 94 m 2, parc. č. KN-C 2969/21, zastavaná plocha o 
výmere 65 m 2 a parc. č. KN-C 3490/3, zastavaná plocha o výmere 3 
m2 (vytvorených GP č. 120/2017 vypracovaným Tiborom Melišom, 
geodetom) v k.ú. Ve ľká Byt ča s kupujúcimi : Margita Baránková, 
nar. 19.7.1960, bytom Pšurnovická č. 1047/70, 014 01 Byt ča, 
v podiele 1/2 a Jozef Baránek, nar. 29.6.1987, byto m Pšurnovická 
č. 1047/70, 014 01 Byt ča, v podiele 1/2, s nasledujúcimi 
podmienkami predaja:  

a) kúpna cena vo výške 30,00 €/m 2,  
b) kupujúci uhradia správne poplatky spojené s kona ním o 

návrhu na vklad vlastníckych práv k uvedeným pozemk om v 
prospech kupujúcich do katastra nehnute ľností.  

   
Pán primátor pripomenul, čo hovoril v úvode zasadnutia, ide 
o zmenu v prijatom uznesení, kedy kupujúca je p. Ba ránková a syn, 
nie ako bolo pôvodne manžel. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uznesenie č. 186/2017, ktorým sa mení uznesenie č. 155/2017 zo 
dňa 21.09.2017, tak, že bod 2/ uznesenia č. 155/2017 zo d ňa 
21.09.2017 znie :  
  
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, 
uzatvorenie kúpnej zmluvy oh ľadne pozemkov parc. č. KN-C 2969/5, 
TTP o výmere 94 m 2, parc. č. KN-C 2969/21, zastavaná plocha o 
výmere 65 m 2 a parc. č. KN-C 3490/3, zastavaná plocha o výmere 3 
m2 (vytvorených GP č. 120/2017 vypracovaným Tiborom Melišom, 
geodetom) v k.ú. Ve ľká Byt ča s kupujúcimi : Margita Baránková, 
nar. 19.7.1960, bytom Pšurnovická č. 1047/70, 014 01 Byt ča, 
v podiele 1/2 a Jozef Baránek, nar. 29.6.1987, byto m Pšurnovická 
č. 1047/70, 014 01 Byt ča, v podiele 1/2, s nasledujúcimi 
podmienkami predaja:  

a) kúpna cena vo výške 30,00 €/m 2,  
b) kupujúci uhradia správne poplatky spojené s kona ním o 

návrhu na vklad vlastníckych práv k uvedeným pozemk om v 
prospech kupujúcich do katastra nehnute ľností.  

 



 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 186/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uznesenie č. 186/2017, ktorým sa mení uznesenie č. 155/2017 zo 
dňa 21.09.2017, tak, že bod 2/ uznesenia č. 155/2017 zo d ňa 
21.09.2017 znie :  
  
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, 
uzatvorenie kúpnej zmluvy oh ľadne pozemkov parc. č. KN-C 2969/5, 
TTP o výmere 94 m 2, parc. č. KN-C 2969/21, zastavaná plocha o 
výmere 65 m 2 a parc. č. KN-C 3490/3, zastavaná plocha o výmere 3 
m2 (vytvorených GP č. 120/2017 vypracovaným Tiborom Melišom, 
geodetom) v k.ú. Ve ľká Byt ča s kupujúcimi : Margita Baránková, 
nar. 19.7.1960, bytom Pšurnovická č. 1047/70, 014 01 Byt ča, 
v podiele 1/2 a Jozef Baránek, nar. 29.6.1987, byto m Pšurnovická 
č. 1047/70, 014 01 Byt ča, v podiele 1/2, s nasledujúcimi 
podmienkami predaja:  

a) kúpna cena vo výške 30,00 €/m 2,  
b) kupujúci uhradia správne poplatky spojené s kona ním o 

návrhu na vklad vlastníckych práv k uvedeným pozemk om v 
prospech kupujúcich do katastra nehnute ľností.  

 
--------------------------------------------------- ----- 
Na vedomie: 
 
1/ Návrh Záväzných sú ťažných podmienok OVS Mesta Byt ča č. 5/2017  
na predaj Televízneho káblového rozvodu a Obchodnéh o podielu  
mesta Byt ča v spol. KTR Byt ča, s.r.o.. Ide o plnenie uznesenia 
MZ v Byt či č. 145/2017 zo d ňa 21.09.2017. 
  
Vzhľadom na riešenie ďalšieho nakladania s majetkom mesta Byt ča 
(TKR Byt ča a Obchodný podiel mesta Byt ča v spol. KTR Byt ča, 
s.r.o.) rieši ť odpredaj až po nadobudnutí 100% ú časti mesta Byt ča 
na majetku spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o..  
 
--------------------------------------------------- -------- 
 
V bode rôzne pán primátor oboznámil prítomných, že poslanec p. 
Skotnický podal podnet na Okresnú prokuratúru vo ve ci 
prerokovania územného plánu a jeho schválenia. Chce l, aby 
poslanci zvážili, či to nie je to isté, ako pri hlasovaní 
o ubytovaní brata p. Skotnického v sociálnom byte, poslanec p. 
Skotnický nechcel o tomto bode hlasova ť, vytiahol karti čku 
z hlasovacieho zariadenia a zostal v rokovacej sále . Je to také 
isté, ako ke ď vytiahli karti čku z hlasovacieho zariadenia 
poslanci p. Putirka a p. Weber.     
 



V závere zasadnutia pán primátor diskutoval s posla ncami o za čatí  
zasadnutia d ňa 14. 12. 2017 o 13,00 hodine. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 10/2017 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Bc. Miroslav Mi nár čik 
prednostka úradu                    primátor mesta            
 
 
Július Kozák                        Július Lovás                                                      
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 
 


