
 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 3/2017 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného     

dňa 25. 4. 2017 o 14,00 hodine v Dome kultúry Byt ča 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 18,35 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 17 poslancov 
Program: 
1/ Materiály preložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok 2016. 
3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 4/2017 
o podmienkach prevodu bytov vo vlastníctve Mesta By t ča. 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2017,  
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 1/2014 o sociálnych 
službách a o úhradách za sociálne služby. 
5/ Žiados ť Ob čianske združenie GALZA, Byt ča o poskytnutie  
dotácie. 
6/ Žiados ť DV HZ Hrabové o poskytnutie finan čných prostriedkov na  
zakúpenie sochy sv. Floriána. 
7/ Iniciatívny poslanecký návrh na zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča –  
vy členenie finan čných prostriedkov na vypracovanie projektu  
revitalizácie zelene v Byt či. 
8/ Návrh primátora mesta na vybudovanie parkoviska n a Ul. Okružnej 
v Byt či. 
9/ Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča, rozpo čtovým opatrením č.  
3/2017 k 30.04.2017. 
10 / Schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody v erejným 
vodovodom v mestskej časti Hrabové. 
11 / Návrh primátora mesta Byt ča – spôsob obstarania stavby  
objektu bývalej ZŠ v m. č. Pšurnovice na nájomné byty. 
12 / Žiados ť o odpredaj časti pozemku v k.ú. Hliník nad Váhom. 
13 / Návrh SeVaK a.s., Žilina na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve 
o zriadení vecného bremena – k.ú Hliník nad Váhom. 
14 / Návrh SeVaK a.s., Žilina na uzatvorenie Zmluvy o zriadení  
vecného bremena - k.ú. Malá Byt ča. 
15 / OVS Mesta Byt ča č. 2/2017, predaj pozemkov v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
16 / Vyhodnotenie sú ťaže na prenájom časti pozemku v k.ú. Ve ľká  
Byt ča na ú čel zriadenia letných terás. 
17 / Vyhodnotenie sú ťaže na prenájom časti pozemku v k.ú. Ve ľká 
Byt ča na ú čel výstavby reklamného zariadenia. 
18 / Schva ľovanie priameho prenájmu časti v areáli Futbalového  
štadióna na ul. S. Sakalovej v Byt či. 
19 / Uzatvorenie nájomných zmlúv so Združením Benet LT C a so 
Súkromnou strednou odbornou školou v Byt či - nebytové priestory  
telocvi čne ZŠ E. Lániho.  
20 / Uzatvorenie nájomných zmlúv na prenájom nebytovýc h priestorov  
telocvi čne a skladu nachádzajúcich sa v ZŠ Ul. Mieru. 
21 / Návrh Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu č. 3. 
22 / Žiados ť o odpredaj pozemkov v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
23 / Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Tribú ne mesta na  
Ul. S. Sakalovej v Byt či. 
24 / Návrh na zmenu uznesenia MZ v Byt či č. 26/2017 zo d ňa 23. 2. 
2017. 



 
 

25 / Žiados ť vlastníkov pozemkov o zaradenie pozemkov v k.ú. 
Mikšová do územného plánu mesta Byt ča. 
26 / Žiadosti o pridelenie nájomných bytov na Ul. Tres koňovej 
814/5, Byt ča. 
27 / Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. 
Tresko ňovej 814/5, Byt ča. 
28 / Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka. 
29 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2017.  
30 /  Návrh nakladania s majetkom Mesta Byt ča - KTR.  
31 / Rôzne. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. 
Bc. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 16 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Pán primátor  
oboznámil prítomných, že v bode rôzne navrhuje prer okova ť 
rekonštrukciu ulice Moyzesova a podá informáciu z v alného 
zhromaždenia Prima banky. Ďalej pán primátor informoval, že bod 8/   
Návrh primátora mesta na vybudovanie parkoviska na Ul. Okružnej 
v Byt či, s ťahuje z rokovania. Poslanec p. Kozák nesúhlasil, ab y 
bol bod 8/ stiahnutý z rokovania. Poslanec p. Škole k navrhol, že 
nako ľko ob čania, vlastníci pozemkov, ktorých sa návrh týka sú 
prítomní na rokovaní zastupite ľstva, preto by sa oni mali 
k uvedenému bodu vyjadri ť. Za prítomných vlastníkov pozemkov 
konštatoval p. Macek, že oni nemajú ni č proti stiahnutiu bodu 
z rokovania v prípade, že tento návrh nebude opakov ane podaný na 
jednom z ďalších zasadnutí zastupite ľstva. Pán primátor odpovedal, 
že dáva svoje slovo, tento návrh nepredloží. Uznal,  že pokia ľ 
nebude schválený doplnok územného plánu a vyriešené  prístupy 
k pozemkom návrh nepodá. Tiež konštatoval, že na ná vrh poslanca p. 
Struhala je možné parkovacie miesta rieši ť inak. 
Poslanci návrh na stiahnutie bodu 8/ z programu rok ovania 
schválili.    
 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Ing. Ján Melocík 
a p. Július Kozák. 
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Ján 
Melocík ako predseda komisie, p. Július Kozák a p. Júius Lovás ako 
členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili.  
 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča: 
-správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach  MZ d ňa 6. 2.  
 2017 a 23. 2. 2017, 
-správa o výsledku kontroly č. 1/2017 – kontrola vybavovania 
 s ťažností a petícii za r. 2016 v podmienkach samosprá vy Mesta 
 Byt ča, 
-správa o výsledkoch kontroly – kontrola plnenia pr ijatých 



 
 

 opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 2016. 
   
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 48/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach  MZ d ňa 6. 2.  
 2017 a 23. 2. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 1/2017 – kontrola vybavovania 
 s ťažností a petícii za r. 2016 v podmienkach samosprá vy Mesta 
 Byt ča, 
-správu o výsledkoch kontroly – kontrola plnenia pr ijatých 
 opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 2016 
predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach  MZ d ňa 6. 2.  
 2017 a 23. 2. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 1/2017 – kontrola vybavovania 
 s ťažností a petícii za r. 2016 v podmienkach samosprá vy Mesta 
 Byt ča, 
-správu o výsledkoch kontroly – kontrola plnenia pr ijatých 
 opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 2016 
predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č.48/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach  MZ d ňa 6. 2.  
 2017 a 23. 2. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 1/2017 – kontrola vybavovania 
 s ťažností a petícii za r. 2016 v podmienkach samosprá vy Mesta 
 Byt ča, 
-správu o výsledkoch kontroly – kontrola plnenia pr ijatých 
 opatrení z finan čných kontrol vykonaných v I. polroku 2016 
predložené hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
  
Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p. 
Branislav Chúpek. 
 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok 2016. 
Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča za  
rok 2016. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť Závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok 2016 bez  
výhrad. 
 
Návrh uznesenia: 



 
 

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

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

2/ Prebytok rozpo čtu vo výške 1.135.364,58 €  zisteného pod ľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov.  
Prebytok rozpo čtu sa znižuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  
rozpo čtovom roku  vo  výške  84.000,00 €, ú čelovo ur čených na:  
- ZŠ Ul. mieru – odstránenie havarijného stavu  84.00 0,00 € 
Uvedené finan čné prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov. 
Prebytok rozpo čtu zistený pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. znížený o sumu nevy čerpaných 
prostriedkov ú čelovo ur čených na bežné  výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpo čtovom roku je vo výške 1.051.364,58 € 
a použije  sa na: 

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

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

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

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

 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu Mesta Byt ča 
za rok 2016. 
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ro čnej ú čtovnej závierky 
a hospodárenia Mesta Byt ča k 31. 12. 2016. 
 
II.Schva ľuje: 



 
 

1/ Závere čný  ú čet mesta a celoro čné hospodárenie mesta za  r. 
2016 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad. 

2/ Prebytok rozpo čtu vo výške 1.135.364,58 €  zisteného pod ľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov.  
Prebytok rozpo čtu sa znižuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  
rozpo čtovom roku  vo  výške  84.000,00 €, ú čelovo ur čených na:  
- ZŠ Ul. mieru – odstránenie havarijného stavu  84.00 0,00 € 
Uvedené finan čné prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov. 
Prebytok rozpo čtu zistený pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. znížený o sumu nevy čerpaných 
prostriedkov ú čelovo ur čených na bežné  výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpo čtovom roku je vo výške 1.051.364,58 € 
a použije  sa na: 

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

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

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

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

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

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

2/ Prebytok rozpo čtu vo výške 1.135.364,58 €  zisteného pod ľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov.  



 
 

Prebytok rozpo čtu sa znižuje o nevy čerpané prostriedky ú čelovo 
ur čené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  
rozpo čtovom roku  vo  výške  84.000,00 €, ú čelovo ur čených na:  
- ZŠ Ul. mieru – odstránenie havarijného stavu  84.00 0,00 € 
Uvedené finan čné prostriedky je možné použi ť v rozpo čtovom roku 
v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov. 
Prebytok rozpo čtu zistený pod ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. znížený o sumu nevy čerpaných 
prostriedkov ú čelovo ur čených na bežné  výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpo čtovom roku je vo výške 1.051.364,58 € 
a použije  sa na: 

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

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

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

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

 
3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 4/2017 
o podmienkach prevodu bytov vo vlastníctve Mesta By t ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  
Byt ča č. 4/2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 50/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2017 
o podmienkach prevodu bytov vo vlastníctve Mesta By t ča  
v navrhovanom znení zo d ňa 25. 4. 2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2017 
o podmienkach prevodu bytov vo vlastníctve Mesta By t ča  
v navrhovanom znení zo d ňa 25. 4. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 50/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  



 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 4/2017 
o podmienkach prevodu bytov vo vlastníctve Mesta By t ča  
v navrhovanom znení zo d ňa 25. 4. 2017. 
 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 5/2017,  
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 1/2014 o sociálnych 
službách a o úhradách za sociálne služby. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  
Byt ča č. 5/2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 51/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2017, ktorým sa  
mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 1/2014 o sociálnych službách  
a o úhradách za sociálne služby. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2017, ktorým sa  
mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 1/2014 o sociálnych službách  
a o úhradách za sociálne služby. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 51/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2017, ktorým sa  
mení a dop ĺňa VZN Mesta Byt ča č. 1/2014 o sociálnych službách  
a o úhradách za sociálne služby. 
   
5/ Žiados ť Ob čianske združenie GALZA, Byt ča o poskytnutie  
dotácie na zhotovenie a osadenie hlavy draka do stu dne zámockého  
parku v Byt či. 
 
Prítomní členovia MR (4) hlasovali dvaja za schválenie žiadosti 
a dvaja sa zdržali hlasovania, t.z. MR nezaujala st anovisko. 
 
Návrh uznesenia: 

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



 
 

o dotáciu aj na VÚC, teda h ľadajú aj mimorozpo čtové zdroje. 
  
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu Ob čianskemu združeniu GALZA, Byt ča vo výške 4.000,- €  
na zhotovenie a osadenia hlavy draka do studne zámo ckého  
parku v Byt či v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 3/2017 k 30. 04. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 52/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu Ob čianskemu združeniu GALZA, Byt ča vo výške 4.000,- €  
na zhotovenie a osadenia hlavy draka do studne zámo ckého  
parku v Byt či v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 3/2017 k 30. 04. 2017. 
 
6/ Žiados ť DV HZ Hrabové o poskytnutie finan čných prostriedkov vo  
výške 5.000,- € na zakúpenie sochy sv. Floriána. 
 
MR iniciatívu členov dobrovo ľného hasi čského zboru uvítala,  
konštatovala však, že obstarávacia cena sochy je vy soká (vzh ľadom  
na materiál – bronz). Na tento dobrý ú čel by, pod ľa názoru MR,  
poslúžila socha sv. Floriána aj v inom prevedení, p reto MR 
odporú ča na zváženie obstaranie sochy za prijate ľnejšiu, nižšiu 
cenu.     
   
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 53/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky vo výške .....  € z rezervného fondu ,  
na zakúpenie sochy sv. Floriána do m. č. Hrabové, v Zmene rozpo čtu  
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2017 k 30. 04. 2017. 
 
Pán primátor prítomných oboznámil, že v návrhu uzne senia zatia ľ  
nie je ur čená suma, preto požiadal, aby návrhová komisia dopl nila 
sumu, ktorá vyplynie z rokovania.    
 
Poslanec p. Kozák konštatoval, že je možné zaobstar ať sochu sv.  
Floriána aj v inom prevedení za nižšiu cenu, tak ak o to urobili 
hasi či v Malej Byt či. Považuje to za nehospodárne nakladanie  
s finan čnými prostriedkami. 
 
Poslanec p. Hrobárik vysvetlil, že predsa už v minu lom období mali  
hasi či v Hrabovom na sochu sv. Floriána v rozpo čte finan čné  
prostriedky, ale tie museli Mestu vráti ť z dôvodu problému 
s materiálom (praskol kamenný podstavec). Ob čania urobili zbierku 
na dofinancovanie, lebo celé to bude stá ť 10.000,- €.  



 
 

Poslanec p. Hrobárik predložil návrh na dotáciu vo výške 4.000,-  
€.  
 
Zástupca primátora p. Babušík podporil návrh poslan ca  
p. Hrobárika. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uzneseni a, o ktorom dal  
pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu Ob čianskemu združeniu GALZA, Byt ča vo výške 4.000,- €  
na zhotovenie a osadenia hlavy draka do studne zámo ckého  
parku v Byt či v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 3/2017 k 30. 04. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 53/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu Ob čianskemu združeniu GALZA, Byt ča vo výške 4.000,- €  
na zhotovenie a osadenia hlavy draka do studne zámo ckého  
parku v Byt či v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 3/2017 k 30. 04. 2017. 
 
7/ Iniciatívny poslanecký návrh na zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča –  
vy členenie finan čných prostriedkov vo výške 10.000,- € na  
vypracovanie projektu revitalizácie zelene v Byt či. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť vy členenie finan čných prostriedkov vo  
výške 10.000,- € na vypracovanie projektu revitaliz ácie zelene 
v Byt či. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 54/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Finan čné prostriedky vo výške 10.000,- € z rezervného fon du,  
na vypracovanie projektu revitalizácie zelene v Byt či, v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2017 k 30. 04. 
2017. 
2/ Za čatie verejného obstarávania na spracovanie projekto vej 
dokumentácie revitalizácie zelene v Byt či, vrátane náhradnej 
výsadby za vyrúbané stromy na Ul. Komenského. Termí n odovzdania 
projektu: jese ň 2017.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Finan čné prostriedky vo výške 10.000,- € z rezervného fon du,  



 
 

na vypracovanie projektu revitalizácie zelene v Byt či, v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2017 k 30. 04. 
2017. 
2/ Za čatie verejného obstarávania na spracovanie projekto vej 
dokumentácie revitalizácie zelene v Byt či, vrátane náhradnej 
výsadby za vyrúbané stromy na Ul. Komenského. Termí n odovzdania 
projektu: jese ň 2017.  
 
Poslanec p. Kozák upozornil, aby boli do projektu z ahrnuté aj  
mestské časti. 
Poslanci konštatovali, že to je samozrejme. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 54/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Finan čné prostriedky vo výške 10.000,- € z rezervného fon du,  
na vypracovanie projektu revitalizácie zelene v Byt či, v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2017 k 30. 04. 
2017. 
2/ Za čatie verejného obstarávania na spracovanie projekto vej 
dokumentácie revitalizácie zelene v Byt či, vrátane náhradnej 
výsadby za vyrúbané stromy na Ul. Komenského. Termí n odovzdania 
projektu: jese ň 2017.  
 
8/ Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča, rozpo čtovým opatrením č.  
3/2017 k 30.04.2017. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča  
rozpo čtovým opatrením č. 3/2017 k 30. 04. 2017 v nasledovnými 
zmenami: 
 
Kapitálové výdavky  
Podprogram 8.3 Správa a údržba verejnej zelene 
PD – revitalizácia zelene                             +10 000,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)           +10.000,- € 
 
0Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 55/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2017 k 30. 04. 
2017. 
 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
3/2017, 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. 04. 2017  
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
Kapitálové výdavky  
Podprogram 8.3 Správa a údržba verejnej zelene 
PD – revitalizácia zelene                             +10 000,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)           +10.000,- € 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor predniesol návrh uznesenia doplnený o prijaté 
uznesenia v predchádzajúcich bodoch rokovania a dal  hlasova ť:  
Mestské zastupite ľstvo 
I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2017 k 30. 04. 
2017. 
II.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 3/2017, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 od s. 2 písm. a) 
- d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 04. 2017 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
OZ Galza, Byt ča – dotácia - zhotovenie hlavy draka...  +4.000,- €  
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi 
m. č. Hrabové – socha sv. Floriána      +5.000,- €  
Podprogram 8.2. Výstavba chodníkov a MK 
Okružná ul. – vybudovanie parkoviska    -39.000,- €   
Podprogram 8.3 Správa a údržba verejnej zelene 
PD – revitalizácia zelene                             +10 000,- € 
 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve     +4.000,-  € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)           -24.000,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 239.200,- € na odstránenie havarijného stavu majetku mesta: 
-  Tribúna mesta – výmena okien     +12.000,- € 
-  Transfer TS MB – výtlky      +15.700,- € 
-  Transfer TS MB – výmena obrubníkov    + 5.000,- € 
-  Oprava MK            +162.000,- € 
-  ZŠ Ul. mieru – oprava oplotenia     +30.500,- € 
-  Ul. mieru – oprava chodníka     +14.000,- € 
 



 
 

v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 55/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
III.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2017 k 30. 04. 
2017. 
IV.  Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 3/2017, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 od s. 2 písm. a) 
- d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 04. 2017 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
OZ Galza, Byt ča – dotácia - zhotovenie hlavy draka...  +4.000,- €  
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi 
m. č. Hrabové – socha sv. Floriána      +5.000,- €  
Podprogram 8.2. Výstavba chodníkov a MK 
Okružná ul. – vybudovanie parkoviska    -39.000,- €   
Podprogram 8.3 Správa a údržba verejnej zelene 
PD – revitalizácia zelene                             +10 000,- € 
 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve     +4.000,-  € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)           -24.000,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 239.200,- € na odstránenie havarijného stavu majetku mesta: 
-  Tribúna mesta – výmena okien     +12.000,- € 
-  Transfer TS MB – výtlky      +15.700,- € 
-  Transfer TS MB – výmena obrubníkov    + 5.000,- € 
-  Oprava MK            +162.000,- € 
-  ZŠ Ul. mieru – oprava oplotenia     +30.500,- € 
-  Ul. mieru – oprava chodníka     +14.000,- € 
 
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov. 
 
9/ Schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody v erejným 
vodovodom v mestskej časti Hrabové. 
 



 
 

MR odporú ča MZ schváli ť návrh ceny za výrobu a dodávku pitnej vody 
verejným vodovodom v mestskej časti Hrabové vo výške 0,60 €/m 3. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 56/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodov odom v mestskej 
časti Hrabové vo výške 0,60 €/m 3. 
 
Poslanec p. Hrobárik tlmo čil názor svoj aj ob čanov m. č. Hrabové,  
že súhlasia so zdvihnutím ceny vody, ale nie až na 60 centov,  
preto navrhuje zvýšenie ceny na 40 centov. Odporú ča, aby cena 
vody 40 centov bola na dobu ur čitú aspo ň do r. 2022. V prípade, 
že by boli ve ľké poruchy, potom samozrejme je treba cenu vody 
prehodnoti ť. 
  
Poslanec p. Kozák zhodnotil stav dodávky vody v Hra bovom, kde  
niektorým ob čanom je cena vody Mestom dotovaná, ostatní, ktorým  
dodáva vodu SeVaK, platia viac. Okrem iného konštat oval, že možno  
by bolo ob čanom treba dotova ť rozdiel ceny vody, nako ľko Mesto 
dostalo finan čnú náhradu od štátu za zele ň v m. č. Hrabové. 
V závere diskusie navrhol ponecha ť cenu vody v pôvodnej výške. 
 
Poslanec p. Putirka pripomenul, že pri ostatnom sch vaľovaní ceny 
vody v Hrabovom sa dohodli, že každý rok bude zastu pite ľstvo pri- 
merane zvyšova ť cenu vody.   
 
Návrhová komisia porade predložila návrh uznesenia,  o ktorom dal 
pán primátor hlasova ť:  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodov odom v mestskej 
časti Hrabové vo výške 0,40 €/m 3 od 1. 1. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 56/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodov odom v mestskej 
časti Hrabové vo výške 0,40 €/m 3 od 1. 1. 2017. 
 
10 / Návrh primátora mesta Byt ča – spôsob obstarania stavby  
„Stavebné úpravy a zmena využitia objektu ZŠ na náj omné byty, 
spevnené plochy, oplotenie a prípojky.“ 
 
MR vzala na vedomie informáciu primátora mesta, že sú  záujemcovia  
o byty z m. č. Pšurnovice.  
MR konštatovala, že ak nie je možné, aby sa Mesto s n ákladmi  
na  rekonštrukciu objektu „vmestilo“ do podmienok stano vených  
na čerpanie dotácie od ŠF RB, ako potom budú môc ť ob čania plati ť 
náklady na stavbu bytov (budú vyššie), ktoré budú p remietnuté  



 
 

do platieb za nájomné alebo do kúpnej ceny bytu. Ak  sú záujemcovia 
o byty z m. č. Pšurnovice, MR ako jednu z možností odporu čila, aby 
boli záujemcovia oslovení s tým, že by im Mesto odp redalo objekt 
(za nižšiu cenu) spolu s projektovou dokumentáciou a stavbu bytov  
si zabezpe čia sami, nie za podnikate ľských podmienok ako Mesto. 
 
Primátor mesta  konštatoval, že ob čania majú záujem o nájomné byty, 
nie, aby stavali bytovku. Nie je jednoduché priprav i ť výstavbu 
a mať stavebný doh ľad nad stavbou bytového domu, na to má  
odborných pracovníkov Mesto.      
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 57/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Bod II. uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 84/2016 zo 
dňa 15. 6. 2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Obstaranie stavby „Stavebné úpravy a zmena využitia  objektu 
bývalej základnej školy na nájomné byty, spevnené p lochy, 
oplotenie a prípojky inžinierskych sietí“ na 5 byto vých jednotiek, 
na pozemkoch parc. č. C KN  1/2, 2/1, 2/3, 3 a E KN č. 884/1 
v k.ú. Pšurnovice, vrátane súvisiacej technickej vy bavenosti 
formou návratného zdroja financovania, t.z. bankový m úverom. 
 
Pán primátor chcel pripomenú ť, že bola vypracovaná PD aj vydané 
stavebné povolenie a v zmysle výberového konania vy súťažená cena 
nesp ĺňala podmienky ŠFRB. Navrhol najefektívnejšie riešen ie, teda 
výstavbu bytov formou návratného zdroja financovani a, t.z. 
bankovým úverom. 
 
Poslanec p. Weber konštatoval, že Mesto Byt ča týmto návrhom sa 
rozhodlo vytvori ť klasický komer čný projekt. Nemyslí si, že je to 
vhodné, okrem iného bude Mesto v zmysle zákona o ma jetku obcí 
musie ť premietnú ť všetky náklady všetky náklady do ceny nájmu. 
V závere konštatoval, že samospráva by nemala ís ť do takejto 
konkuren čnej sú ťaže s podnikate ľmi, preto navrhuje, aby objekt bol 
ponúknutý záujemcom, ktorí si byty postavia. 
 
Pán primátor konštatoval, že ide o mestský objekt, ktorý bude 
zrekonštruovaný pre ob čanov mesta, alebo pre lekára. Je to 
schátraný objekt, povinnos ťou Mesta je s ním naklada ť a postavi ť 
byty je efektívne nakladanie s majetkom Mesta.    
 
Poslanec p. Weber odpovedal, že nekomer čné by to bolo, keby Mesto   
dostalo dotáciu od ŠF RB, vtedy by to bolo výhodné,  lebo by Mesto 
dostalo zvýhodnený úver. Potom môže Mesto ponúknu ť mladým rodinám  
lacnejšie nájomné ako súkromník, to je úloha mesta.  Takto Mesto  
postaví bytovku za reálne peniaze, ako aj niekto in ý, poži čia si  
finan čné prostriedky z komer čného úveru a všetky náklady musí 
premietnú ť do cenu nájmu. Je to klasický developersky projekt . 



 
 

 
Pán primátor konštatoval, že Mesto prestavalo aj Je sienku a objekt 
je využívaný na bývanie a služby ob čanom. Je vecou zastupite ľstva 
akú výšku nájmu ur čí v novovytvorených bytoch. Budú pride ľované 
zastupite ľstvom. Preto nevie, pre čo by Mesto nemohlo ís ť touto  
cestou. Primátor vysvetlil, že Mesto je v dobrej fi nančnej 
kondícii, úverové za ťaženie je minimálne, preto je možné čerpa ť 
úver. 
  
Poslanec p. Chúpek priklá ňam sa nájomným bytom, lebo pomoc  
nájomného bytu je tou pravou pomocou pre mladých ľudí. Toto  
považujem za najlepšiu pomoc na štart mladým rodiná m. 
 
Poslanec p. Kozák sa vyjadril, že priklá ňa sa k názoru p. Webera. 
Podotkol, že Mesto by malo zváži ť, či ide do úveru na byty a či do  
tiež úveru na výstavbu športovej haly. Navrhuje, ab y sa 
 
Poslanec p. Lovás, pripomenul, že všetky tieto budo vy stavali  
občania tej danej lokality v akciách „zet“. Ur čite si nevie 
predstavi ť, akoby sa 5 ľudia dohodli na výstavbe bytovky. Domnieva 
sa, že nájomníkmi bytov by mali by ť ob čania Pšurnovíc. Majú záujem 
o byty dve vdovy a dve slobodné matky. Ak to Mesto nespraví teraz, 
budova bude chátra ť, lebo ani pri ponuke na predaj nebol o objekt 
záujem. Je za to, aby sa byty postavili cez úver. B erie do úvahy 
aj fakt, že zastupite ľstvo neschváli nájom presne ob čanom z m. č. 
Pšurnovice, ale verí, že bude záujem o bývanie v ta komto byte. 
  
Poslanec p. Filek konštatoval, že trochu odbo čí, ale je nutné, aby 
si poslanci na najbližšie zasadnutia pripravili náv rh zmeny   
rokovacieho poriadku, aby poslanci nereagovalo fakt ickými  
pripomienkami na faktické pripomienky. Aby v tom ne bol chaos. 
Vyjadril názor, že je dobré ak Mesto „naštartuje“ v ýstavbu bytov, 
ale možno by malo stava ť byty v takej lokalite, aby bolo možné 
si zobra ť úver so ŠF RB. 
 
Poslanci sa v diskusii vyjadrili, že je nutné tento  návrh výstavby 
bytov podpori ť. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Bod II. uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 84/2016 zo 
dňa 15. 6. 2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Obstaranie stavby „Stavebné úpravy a zmena využitia  objektu 
bývalej základnej školy na nájomné byty, spevnené p lochy, 
oplotenie a prípojky inžinierskych sietí“ na 5 byto vých jednotiek, 
na pozemkoch parc. č. C KN  1/2, 2/1, 2/3, 3 a E KN č. 884/1 
v k.ú. Pšurnovice, vrátane súvisiacej technickej vy bavenosti 
formou návratného zdroja financovania, t.z. bankový m úverom. 
  



 
 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 57/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Bod II. uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 84/2016 zo 
dňa 15. 6. 2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Obstaranie stavby „Stavebné úpravy a zmena využitia  objektu 
bývalej základnej školy na nájomné byty, spevnené p lochy, 
oplotenie a prípojky inžinierskych sietí“ na 5 byto vých jednotiek, 
na pozemkoch parc. č. C KN  1/2, 2/1, 2/3, 3 a E KN č. 884/1 
v k.ú. Pšurnovice, vrátane súvisiacej technickej vy bavenosti 
formou návratného zdroja financovania, t.z. bankový m úverom. 
 
11 / Žiados ť p. Ing. Ľudovíta Martinického, Hliník nad Váhom 272, 
Byt ča o odpredaj časti pozemku z parc. EKN č. 925 v k.ú. Hliník 
nad Váhom, cesta pri rodinnom dome žiadate ľa. 
 
Žiadate ľ žiada odpreda ť z predmetnej cesty pás pozemku o šírke 1,1 
m a d ĺžke 20 m, pri čom v tejto časti pozemku sa nachádza i verejne 
prístupná rozvodová skri ňa na zemný plyn, slúžiaca pre obyvate ľov 
okolitých nehnute ľností. Ide o opätovné prerokovanie žiadosti, 
nako ľko na februárovom zasadnutí MZ v Byt či nebolo ku tejto 
žiadosti prijaté príslušné uznesenie. 
 
MR odporu čila, aby bol žiadate ľ úradom oboznámený, že v prípade 
schválenia odpredaja pozemku bude kúpna cena pozemk u cca 20,- €/m 2, 
tiež je ním nutné uhradi ť náklady na vyhotovenie geometrického  
plánu a poplatky na zavkladovanie. 
 
Návrh uznesenia: 

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

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

odčlenenie predávajúcej časti pozemku z parc. EKN č. 925, 
k.ú. Hliník nad Váhom a doru čí ho mestu Byt ča pred 
schva ľovaním samotného odpredaja pozemku, 



 
 

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

Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je odpredaj predmetnej časti mestského 
pozemku kupujúcemu, ktorý je vlastníkom pri ľahlého pozemku 
a stavby RD a na odkúpenom pozemku chce vybudova ť oplotenie tohto 
rodinného domu, ktoré ochráni i miestnu plynovú roz vod ňu 
umiestnenú pri jeho RD, ku ktorej by zostal na ďalej vo ľný prístup. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Zverejnenie zámeru priameho predaja časti pozemku z parc. EKN č. 
925 o výmere cca 22 m 2 (pás pozemku o šírke cca 1,1 m a d ĺžke cca 
20 m) v k.ú. Hliník nad Váhom, formou priameho pred aja pod ľa § 9a, 
ods.8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia 
a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, ako prípadu 
predaja majetku mesta Byt ča z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, 
na web stránke mesta Byt ča a úradnej tabuli mesta Byt ča a to 
kupujúcemu – Ing. Ľudovít Martinický s manž. Jozefínou, bytom 
Hliník nad Váhom č.s. 272, 014 01  Byt ča, s nasledovnými 
podmienkami predaja: 

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

odčlenenie predávajúcej časti pozemku z parc. EKN č. 925, 
k.ú. Hliník nad Váhom a doru čí ho mestu Byt ča pred 
schva ľovaním samotného odpredaja pozemku, 

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

Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je odpredaj predmetnej časti mestského 
pozemku kupujúcemu, ktorý je vlastníkom pri ľahlého pozemku 
a stavby RD a na odkúpenom pozemku chce vybudova ť oplotenie tohto 
rodinného domu, ktoré ochráni i miestnu plynovú roz vod ňu 
umiestnenú pri jeho RD, ku ktorej by zostal na ďalej vo ľný prístup. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 58/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Zverejnenie zámeru priameho predaja časti pozemku z parc. EKN č. 
925 o výmere cca 22 m 2 (pás pozemku o šírke cca 1,1 m a d ĺžke cca 
20 m) v k.ú. Hliník nad Váhom, formou priameho pred aja pod ľa § 9a, 
ods.8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia 
a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, ako prípadu 
predaja majetku mesta Byt ča z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, 



 
 

na web stránke mesta Byt ča a úradnej tabuli mesta Byt ča a to 
kupujúcemu – Ing. Ľudovít Martinický s manž. Jozefínou, bytom 
Hliník nad Váhom č.s. 272, 014 01  Byt ča, s nasledovnými 
podmienkami predaja: 

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

odčlenenie predávajúcej časti pozemku z parc. EKN č. 925, 
k.ú. Hliník nad Váhom a doru čí ho mestu Byt ča pred 
schva ľovaním samotného odpredaja pozemku, 

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

Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je odpredaj predmetnej časti mestského 
pozemku kupujúcemu, ktorý je vlastníkom pri ľahlého pozemku 
a stavby RD a na odkúpenom pozemku chce vybudova ť oplotenie tohto 
rodinného domu, ktoré ochráni i miestnu plynovú roz vod ňu 
umiestnenú pri jeho RD, ku ktorej by zostal na ďalej vo ľný prístup. 
 
12 / Návrh SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina na u zatvorenie  
Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 139/2016 zo  
dňa 22.06.2016, pod ľa nového geometrického plánu v k.ú. Hliník  
nad Váhom, (rozšírenie vodovodu). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve 
o zriadení vecného bremena. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 59/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 
139/2016 zo d ňa 22.06.2016 medzi povinným z vecného bremena – 
Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 a oprávneným 
z vecného bremena – SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960 , Žilina, I ČO 
36 672 297, v súlade s jeho návrhom zo d ňa 24.02.2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 
139/2016 zo d ňa 22.06.2016 medzi povinným z vecného bremena – 
Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 a oprávneným 
z vecného bremena – SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960 , Žilina, I ČO 
36 672 297, v súlade s jeho návrhom zo d ňa 24.02.2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 59/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  



 
 

Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 
139/2016 zo d ňa 22.06.2016 medzi povinným z vecného bremena – 
Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 a oprávneným 
z vecného bremena – SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960 , Žilina, I ČO 
36 672 297, v súlade s jeho návrhom zo d ňa 24.02.2017. 
 
13 / Návrh SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina (v z astúpení 
žiadate ľom: AAD GROUP a.s., Kuzmányho 8428/20A, Žilina)  
na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. MZ 
564/2014/ZoZVB 104/2017, k.ú. Malá Byt ča, uloženie vodovodného  
a kanaliza čného potrubia. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení  
vecného bremena. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 60/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. MZ 564/2014/ 
ZoZVB 104/2017, k.ú. Malá Byt ča, medzi povinným z vecného bremena 
-Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192  
a oprávneným z vecného bremena – SeVaK, a.s., Bôric ká cesta 1960,  
Žilina, I ČO 36 672 297, v súlade s jej návrhom zo d ňa 25.04.2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. MZ 564/2014/ 
ZoZVB 104/2017, k.ú. Malá Byt ča, medzi povinným z vecného bremena 
-Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192  
a oprávneným z vecného bremena – SeVaK, a.s., Bôric ká cesta 1960,  
Žilina, I ČO 36 672 297, v súlade s jej návrhom zo d ňa 25.04.2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 60/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. MZ 564/2014/ 
ZoZVB 104/2017, k.ú. Malá Byt ča, medzi povinným z vecného bremena 
-Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192  
a oprávneným z vecného bremena – SeVaK, a.s., Bôric ká cesta 1960,  
Žilina, I ČO 36 672 297, v súlade s jej návrhom zo d ňa 25.04.2017. 
 
14 / OVS Mesta Byt ča č. 2/2017, predaj pozemkov parc. CKN č.  
824/34, 824/35, 824/36 a 824/11, k.ú. Ve ľká Byt ča, protokol  
o vyhodnotení OVS č. 2/2017. 
V rámci vyhlásenej sú ťaže boli doru čené dve cenové ponuky, obe na  
pozemok č. 3 (parc. CKN č. 824/34 a 35, k.ú. V. Byt ča), pri čom  
najvyššiu kúpnu cenu ponúkol p. Ing. Štefan Šedivý,  PhD., Lú čna  
1014/9, Byt ča a to vo výške 101,00 €/m 2. 



 
 

 
MR odporú ča MZ schváli ť výsledok OVS Mesta Byt ča č. 2/2017 na 
predaj pozemkov parc. CKN č. 824/34, 824/35, 824/36 a 824/11, k.ú. 
Veľká Byt ča. 
MR odporú ča MZ schváli ť vyhlásenie OVS na ešte vo ľný pozemok. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 61/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Výsledok OVS č. 2/2017 v súlade s protokolom o vyhodnotení 
tejto OVS č. 2/2017 zo d ňa 06.04.2017. 
2/ V súlade s § 9a, ods.1, písm.a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 
(OVS č. 2/2017) uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozem kov parc. 
CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m 2  a parc. CKN č. 824/35, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m 2, k.ú. V. Byt ča, 
predávajúci - Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 
00 321 192 a kupujúci – Ing. Štefan Šedivý, PhD., n ar. 04.07.1983, 
Lúčna 1014/9, 014 01  Byt ča, za kúpnu cenu vo výške 101,00 €/m 2, 
t.j. spolu vo výške 79.790,00 € s tým, že kupujúci uhradí 
i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy.   
 
3/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča a to pozemkov : 
parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m 2 a  parc. CKN č. 
824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m 2  , k.ú. Ve ľká 
Byt ča, za prebyto čný majetok Mesta Byt če.  
 
4/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 
Z.b. o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladan ia s majetkom 
Mesta Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku 
mesta Byt ča a to : 
 

- pozemok č.4  -  parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m 2 a  
parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 
m2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 
tretej osobe formou obchodnej verejnej sú ťaže a to za ú čelom 
zabezpe čenia bývania – výstavba RD. Zámer preda ť tento majetok 
sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke  mesta 
a v regionálnej tla či. 
 

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



 
 

návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 3/2017 – p. Ing. Antona  
Kotešovského. 
 
II.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č. 3/2017 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami.   
 
Poslanci navrhli členov komisie: pp. Juraj Putirka, Martin Gácik, 
Stanislav Struhal, Ľubomír Hrobárik, Juraj Babušík. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Výsledok OVS č. 2/2017 v súlade s protokolom o vyhodnotení 
tejto OVS č. 2/2017 zo d ňa 06.04.2017. 
2/ V súlade s § 9a, ods.1, písm.a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 
(OVS č. 2/2017) uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozem kov parc. 
CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m 2  a parc. CKN č. 824/35, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m 2, k.ú. V. Byt ča, 
predávajúci - Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 
00 321 192 a kupujúci – Ing. Štefan Šedivý, PhD., n ar. 04.07.1983, 
Lúčna 1014/9, 014 01  Byt ča, za kúpnu cenu vo výške 101,00 €/m 2, 
t.j. spolu vo výške 79.790,00 € s tým, že kupujúci uhradí 
i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy.   
 
3/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča a to pozemkov : 
parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m 2 a  parc. CKN č. 
824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m 2  , k.ú. Ve ľká 
Byt ča, za prebyto čný majetok Mesta Byt če.  
 
4/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 
Z.b. o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladan ia s majetkom 
Mesta Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku 
mesta Byt ča a to : 
 

- pozemok č.4  -  parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m 2 a  
parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 
m2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 
tretej osobe formou obchodnej verejnej sú ťaže a to za ú čelom 
zabezpe čenia bývania – výstavba RD. Zámer preda ť tento majetok 
sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke  mesta 
a v regionálnej tla či. 
 

5/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 3/2017 zo d ňa  
25.04.2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 4. tohto  
uznesenia.  
 



 
 

6/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej 
verejnej sú ťaže č. 3/2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného 
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe na vyššie u vedený ú čel 
a to v zložení: pp. Juraj Putirka, Martin Gácik, St anislav 
Struhal, Ľubomír Hrobárik, Juraj Babušík. 
 
7/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 3/2017 – p. Ing. Antona  
Kotešovského. 
 
II.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č. 3/2017 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 61/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Výsledok OVS č. 2/2017 v súlade s protokolom o vyhodnotení 
tejto OVS č. 2/2017 zo d ňa 06.04.2017. 
2/ V súlade s § 9a, ods.1, písm.a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 
(OVS č. 2/2017) uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozem kov parc. 
CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m 2  a parc. CKN č. 824/35, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m 2, k.ú. V. Byt ča, 
predávajúci - Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 
00 321 192 a kupujúci – Ing. Štefan Šedivý, PhD., n ar. 04.07.1983, 
Lúčna 1014/9, 014 01  Byt ča, za kúpnu cenu vo výške 101,00 €/m 2, 
t.j. spolu vo výške 79.790,00 € s tým, že kupujúci uhradí 
i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy.   
 
3/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča a to pozemkov : 
parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m 2 a  parc. CKN č. 
824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m 2  , k.ú. Ve ľká 
Byt ča, za prebyto čný majetok Mesta Byt če.  
 
4/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 
Z.b. o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladan ia s majetkom 
Mesta Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku 
mesta Byt ča a to : 
 

- pozemok č.4  -  parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m 2 a  
parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 
m2  , k.ú. Ve ľká Byt ča, 
tretej osobe formou obchodnej verejnej sú ťaže a to za ú čelom 
zabezpe čenia bývania – výstavba RD. Zámer preda ť tento majetok 
sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke  mesta 
a v regionálnej tla či. 
 

5/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 3/2017 zo d ňa  



 
 

25.04.2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 4. tohto  
uznesenia.  
 
6/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej 
verejnej sú ťaže č. 3/2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného 
v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe na vyššie u vedený ú čel 
a to v zložení: pp. Juraj Putirka, Martin Gácik, St anislav 
Struhal, Ľubomír Hrobárik, Juraj Babušík. 
 
7/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných  
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 3/2017 – p. Ing. Antona  
Kotešovského. 
 
II.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č. 3/2017 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami.   
 
15 / Vyhodnotenie sú ťaže na prenájom časti  pozemku z parc. CKN č.  
1344, k.ú. Ve ľká Byt ča (Námestie SR v Byt či) na ú čel zriadenia  
letných terás, plnenie uznesenia MZ v Byt či  č. 34/2017.  
V súlade s uznesením MZ v Byt či č. 34/2017 Mesto Byt ča d ňa  
06.03.2017 zverejnilo zámer priameho prenájmu dvoch  častí  
z mestského pozemku, z parc. CKN č. 1344, k.ú. V. Byt ča, tretím  
osobám, na ú čel zriadenia letných terás, s min. cenou prenájmu z a  
jeden pozemok vo výške 1.600,00 € za obdobie od 01. 04. do 31.10.  
kalendárneho roka. Tento zámer bol zverejnený na úr adnej tabuli  
MsÚ Byt ča, na web stránke mesta a v regionálnych novinách  
Žilinské noviny MY. Do ukon čenia termínu na predkladanie ponúk,  
t.j. do 24.03.2017 bola doru čená jedna ponuka od spol. K&L TRADE,  
s.r.o., Gorkého 10, Bratislava. Táto ponuka bola ot vorená na  
zasadnutí PK, pri čom bolo konštatované, že uvedená spolo čnos ť 
ponúkla nájom za jednu časť pozemku pre umiestnenie letnej terasy  
vo výške sp ĺňajúcej minimálnu cenu nájmu požadovanú Mestom Byt ča,  
t.j. 1.600,00 € za obdobie od 01.04. do 31.10. prís lušného  
kalendárneho roka. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť výsledok vyhodnotenia sú ťaže na prenájom 
časti  pozemku z parc. CKN č. 1344, k.ú. Ve ľká Byt ča (Námestie SR 
v Byt či) na ú čel zriadenia letnej terasy. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 62/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. CKN č. 1344 v k.ú. V. Byt ča, 
o výmere 70 m 2 (západný trojuholník Námestia SR v Byt či) za 
prebyto čný majetok Mesta Byt ča.  
 
2/ V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 uzatvorenie 



 
 

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



 
 

16 / Vyhodnotenie sú ťaže na prenájom časti pozemku z parc. EKN č.  
3509, k.ú. Ve ľká Byt ča, na ú čel výstavby reklamného zariadenia. 
V súlade s uznesením MZ v Byt či č. 30/2017 Mesto Byt ča d ňa  
06.03.2017 zverejnilo zámer priameho prenájmu časti mestského  
pozemku, z parc. EKN č. 3509, k.ú. V. Byt ča, o výmere 2 m 2, tretej  
osobe, na ú čel umiestnenia, resp. výstavby reklamného zariadeni a  
(totemu), s minimálnou cenou nájmu 100,00 €/m 2/rok a s nájomnou  
zmluvou na dobu neur čitú.  Tento zámer bol zverejnený na verejnej  
tabuli mesta Byt ča, na web stránke mesta a v regionálnych  
novinách Žilinské noviny MY. Do ukon čenia termínu na predkladanie  
ponúk, t.j. do 24.03.2017 bola doru čená jedna ponuka od spol. AL,  
s.r.o., Hlinícka cesta 1319, Byt ča. Táto ponuka bola otvorená na  
zasadnutí PK, pri čom bolo konštatované, že uvedená spolo čnos ť  
ponúkla nájom za danú časť pozemku na umiestnenie, resp. výstavbu  
reklamného zariadenia a to vo výške sp ĺňajúcej minimálnu cenu  
nájmu požadovanú mestom Byt ča, t.j. 100,00 €/m 2/rok.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť výsledok vyhodnotenia sú ťaže na prenájom 
časti pozemku z parc. EKN č. 3509, k.ú. Ve ľká Byt ča, na ú čel 
výstavby reklamného zariadenia. 
  
Návrh uznesenia: 

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



 
 

neur čitú, na ú čel umiestnenia, resp. výstavby reklamného 
zariadenia (totemu) a s výškou nájomného 100,00 €/m 2/rok.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 63/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Vyhlásenie časti pozemku z parc. EKN č. 3509 v k.ú. V. Byt ča, 
o výmere 2 m 2 za prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
2/ V súlade s § 9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 uzatvorenie 
nájomnej zmluvy medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie SR 
č.1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom – AL, s.r.o., 
Hlinícka cesta 1319, 014 01  Byt ča, I ČO: 36 410 438,  na prenájom 
časti pozemku z parc. EKN č. 3509 o výmere 2 m 2, k.ú. V. Byt ča, 
(pri vstupe na prístupovú komunikáciu do areálu TSM B), na dobu 
neur čitú, na ú čel umiestnenia, resp. výstavby reklamného 
zariadenia (totemu) a s výškou nájomného 100,00 €/m 2/rok.  
 
17 / Schva ľovanie priameho prenájmu časti pozemkov z parc. CKN č. 
978/1, 978/6 a 978/11 o výmere 4.800 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča (v  
areáli Futbalového štadióna na ul. S. Sakalovej v B yt či),  
nájomcovi – SZ ĽH Bratislava, osobitným zrete ľom na ú čel výstavby  
a prevádzkovania viacú čelovej športovej haly s ľadovou plochou. 
Ide o plnenie uznesenia MZ v Byt či č. 47/2017 zo d ňa 23.02.2017.  
V zmysle uvedeného uznesenia mesto Byt ča zverejnilo d ňa  
10.03.2017 zámer priameho prenájmu týchto pozemkov nájomcovi –  
SZĽH Bratislava a to s podmienkami nájmu stanovenými v  uznesení  
MZ v Byt či č. 47/2017. Po čas doby zverejnenia tohto zámeru Mesta  
Byt ča neboli vo či nemu zo strany tretích osôb doru čené žiadne  
námietky.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť priamy prenájom časti pozemkov z parc. CKN  
č. 978/1, 978/6 a 978/11 o výmere 4.800 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča (v  
areáli Futbalového štadióna na ul. S. Sakalovej v B yt či) nájomcovi  
– SZ ĽH Bratislava. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 64/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Vyhlásenie časti pozemkov z parc. CKN č. 978/1, 978/6 a 978/11 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu o výmere 4.800 m 2 (plocha 80 m x 60 m 
v areáli Športového štadióna na ul. S. Sakalovej v Byt či) za 
prebyto čný majetok mesta. 
2/ V súlade s § 9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 
uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, 
Námestie SR č.1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom - 
Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 



 
 

Bratislava, I ČO: 308 453 86, na priamy prenájom pozemkov z parc. 
CKN č. 978/1, 978/6 a 978/11 v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu o výmere 
4.800 m 2 (plocha 80 m x 60 m), z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
a) nájomná zmluva na dobu ur čitú 40 rokov  
b) nájomné vo výške 1,-€ za celú dobu nájmu  
c) ú čel nájmu – výstavba a prevádzkovanie „Multifunk čného 
športového centra“ nájomcom pozemkov (viacú čelová športová hala s 
ľadovou plochou) na prenajatých pozemkoch. Dôvodom z riadenia tohto 
prenájmu majetku mesta Byt ča ako prípadu hodného osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom, predovšetkým de ťom a 
mládeži, zabezpe čujúca rozšírenie a zlepšenie podmienok pre ich 
športové, vo ľnočasové a školské aktivity a spo čívajúca v 
zabezpe čení výstavby a podpory prevádzkovania „Multifunk čného 
športového centra“ na prenajatých pozemkoch mesta. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Vyhlásenie časti pozemkov z parc. CKN č. 978/1, 978/6 a 978/11 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu o výmere 4.800 m 2 (plocha 80 m x 60 m 
v areáli Športového štadióna na ul. S. Sakalovej v Byt či) za 
prebyto čný majetok mesta. 
2/ V súlade s § 9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 
uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, 
Námestie SR č.1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom - 
Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 
Bratislava, I ČO: 308 453 86, na priamy prenájom pozemkov z parc. 
CKN č. 978/1, 978/6 a 978/11 v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu o výmere 
4.800 m 2 (plocha 80 m x 60 m), z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
a) nájomná zmluva na dobu ur čitú 40 rokov  
b) nájomné vo výške 1,-€ za celú dobu nájmu  
c) ú čel nájmu – výstavba a prevádzkovanie „Multifunk čného 
športového centra“ nájomcom pozemkov (viacú čelová športová hala s 
ľadovou plochou) na prenajatých pozemkoch. Dôvodom z riadenia tohto 
prenájmu majetku mesta Byt ča ako prípadu hodného osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom, predovšetkým de ťom a 
mládeži, zabezpe čujúca rozšírenie a zlepšenie podmienok pre ich 
športové, vo ľnočasové a školské aktivity a spo čívajúca v 
zabezpe čení výstavby a podpory prevádzkovania „Multifunk čného 
športového centra“ na prenajatých pozemkoch mesta. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 64/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Vyhlásenie časti pozemkov z parc. CKN č. 978/1, 978/6 a 978/11 
v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu o výmere 4.800 m 2 (plocha 80 m x 60 m 



 
 

v areáli Športového štadióna na ul. S. Sakalovej v Byt či) za 
prebyto čný majetok mesta. 
2/ V súlade s § 9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 
uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, 
Námestie SR č.1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom - 
Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 
Bratislava, I ČO: 308 453 86, na priamy prenájom pozemkov z parc. 
CKN č. 978/1, 978/6 a 978/11 v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu o výmere 
4.800 m 2 (plocha 80 m x 60 m), z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
a) nájomná zmluva na dobu ur čitú 40 rokov  
b) nájomné vo výške 1,-€ za celú dobu nájmu  
c) ú čel nájmu – výstavba a prevádzkovanie „Multifunk čného 
športového centra“ nájomcom pozemkov (viacú čelová športová hala s 
ľadovou plochou) na prenajatých pozemkoch. Dôvodom z riadenia tohto 
prenájmu majetku mesta Byt ča ako prípadu hodného osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom, predovšetkým de ťom a 
mládeži, zabezpe čujúca rozšírenie a zlepšenie podmienok pre ich 
športové, vo ľnočasové a školské aktivity a spo čívajúca v 
zabezpe čení výstavby a podpory prevádzkovania „Multifunk čného 
športového centra“ na prenajatých pozemkoch mesta. 
 
18 / Schva ľovanie uzatvorenia nájomných zmlúv osobitným zrete ľom 
so Združením Benet LTC a so Súkromnou strednou odbo rnou školou  
v Byt či nebytové priestory telocvi čne ZŠ E. Lániho, č.s. 261/7,  
Byt ča.  
Ide o plnenie uznesenia MZ v Byt či č. 35/2017 zo d ňa 23.02.2017.  
Zverejnenie zámeru prenájmu tohto majetku Mesta Byt ča bolo 
vykonané v termíne od 13.03.2017 do 04.04.2017 na w eb stránke  
Mesta Byt ča, verejnej tabuli mesta Byt ča a na web stránke  
ZŠ E. Lániho v Byt či a nebolo ku nemu zo strany tretích osôb  
doru čenej žiadnej námietky.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie nájomných zmlúv osobitným 
Zrete ľom so Združením Benet LTC a so Súkromnou strednou o dbornou  
školou v Byt či na nebytové priestory telocvi čne ZŠ E. Lániho. 
 
Návrh uznesenia: 

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

nachádzajúcej sa v objekte ZŠ E. Lániho 261/7 v Byt či, mimo 
vyu čovacieho procesu školy, prenajímate ľ – ZŠ E. Lániho 261/7, 
Byt ča, I ČO: 37 808 591, formou priameho prenájmu nájomcom – 
Združenie Benet LTC, Štefánikova 219, Byt ča, I ČO: 37 906 135 
a Súkromná stredná odborná škola, S. Sakalovej 1300 , Byt ča, I ČO: 
42 144 141 a to pod ľa § 9a, ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí ako prenájmu z dôvodu hodného osobit ného zrete ľa. 
Podmienky nájmu sú nasledovné: 



 
 

a) výška nájmu telocvi čne 07,00 €/hod., poplatky za spotrebu 
energií 1,24 €/hod.  
b) nájomná zmluva na dobu neur čitú  
c) ú čel nájmu: tenisový krúžok (Benet LTC) a telesná výc hova 
(Súkromná stredná odborná škola) Dôvodom zriadenia týchto 
prenájmov ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora mesta 
Byt ča jeho ob čanom a mladej generácii v oblasti športových, 
voľnočasových a školských aktivít. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Prenájom nebytových priestorov telocvi čne o výmere 192 m 2 

nachádzajúcej sa v objekte ZŠ E. Lániho 261/7 v Byt či, mimo 
vyu čovacieho procesu školy, prenajímate ľ – ZŠ E. Lániho 261/7, 
Byt ča, I ČO: 37 808 591, formou priameho prenájmu nájomcom – 
Združenie Benet LTC, Štefánikova 219, Byt ča, I ČO: 37 906 135 
a Súkromná stredná odborná škola, S. Sakalovej 1300 , Byt ča, I ČO: 
42 144 141 a to pod ľa § 9a, ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí ako prenájmu z dôvodu hodného osobit ného zrete ľa. 
Podmienky nájmu sú nasledovné: 
a) výška nájmu telocvi čne 07,00 €/hod., poplatky za spotrebu 
energií 1,24 €/hod.  
b) nájomná zmluva na dobu neur čitú  
c) ú čel nájmu: tenisový krúžok (Benet LTC) a telesná výc hova 
(Súkromná stredná odborná škola) Dôvodom zriadenia týchto 
prenájmov ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora mesta 
Byt ča jeho ob čanom a mladej generácii v oblasti športových, 
voľnočasových a školských aktivít. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 65/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Prenájom nebytových priestorov telocvi čne o výmere 192 m 2 

nachádzajúcej sa v objekte ZŠ E. Lániho 261/7 v Byt či, mimo 
vyu čovacieho procesu školy, prenajímate ľ – ZŠ E. Lániho 261/7, 
Byt ča, I ČO: 37 808 591, formou priameho prenájmu nájomcom – 
Združenie Benet LTC, Štefánikova 219, Byt ča, I ČO: 37 906 135 
a Súkromná stredná odborná škola, S. Sakalovej 1300 , Byt ča, I ČO: 
42 144 141 a to pod ľa § 9a, ods.9, písm.c), zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí ako prenájmu z dôvodu hodného osobit ného zrete ľa. 
Podmienky nájmu sú nasledovné: 
a) výška nájmu telocvi čne 07,00 €/hod., poplatky za spotrebu 
energií 1,24 €/hod.  
b) nájomná zmluva na dobu neur čitú  
c) ú čel nájmu: tenisový krúžok (Benet LTC) a telesná výc hova 
(Súkromná stredná odborná škola) Dôvodom zriadenia týchto 
prenájmov ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora mesta 
Byt ča jeho ob čanom a mladej generácii v oblasti športových, 
voľnočasových a školských aktivít. 



 
 

 
19 / Schva ľovanie uzatvorenia nájomných zmlúv osobitným zrete ľom  
na prenájom nebytových priestorov telocvi čne a skladu  
nachádzajúcich sa v ZŠ ul. Mieru 1235 v Byt či, nájomcom: CV Č  
Byt ča, p. Peter Bystrianský, Rázusova 762, Byt ča, p. Ivan Weber,  
S. Sakalovej 173 Byt ča, p. Ján Hološ, Potoky 704, Ve ľké Rovné, p.  
Mgr. Michal Kicoš, Hlboké nad Váhom 3, Byt ča, p. Martin Dudo ň,  
SNP 905/12, Byt ča, p. Roman Raždík, Okružná 1102/2, Byt ča  
a Súkromná základná umelecká škola, Predmestská 17,  Žilina.  
Idea o plnenie uznesenia MZ v Byt či č. 39/2017 zo d ňa 23.02.2017.  
Zverejnenie zámeru prenájmu tohto majetku mesta Byt ča bolo  
vykonané v termíne od 13.03.2017 do 04.04.2017 na w eb stránke  
mesta Byt ča, verejnej tabuli mesta Byt ča a na web stránke ZŠ ul.  
Mieru v Byt či a nebolo ku nemu zo strany tretích osôb doru čenej  
žiadnej námietky. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie nájomných zmlúv osobitným  
zrete ľom na prenájom nebytových priestorov telocvi čne a skladu  
nachádzajúcich sa v ZŠ ul. Mieru 1235 v Byt či, nájomcom: CV Č  
Byt ča, p. Peter Bystrianský, Rázusova 762, Byt ča, p. Ivan Weber,  
S. Sakalovej 173 Byt ča, p. Ján Hološ, Potoky 704, Ve ľké Rovné, p.  
Mgr. Michal Kicoš, Hlboké nad Váhom 3, Byt ča, p. Martin Dudo ň,  
SNP 905/12, Byt ča, p. Roman Raždík, Okružná 1102/2, Byt ča  
a Súkromná základná umelecká škola, Predmestská 17,  Žilina.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 66/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Prenájom nebytových priestorov telocvi ční ZŠ ul. Mieru v Byt či  
a miestností č. C211 a C214, mimo vyu čovacieho procesu školy,  
priamy prenájom pod ľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí ako prípad prenájmu hodný osobitného  zrete ľa,  
prenajímate ľ – Základná škola, ul. Mieru 1235, Byt ča, I ČO: 37 798  
383 a nájomcovia (ve ľká telocvi čňa):  
a) p. Peter Bystrianský, Rázusova 762, Byt ča,  
b) p. Ivan Weber, S. Sakalovej 173 Byt ča,  
c) p. Ján Hološ, Potoky 704, Ve ľké Rovné,  
d) p. Mgr. Michal Kicoš, Hlboké nad Váhom 3, Byt ča,  
e) p. Martin Dudo ň, SNP 905/12, Byt ča,  
f) p. Roman Raždík, Okružná 1102/2, Byt ča  
s nasledovnými podmienkami nájmu: - výška nájmu ve ľkej telocvi čne 
10,00 €/hod., vrátane poplatkov za spotrebu energií  - nájomná 
zmluva na dobu neur čitú - ú čel nájmu: športová činnos ť; 

 
a nájomca (ve ľká a malá telocvi čňa): Centrum vo ľného času, ul. 
Mieru 1357, Byt ča, I ČO: 37 808 605, s nasledovnými podmienkami 
nájmu: - výška nájmu ve ľkej a malej telocvi čne spolu 1,00 €/rok, 
vrátane poplatkov za spotrebu energií - nájomná zml uva na dobu 
neur čitú - ú čel nájmu: športová činnos ť krúžkov CV Č Byt ča;  

 



 
 

a nájomca (nevyužívané miestnosti č. C211 a C214, bývalý kabinet): 
Súkromná základná umelecká škola Žilina, zria ďovate ľ Hala č, 
s.r.o., Predmestská 17, 010 01 Žilina, I ČO: 36 373 869, s 
nasledovnými podmienkami nájmu: - výška nájmu miest nosti č. C211 a 
C214 predstavuje sumu vo výške 79,67 €/mesiac - náj omná zmluva na 
dobu neur čitú - ú čel nájmu: prevádzkovanie činnosti Súkromnej 
základnej umeleckej školy Žilina.  

 
Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodn ého osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča ob čanom a mladej generácii v 
oblasti športových, vo ľnočasových a školských aktivít.  
 
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 miestností č. C211 a C214, mimo vyu čovacieho procesu školy,  
priamy prenájom pod ľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí ako prípad prenájmu hodný osobitného  zrete ľa,  
prenajímate ľ – Základná škola, ul. Mieru 1235, Byt ča, I ČO: 37 798  
383 a nájomcovia (ve ľká telocvi čňa):  
a) p. Peter Bystrianský, Rázusova 762, Byt ča,  
b) p. Ivan Weber, S. Sakalovej 173 Byt ča,  
c) p. Ján Hološ, Potoky 704, Ve ľké Rovné,  
d) p. Mgr. Michal Kicoš, Hlboké nad Váhom 3, Byt ča,  
e) p. Martin Dudo ň, SNP 905/12, Byt ča,  
f) p. Roman Raždík, Okružná 1102/2, Byt ča  
s nasledovnými podmienkami nájmu: - výška nájmu ve ľkej telocvi čne 
10,00 €/hod., vrátane poplatkov za spotrebu energií  - nájomná 
zmluva na dobu neur čitú - ú čel nájmu: športová činnos ť; 

 
a nájomca (ve ľká a malá telocvi čňa): Centrum vo ľného času, ul. 
Mieru 1357, Byt ča, I ČO: 37 808 605, s nasledovnými podmienkami 
nájmu: - výška nájmu ve ľkej a malej telocvi čne spolu 1,00 €/rok, 
vrátane poplatkov za spotrebu energií - nájomná zml uva na dobu 
neur čitú - ú čel nájmu: športová činnos ť krúžkov CV Č Byt ča;  

 
a nájomca (nevyužívané miestnosti č. C211 a C214, bývalý kabinet): 
Súkromná základná umelecká škola Žilina, zria ďovate ľ Hala č, 
s.r.o., Predmestská 17, 010 01 Žilina, I ČO: 36 373 869, s 
nasledovnými podmienkami nájmu: - výška nájmu miest nosti č. C211 a 
C214 predstavuje sumu vo výške 79,67 €/mesiac - náj omná zmluva na 
dobu neur čitú - ú čel nájmu: prevádzkovanie činnosti Súkromnej 
základnej umeleckej školy Žilina.  

 
Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodn ého osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča ob čanom a mladej generácii v 
oblasti športových, vo ľnočasových a školských aktivít.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 66/2017 



 
 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Prenájom nebytových priestorov telocvi ční ZŠ ul. Mieru v Byt či  
a miestností č. C211 a C214, mimo vyu čovacieho procesu školy,  
priamy prenájom pod ľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí ako prípad prenájmu hodný osobitného  zrete ľa,  
prenajímate ľ – Základná škola, ul. Mieru 1235, Byt ča, I ČO: 37 798  
383 a nájomcovia (ve ľká telocvi čňa):  
a) p. Peter Bystrianský, Rázusova 762, Byt ča,  
b) p. Ivan Weber, S. Sakalovej 173 Byt ča,  
c) p. Ján Hološ, Potoky 704, Ve ľké Rovné,  
d) p. Mgr. Michal Kicoš, Hlboké nad Váhom 3, Byt ča,  
e) p. Martin Dudo ň, SNP 905/12, Byt ča,  
f) p. Roman Raždík, Okružná 1102/2, Byt ča  
s nasledovnými podmienkami nájmu: - výška nájmu ve ľkej telocvi čne 
10,00 €/hod., vrátane poplatkov za spotrebu energií  - nájomná 
zmluva na dobu neur čitú - ú čel nájmu: športová činnos ť; 

 
a nájomca (ve ľká a malá telocvi čňa): Centrum vo ľného času, ul. 
Mieru 1357, Byt ča, I ČO: 37 808 605, s nasledovnými podmienkami 
nájmu: - výška nájmu ve ľkej a malej telocvi čne spolu 1,00 €/rok, 
vrátane poplatkov za spotrebu energií - nájomná zml uva na dobu 
neur čitú - ú čel nájmu: športová činnos ť krúžkov CV Č Byt ča;  

 
a nájomca (nevyužívané miestnosti č. C211 a C214, bývalý kabinet): 
Súkromná základná umelecká škola Žilina, zria ďovate ľ Hala č, 
s.r.o., Predmestská 17, 010 01 Žilina, I ČO: 36 373 869, s 
nasledovnými podmienkami nájmu: - výška nájmu miest nosti č. C211 a 
C214 predstavuje sumu vo výške 79,67 €/mesiac - náj omná zmluva na 
dobu neur čitú - ú čel nájmu: prevádzkovanie činnosti Súkromnej 
základnej umeleckej školy Žilina.  

 
Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodn ého osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča ob čanom a mladej generácii v 
oblasti športových, vo ľnočasových a školských aktivít.  
 
20 / Návrh Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu č. 3 na  
Hurbanovej ul. v Byt či, č.s. 246/4, na kupujúceho, doterajšieho  
nájomcu bytu – Anna Salášková a manž. Štefan Saláše k, Hurbanova  
246/4, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníctva  
bytu č. 3 na Hurbanovej ul. č.s. 246/4 v Byt či. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 67/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu č. 3 na Hurbanovej 
ul. č.s. 246/4 v Byt či, vyhotovenej pod ľa § 5 zák. č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, medzi predávajúcim – Mesto By t ča, Námestie 



 
 

SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 a kupujúcim (doterajší nájomca 
bytu) – Anna Salášková, rod. Jurá čková, nar. 28.03.1953 a manž. 
Štefan, Salášek, nar. 14.07.1948, obaja bytom Hurba nova 246/4, 
Byt ča, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 25.04.2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu č. 3 na Hurbanovej 
ul. č.s. 246/4 v Byt či, vyhotovenej pod ľa § 5 zák. č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, medzi predávajúcim – Mesto By t ča, Námestie 
SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 a kupujúcim (doterajší nájomca 
bytu) – Anna Salášková, rod. Jurá čková, nar. 28.03.1953 a manž. 
Štefan, Salášek, nar. 14.07.1948, obaja bytom Hurba nova 246/4, 
Byt ča, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 25.04.2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 67/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu č. 3 na Hurbanovej 
ul. č.s. 246/4 v Byt či, vyhotovenej pod ľa § 5 zák. č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, medzi predávajúcim – Mesto By t ča, Námestie 
SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 a kupujúcim (doterajší nájomca 
bytu) – Anna Salášková, rod. Jurá čková, nar. 28.03.1953 a manž. 
Štefan, Salášek, nar. 14.07.1948, obaja bytom Hurba nova 246/4, 
Byt ča, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 25.04.2017. 
 
21 / Žiados ť p. Margity Baránkovej a p. Jozefa Baránka,  
Pšurnovická 1047/70, Byt ča o odpredaj pozemkov parc. CKN č.  
2969/21, 2969/5 a 3490/2, k.ú. Ve ľká Byt ča. 
Na uvedené pozemky nemá Mesto Byt ča založený list vlastníctva („C“ 
register), Mesto vlastní pozemok parc. EKN č. 3490/1 (prístupová 
cesta), v ktorom sa vyššie uvedené pozemky registra  „C“ 
nachádzajú. Požadované pozemky sa nachádzajú v uzav retom areáli 
rodinného domu žiadate ľa. Pre proces predaja pozemkov je potrebné 
zabezpe či ť identifikáciu pozemkov, resp. vyhotovenie geometri ckého 
plánu na zápis vlastníckeho práva Mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Margity Baránkovej  
a p. Jozefa Baránka, Pšurnovická 1047/70, Byt ča o odpredaj 
pozemkov parc. CKN č. 2969/21, 2969/5 a 3490/2, k.ú. Ve ľká Byt ča 
z dôvodu možného vybudovania prechodu na pri ľahlé pozemky 
(pred ĺženie jestvujúcej komunikácie). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 68/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  



 
 

Nevyhovenie žiadosti p. Margity Baránkovej a p. Joz efa Baránka,  
Pšurnovická 1047/70, Byt ča o odpredaj pozemkov parc. CKN č.  
2969/21, 2969/5 a 3490/2, k.ú. Ve ľká Byt ča z dôvodu možného 
vybudovania prechodu na pri ľahlé pozemky (pred ĺženie jestvujúcej  
komunikácie). 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
 
Žiadate ľka p. Baránková, ktorej pán primátor dal slovo, pož iadala  
poslancov, aby sa ešte podrobnejšie zaoberali jej ž iados ťou 
a prehodnotili svoje stanovisko. 
 
Poslanci jej žiados ť vzali na vedomie s tým, že v príslušnej  
komisii ju opätovne prerokujú. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Nevyhovenie žiadosti p. Margity Baránkovej a p. Joz efa Baránka,  
Pšurnovická 1047/70, Byt ča o odpredaj pozemkov parc. CKN č.  
2969/21, 2969/5 a 3490/2, k.ú. Ve ľká Byt ča z dôvodu možného 
vybudovania prechodu na pri ľahlé pozemky (pred ĺženie jestvujúcej  
komunikácie). 
 
Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania poslanci  
uznesenie neschválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 68/2017 
 
22 / Žiadosti p. Ing. Daniela Buryho, S. Sakalovej 135 1/22A,  
Byt ča a ASSASSIN GYM , p. Martin Ozánik, Byt ča o prenájom  
nebytových priestorov v Tribúne mesta na ul. S. Sak alovej v Byt či  
(po nájomcoch Fuljer, Fuljerová).  
Doterajší nájomcovia p. Fuljer a p. Fuljerová kon čia prenájom  
nebytových priestorov s Mestom Byt ča ku d ňu 01.05.2017.  
Ide o nebytové priestory na prízemí o výmere 85 m 2 (3 miestnosti)  
a nebytové priestory v suteréne objektu o výmere 55  m2.  
Žiadate ľ – p. Ing. Daniel Bury žiada o prenájom nebytových  
priestorov v suteréne objektu a to za ú čelom prevádzkovania  
skúšobne hudobnej kapely a žiadate ľ p. Martin Ozánik, ASSASSIN  
GYM žiada o prenájom nebytových priestorov na príze mí budovy  
o výmere 85 m 2, za ú čelom rozšírenia svojej činnosti, nako ľko vo 
ved ľajších priestoroch má od Mesta Byt ča prenajatých 104 m 2, za  
účelom vykonávania športových aktivít (box, thaibox a  pod.). 
 
MR odporú ča MZ schváli ť zverejnenie zámeru priameho prenájmu  
Nebytových priestorov o výmere 55 m 2 nachádzajúcich sa v suteréne  
Tribúny mesta na ul. S. Sakalovej v Byt či nájomcovi Ing. Danielovi  
Burymu. 
MR odporú ča MZ uvo ľnené nebytové priestory o výmere 85 m 2  
nachádzajúce sa na prízemí Tribúny mesta na ul. S. Sakalovej  
v Byt či, zatia ľ neprenajíma ť tretím osobám, až do rozhodnutia 
Mesta o ďalšom spôsobe nakladania s týmito nebytovými priest ormi  



 
 

(predmetné priestory je možné ponúknu ť na využitie i mestským  
klubom, resp. organizáciám). 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 69/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje:  
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu neb. priestoro v o výmere 55 m 2 
nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny mesta na ul. S . Sakalovej v 
Byt či (web mesta, úradná tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu 
podľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 
prípadu prenájmu hodného osobitného zrete ľa a to nájomcovi Ing. 
Daniel Bury, S. Sakalovej 1351/22A, Byt ča, s nasledovnými 
podmienkami nájmu: 
- výška nájmu vrátane spotreby energií (paušál) 13, 27 €/mesiac 
- nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

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

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

 
II.Odporú ča:  
Uvoľnené nebytové priestory o výmere 85 m 2 nachádzajúce sa na 
prízemí Tribúny mesta na ul. S. Sakalovej v Byt či, zatia ľ ne-  
prenajíma ť tretím osobám a to až do rozhodnutia Mesta o ďalšom 
spôsobe nakladania s týmito nebytovými priestormi ( predmetné 
priestory je možné ponúknu ť na využitie i mestským klubom, resp. 
organizáciám). 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje:  
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu neb. priestoro v o výmere 55 m 2 
nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny mesta na ul. S . Sakalovej v 
Byt či (web mesta, úradná tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu 
podľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 
prípadu prenájmu hodného osobitného zrete ľa a to nájomcovi Ing. 
Daniel Bury, S. Sakalovej 1351/22A, Byt ča, s nasledovnými 
podmienkami nájmu: 
- výška nájmu vrátane spotreby energií (paušál) 13, 27 €/mesiac 
- nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

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

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

 
II.Odporú ča:  
Uvoľnené nebytové priestory o výmere 85 m 2 nachádzajúce sa na 
prízemí Tribúny mesta na ul. S. Sakalovej v Byt či, zatia ľ ne-  



 
 

prenajíma ť tretím osobám a to až do rozhodnutia Mesta o ďalšom 
spôsobe nakladania s týmito nebytovými priestormi ( predmetné 
priestory je možné ponúknu ť na využitie i mestským klubom, resp. 
organizáciám). 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 69/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje:  
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu neb. priestoro v o výmere 55 m 2 
nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny mesta na ul. S . Sakalovej v 
Byt či (web mesta, úradná tabu ľa mesta), formou priameho prenájmu 
podľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 
prípadu prenájmu hodného osobitného zrete ľa a to nájomcovi Ing. 
Daniel Bury, S. Sakalovej 1351/22A, Byt ča, s nasledovnými 
podmienkami nájmu: 
- výška nájmu vrátane spotreby energií (paušál) 13, 27 €/mesiac 
- nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

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

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

 
II.Odporú ča:  
Uvoľnené nebytové priestory o výmere 85 m 2 nachádzajúce sa na 
prízemí Tribúny mesta na ul. S. Sakalovej v Byt či, zatia ľ ne-  
prenajíma ť tretím osobám a to až do rozhodnutia Mesta o ďalšom 
spôsobe nakladania s týmito nebytovými priestormi ( predmetné 
priestory je možné ponúknu ť na využitie i mestským klubom, resp. 
organizáciám). 
 
23 / Návrh na zmenu uznesenia MZ v Byt či č. 26/2017 zo d ňa 23. 
2. 2017 (predaj pozemkov p. Miroslavovi Bachoríkovi ).  
Kupujúci p. Bachorík požiadal Mesto Byt ča o odpredaj pozemkov na  
fyzickú osobu – podnikate ľ, pri čom z dôvodov podmienok  
katastrálneho zákona môže takáto osoba nadobúda ť majetok len na  
rodné číslo. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh na zmenu v uznesení MZ č. 26/2017 zo 
dňa 23.02.2017.  
 
 
Návrh uznesenia: 

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



 
 

Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Zmenu uznesenia MZ v Byt či č. 26/2017 zo d ňa 23.02.2017, v bode  
2/, v časti „kupujúcemu“, na nové znenie: Miroslav Bachorí k, nar.  
23.07.1972, bytom Hlinkova 739/79, 014 01  Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 70/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Zmenu uznesenia MZ v Byt či č. 26/2017 zo d ňa 23.02.2017, v bode  
2/, v časti „kupujúcemu“, na nové znenie: Miroslav Bachorí k, nar.  
23.07.1972, bytom Hlinkova 739/79, 014 01  Byt ča. 
     
24 / Žiados ť vlastníkov pozemkov, v zastúpení p. Bc. Jurajom 
Šukalom, Mikšová 41, Byt ča o zaradenie pozemkov parc. CKN č. 
477/2, 477/3, 447, 442, 441, 440, 439, 438, 443, 44 6, 445, 444 v 
k.ú. Mikšová do územného plánu mesta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti vzh ľadom na 
skuto čnos ť, že tohto času sa vykonáva preskúmanie podkladov na  
schva ľovanie ZaD č. 5 ÚPN SÚ Byt ča. 
 
MR vzala na vedomie odporu čenie KVaŽP, aby boli žiadatelia 
upozornení na § 17 ods. 2 písm. c)  zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný z ákon“) v znení 
neskorších predpisov, v zmysle ktorého obstaranie ú zemnoplánovacej 
dokumentácie je možné z podnetu fyzických     osôb a právnických 
osôb a § 19 stavebného zákona, umož ňujúci orgánu územného 
plánovania požadova ť čiasto čnú alebo úplnú úhradu nákladov za 
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie o.i. od fy zických osôb, 
ktorých výhradná potreba vyvolala obstaranie územno plánovacej 
dokumentácie.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 71/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Nevyhovenie  žiadosti vlastníkov pozemkov, v zastúpení p. Bc. 
Jurajom Šukalom, Mikšová 41, Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku 
k územného plánu Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Nevyhovenie  žiadosti vlastníkov pozemkov, v zastúpení p. Bc. 
Jurajom Šukalom, Mikšová 41, Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku 
k územného plánu Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



 
 

MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 71/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Nevyhovenie  žiadosti vlastníkov pozemkov, v zastúpení p. Bc. 
Jurajom Šukalom, Mikšová 41, Byt ča o zaradenie pozemkov do Doplnku 
k územného plánu Mesta Byt ča. 
 
25 / Žiadosti o pridelenie nájomných bytov na Ul. Tres koňovej 
814/5, Byt ča. 
Opakované žiadosti o pridelenie bytu: 
a/ p. Anna Václavíková 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenia garsónky č.7 od 1.6.2017 na  
dobu ur čitú 1 rok. 
b/ p. Simona Burandová  
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenia garsónky č. 18 od 1.5.2017 na 
dobu ur čitú 1 rok. 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie bytu menovanej, hoci nemá  
trvalý pobyt v meste Byt ča a to v zmysle čl. 3 ods. 10 VZN mesta  
Byt ča č. 8/2016 o spôsobe pride ľovania nájomných bytov obstaraných  
z verejných prostriedkov, t.j. o nájomné byty je me nší záujem  
ako je ich ponuka. 
 
Návrh uznesenia: 

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



 
 

1/ Pridelenie nájomného bytu - garsónky č.7 na Ul. Tresko ňovej 
814/5, Byt ča p. Anne Václavíkovej od 1.6.2017 na dobu ur čitú 1 
rok. 
2/ Pridelenie nájomného bytu - garsónky č. 18 p. Simone Burandovej  
od 1.5.2017 na dobu ur čitú 1 rok, v zmysle čl. 3 ods. 10 VZN mesta  
Byt ča č. 8/2016 o spôsobe pride ľovania nájomných bytov obstaraných  
z verejných prostriedkov, t.j. o nájomné byty je me nší záujem  
ako je ich ponuka. 
 
26 / Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. 
Tresko ňovej 814/5, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul.  
Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 
a) p. Peter Holáš - jednoizbový byt č. 2 od 1. 5. 2017, na dobu 
ur čitú 1 rok, 
b) p. Blažena Lalinská - jednoizbový byt č. 1 od 1.5.2017, na dobu 
ur čitú 1 rok. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 73/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 
1/ p. Peter Holáš, jednoizbový byt č. 2 od 1. 5. 2017, na dobu 
ur čitú 1 rok. 
2/ p. Blažena Lalinská, jednoizbový byt č. 1 od 1. 5. 2017, na 
dobu ur čitú 1 rok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 
1/ p. Peter Holáš, jednoizbový byt č. 2 od 1. 5. 2017, na dobu 
ur čitú 1 rok. 
2/ p. Blažena Lalinská, jednoizbový byt č. 1 od 1. 5. 2017, na 
dobu ur čitú 1 rok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 73/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 
1/ p. Peter Holáš, jednoizbový byt č. 2 od 1. 5. 2017, na dobu 
ur čitú 1 rok. 
2/ p. Blažena Lalinská, jednoizbový byt č. 1 od 1. 5. 2017, na 
dobu ur čitú 1 rok. 
 
27 / Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4, Byt ča. 
 



 
 

MR odporú ča MZ schváli ť vyhovie ť žiadate ľom o pred ĺženie nájomnej  
zmluvy o 1 rok: 
p. Hedviga Slivo ňová, byt č. 36 
p. Mária Burandová, byt č. 69 
p. Jozef Holá ň, byt č. 23 
p. Božena Cimprichová, byt č. 24 
p. Marián Ková čik, byt č. 26 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 74/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytoch nachádzajúcich sa v bytovom 
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4, Byt ča 
na dobu ur čitú o 1 rok: 
1/ p. Hedviga Slivo ňová, byt č. 36 
2/ p. Mária Burandová, byt č. 69 
3/ p. Jozef Holá ň, byt č. 23 
4/ p. Božena Cimprichová, byt č. 24 
5/ p. Marián Ková čik, byt č. 26 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytoch nachádzajúcich sa v bytovom 
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4, Byt ča 
na dobu ur čitú o 1 rok: 
1/ p. Hedviga Slivo ňová, byt č. 36 
2/ p. Mária Burandová, byt č. 69 
3/ p. Jozef Holá ň, byt č. 23 
4/ p. Božena Cimprichová, byt č. 24 
5/ p. Marián Ková čik, byt č. 26 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 74/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Pred ĺženie nájomnej zmluvy v bytoch nachádzajúcich sa v bytovom 
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova č. 813/4, Byt ča 
na dobu ur čitú o 1 rok: 
1/ p. Hedviga Slivo ňová, byt č. 36 
2/ p. Mária Burandová, byt č. 69 
3/ p. Jozef Holá ň, byt č. 23 
4/ p. Božena Cimprichová, byt č. 24 
5/ p. Marián Ková čik, byt č. 26 
 
28 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2017. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 75/2017 



 
 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 75/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2017. 
 
30 /  Návrh nakladania s majetkom Mesta Byt ča - KTR.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 76/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovnú prípravu odpredaja prebyto čného a neupotrebite ľného 
majetku mesta Byt ča - „Stavba televízneho káblového rozvodu mesta 
Byt ča“ a „Obchodný podiel mesta Byt ča„ v spol. KTR Byt ča, s.r.o., 
tretej osobe a to formou Obchodnej verejnej sú ťaže, t.j. 
vypracovanie Záväzných sú ťažných podmienok OVS na odpredaj vyššie 
uvedeného majetku Mesta Byt ča.  
 
Zástupcu primátora p. Babušík pripomenul, že na pre dchádzajúcom 
zastupite ľstve požiadal o informáciu ko ľko sú náklady Mesta 
na prevádzku káblovky. 
 
Pán primátor informoval za r. 2010 – 8.663,- €, za r. 2012 –  
6.000,- €, za r. 2014 – 4.000,- €, za r. 2015 - 4.0 00,- €, 
za r. 2016 - 4.000,- €, spolu suma vo výške 27.263, - €. 
  
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovnú prípravu odpredaja prebyto čného a neupotrebite ľného 
majetku mesta Byt ča - „Stavba televízneho káblového rozvodu mesta 
Byt ča“ a „Obchodný podiel mesta Byt ča„ v spol. KTR Byt ča, s.r.o., 
tretej osobe a to formou Obchodnej verejnej sú ťaže, t.j. 
vypracovanie Záväzných sú ťažných podmienok OVS na odpredaj vyššie 
uvedeného majetku Mesta Byt ča.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 



 
 

MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 76/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovnú prípravu odpredaja prebyto čného a neupotrebite ľného 
majetku mesta Byt ča - „Stavba televízneho káblového rozvodu mesta 
Byt ča“ a „Obchodný podiel mesta Byt ča„ v spol. KTR Byt ča, s.r.o., 
tretej osobe a to formou Obchodnej verejnej sú ťaže, t.j. 
vypracovanie Záväzných sú ťažných podmienok OVS na odpredaj vyššie 
uvedeného majetku Mesta Byt ča.  
 
--------------------------------------------------- ----------- 
Na vedomie: 
 
1/ KVaŽP odporú ča uskuto čni ť kontrolu a doplnenie dopravného 
zna čenia v meste.  
 
2/ KSoc odporú ča, aby Mesto Byt ča vyzvalo p. Ftá čka, aby za čal 
budova ť parkovacie plochy na ul. Hlinkovej pod ľa projektovej 
dokumentácie. 
--------------------------------------------------- ----------- 

 
R ô z n e : 
 
1/ Pán primátor konštatoval, že v bode rôzne pri sc hva ľovaní  
programu navrhol, aby bola prerokovaná oprava ulice  Moyzesova  
s tým, že navrhuje a otvára diskusiu k tomuto návrh u – ulicu 
v časti kde je poškodená rieši ť asfaltovým povrchom. Chodník sa 
upraví až po zelené plochy, tak aby tam bol smerom von z námestia 
jazdný pruh. 
 
Zástupca primátora p. Babušík podporil návrh pána p rimátora.  
Podotkol, že aj odborníci sa zhodujú na tom, že v častiach, kde je  
vyššia frekvencia dopravy sa kvalitné asfaltové pov rchy osved čili 
viac ako dlažba. Uviedol príklady z mesta Žilina. V  závere  
povedal, že táto ulica bola vždy asfaltová.  
 
Poslanec p. Kozák podotkol, že dlažobný povrch napr íklad na ulici  
S. Sakalovej je lepší. Pod ľa jeho názoru by mala na opravu povrchu  
ulice Moyzesovej, ktorá bola zhotovená z eurofondov , prispie ť aj 
zhotovite ľ fa Hastra. V závere upozornil, že v sú časnosti sú aj 
ďalšie technológie a materiály, nie len asfalt.  
 
Poslanec p. Skotnický konštatoval, že ulicu je treb a opravi ť,  
treba to opravi ť poriadne, ale on nezahlasuje za asfaltový povrch. 
Upozornil, že pri vysokých teplotách môže asfalt ro bi ť problémy. 
 
Pán primátor konštatoval, že na opravu ulice Moyzes ovej preroko- 
vali poslanci už viac krát, na zastupite ľstve bol prítomný aj 
odborník, ktorý poslancov podrobne oboznámil so sú časnými trendmi 
v úpravách komunikácii. 
 
Poslanec p. Melocík konštatoval, že nadobúda presve dčenie, že raz 



 
 

bola ulica urobená dlažbou, potom dva krát dlažba v ytrhaná a ulica  
je znova v takom zlom stave ako bola. Vie, že táto ulica bola vždy  
vyasfaltovaná, nevie pre čo majú niektorí kolegovia poslanci  
averziu vo či asfaltu, ide len o to, až je ulica v poriadku. 
 
Pán primátor tiež konštatoval, že v tejto časti jazdí dva krát 
viac áut ako napr. po ulici S. Sakalovej a v sú časnosti viac ako 
pred piatimi rokmi. 
 
V závere diskusie ved. VaŽP p. Oszczeda  informoval , že projekt 
námestia a pri ľahlých ulíc bol vyhotovený 20 rokov spä ť, v r. 1995 
bola navrhnutá revitalizácia námestia. V projekte b ol navrhovaný 
povrchový materiál kame ň, ke ďže bol drahý, vtedajší poslanci 
preto, že bola moderná dlažba, navrhli dlažbu. K uv edenému vydali 
stanoviská odborníci a dotknuté orgány. V tej tejto  dobe bolo 
projektované na vtedajšie dopravné pomery, ktoré sú  v sú časnosti 
iné. 
     
Predseda návrhovej komisie p. Melocík predniesol ná vrh uznesenia,  
o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zahájenie výberového konania na úpravu vozovku Ul. Moyzesova 
v Byt či asfaltovým povrchom, s technickým riešením – posu nutím 
chodníka mimo vozovky, čím sa vytvoria dva plnohodnotné jazdné 
pruhy. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č.77/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zahájenie výberového konania na úpravu vozovku Ul. Moyzesova 
v Byt či asfaltovým povrchom, s technickým riešením – posu nutím 
chodníka mimo vozovky, čím sa vytvoria dva plnohodnotné jazdné 
pruhy. 
 
2/ Pán primátor informoval prítomných, že bol za Me sto ako 
akcionára Prima banky na valnom zhromaždení. Prebyt ok hospodárenia 
išiel do rezervného fondu a ostatok na splatenie pr edchádzajúcich 
dlhov, akcie sú aj stiahnuté z burzy, teda už s nim i banka 
neobchoduje. Pán primátor sa pýtal, či sa nedajú a za akých 
podmienok akcie odpreda ť. Odpovedali, že nie. Musí teda len 
konštatova ť, že tá výhodná ponuka pre Mesto, čo bolo cca 70.000,- 
€, už nebude a toto sa dá priráta ť do nesprávnych rozhodnutí 
zastupite ľstva. Na toto z úradu upozor ňovali.    
Čo sa týka križovatky pri bývalom da ňovom úradu, projekt bol 
vypracovaný a odsúhlasený dopravným inšpektorátom. Mesto urobí 
prieskum trhu. 
 
3/ Poslanky ňa p. Gajdošíková predložila písomnú požiadavku FO 
Hliník nad Váhom na zakúpenie prá čky. 
 



 
 

Vedúca FO p. Kramarová vysvetlila, že sú oproti min ulému obdobiu 
sprísnené pravidlá financovania, prá čku Mesto nemôže zakúpi ť. 
 
4/ Poslanec p. Skotnický sa pýtal na stav prác v ob starávaní  
športovej haly. 
 
Pán primátor odpovedal, že na športovú halu bola PD  upravená 
a v najbližších d ňoch bude zverejnené výberové konanie. 
 
Ďalej poslanec p. Skotnický mal ešte pripomienku, že  sú na 
zasadnutia prijaté uznesenia s termínmi zasadnutí o rgánov mesta, 
preto by si mali poslanci plánova ť čas. Môže sa sta ť, že niekto 
raz, dva krát nemôže prís ť, ale nie neustále. Na finan čnej komisii 
bol na zasadnutí len on a predseda komisie. Je to n eúcta. Navrhol, 
aby teda poslanci zrušili komisie, zrušili mestskú radu 
a stretávali sa na zasadnutí zastupite ľstva. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 3/2017 
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    
 
 
          
Ing. Ján Melocík                    Július Kozák             
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Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 


