
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 6/2017 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 29. 6. 2017 o 15,00 hodine v Dome kultúry Byt ča 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 21,50 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 17 poslancov 
Program: 
1/ Žiados ť o zaregistrovanie klubu „B.O.D.- byt čianske ochotnícke 
divadlo“. 
2/ Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča (ZaD 
č. 5 ÚPN SÚ Byt ča) – návrh na schválenie. 
3/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča. 
4/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31.03.2017. 
5/ Žiados ť poslankyne za m. č. Hliník nad Váhom: 
- o zakúpenie a osadenie 2 kusov autobusových zastá vok do m. č. 
Hliník nad Váhom.  
6/ Žiados ť poslankyne za m. č. Hliník nad Váhom o zakúpenie a 
osadenie st ĺpov verejného osvetlenia v mestskej časti Hliník nad 
Váhom. 
7/ Žiados ť poslankyne za m. č. Hliník nad Váhom o zakúpenie lavi čiek 
na cintorín v Hliníku nad Váhom. 
8/ Žiados ť DHZ Pšurnovice o pridelenie hasi čskej techniky – 
hasi čskú strieka čku vo výške 6.000,- € mladým hasi čom. 
9/ Žiados ť FO TJ Tatran Hrabové o navýšenie rozpo čtu pre klub na 
prevádzku ihriska. 
10 / Žiados ť o poskytnutie  finan čných prostriedkov z rozpo čtu Mesta 
Byt ča na rekonštrukciu priestorov oddelenia ZPS Jesienk a. 
11 / Návrh na výstavbu parkoviska na Ul. Hlinickej v B yt či. 
12 /  Žiados ť ob čanov Ul. Brezová, Byt ča o rozšírenie parkovacích 
plôch a zriadenie chodníka. 
13 / Návrh na navýšenie prostriedkov v grantovom systé me o 510,- €. 
14 / Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského  
zastupite ľstva v Byt či. 
15 / Návrh zmeny rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 
2017. 
16 / Nakladanie s majetkom mesta – opätovný odpredaj p rebyto čného 
majetku mesta, stavba TKR a obchodný podiel Mesta B yt ča v spol. KTR 
Byt ča s.r.o., OVS č. 4/2017, schva ľovanie záväzných sú ťažných 
podmienok OVS č. 4/2017. 
17 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 6/2017 o 
ur čení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste B yt ča. 
18 / Žiados ť HL mont s.r.o., Ve ľká Okružná 43, o vyjadrenie mesta k 
návrhu investi čného zámeru. 
19 / Žiados ť stavebno-obchodnej spolo čnosti SEKÁ Č, spol. s.r.o, 
Hlboké nad Váhom 119 o spoluprácu pri výstavbe nájo mných bytov  v 
k.ú. Hliník nad Váhom. 
20 /  Žiados ť p. Margity Baránkovej o odkúpenie pozemkov v k.ú. 
Veľká Byt ča. 
21 / Žiados ť p. Petra Gajdošíka Hrabové č. 207, Byt ča o odkúpenie 
časti z pozemku v k.ú. Hrabové. 
22 / Žiados ť p. Jána Šebe ňu a Radky Gajdošíkovej o odkúpenie  



pozemku v k.ú. Hliník nad Váhom.  
23 / Žiados ť p. Ing. Františka Bárnika o odkúpenie pozemku v ok olí  
Bottovej ul. v Byt či. 
24 / Žiados ť p. Ing. Jána Bárnika o odkúpenie pozemku v okolí  
Bottovej ul. v Byt či. 
25 / Schva ľovanie priameho predaja majetku Mesta Byt ča osobitným  
zrete ľom kupujúcemu Ing. Ľudovít Martinický a manž. Jozefína. 
26 / Schva ľovanie prenájmu majetku Mesta Byt ča osobitným zrete ľom  
nájomcovi Ing. Daniel Bury. 
27 /  Žiados ť OZ ASSASSIN, Martin Ozánik, Byt ča o zníženie  
mesačných platieb za energie v nebytových priestoroch Tr ibúny  
mesta. 
28 / Protokol o vyhodnotení OVS č. 3/2017 na predaj pozemkov parc.  
CKN č. 824/36 a 824/11, k.ú. V. Byt ča. 
29 / Žiados ť OZ A-BRAM, Hviezdoslavova 48, Žilina o prenájom  
pozemkov v k.ú. V. Byt ča. 
30 / Návrh spolo čnosti FOREST progress s.r.o., Štefánikova 217,  
Byt ča na uzatvorenie Dodatku č. 2 nájomnej zmluvy zo d ňa  
05.12.2007. 
31 / Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov na  Ul.  
Tresko ňovej 814/5, Byt ča. 
32 / Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov Tresko ňova  
814//5, Byt ča. 
33 / Žiadosti o pred ĺženie nájmu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka na Ul. Tresko ňovej 813/4, Byt ča. 
34 / Žiadosti o pred ĺženie nájmu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka na Tresko ňovej 813/4, Byt ča. 
35 / Zverenie majetku Mesta do správy Technických služ ieb Mesta 
Byt ča. 
36 / Návrh termínov zasadnutia Mestskej rady a Mestské ho 
zastupite ľstva na II. polrok 2017. 
37 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2017. 
38 / Rôzne. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. 
Bc. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 17 zo 17- 
tich  poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
Pán primátor oboznámil prítomných s doplnením progr amu - pred bodom  
12/ navrhuje prerokova ť návrh (odporu čenie grantovej komisie) na 
navýšenie prostriedkov v grantovom systéme o 510,- €. 
Poslanci návrh schválili. 
 
Poslanec p. Filek navrhol, aby bola ako bod 1/ prer okovaná žiados ť  
o zaregistrovanie klubu „B.O.D.- byt čianske ochotnícke divadlo“ do 
klubov Mesta Byt ča (je to v rokovaní na vedomie). Nako ľko žiados ť 
bola predložená kompletne, je možné k žiadosti zauj ať stanovisko. 
Poslanci po krátkej diskusii sa dohodli, že preroku jú 
zaregistrovanie klubu, finan čné požiadavky prerokujú na ďalších 
zasadnutiach orgánov mesta. 
Poslanci schválili doplnenie bodu programu. 



    
Poslanci p. Kozák a p. Školek konštatovali, že mest ská rada 
neodporu čila, aby bol bod programu Zmena a doplnok č. 5 Územného 
plánu sídelného útvaru Byt ča (ZaD č. 5 ÚPN SÚ Byt ča) predložený na 
dnešné rokovanie zastupite ľstva s tým, že poslanci MZ  a odborne 
spôsobilá osoba Ing. arch. Ján Burian sa stretnú na  komisii, ktorá 
bola na uvedený ú čel zriadená. Poslanci navrhli, aby bol tento bod 
stiahnutý z rokovania dnešného mestského zastupite ľstva aj z toho 
dôvodu, že pre pracovnú neschopnos ť sa p. Burian zasadnutia 
nezú častní. 
 
Pán primátor konštatoval, že obsah návrhu ÚP a post up jeho 
obstarania a prerokovania sú v súlade s príslušnými  právnymi 
predpismi, Mestu bolo vydané súhlasné stanovisko Ok resným úradom  
odborom výstavby a bytovej politiky  a návrh je v s úlade so 
zadaním. Je vecou predsedu komisie, aby zvolal zasa dnutie komisie, 
to mohli poslanci kedyko ľvek. Či by poslanci najprv návrh 
prerokovali v komisii, nemá to vplyv na predložený návrh. Taktiež 
sa mohli k návrhu vyjadri ť a to aj v čase verejného prerokovania 
návrhu. Ďalej konštatoval, že p. Burian sa zasadnutia nezú častní, 
ale na všetky otázky je pripravený odpoveda ť vedúci VaŽP p. 
Oszczeda, ktorý je odborne zdatný aj v problematike  územného 
plánovania. Čo sa týka samotného procesu, ak poslanci návrh 
neschvália, vrátia sa o dva roky dozadu. 
 
Poslanci argumentovali, že im nebolo umožnené zasia hnuť do procesu, 
keď z navrhovaných lokalít IBV a KBV (cca 90 ha) bola vybratá len 
1/5-tina a oni sa nevyjadrili ktoré. 
       
Pán primátor zopakoval, že je vecou predsedu komisi e, aby zvolal 
kedyko ľvek zasadnutie komisie, taktiež sa mohli poslanci 
individuálne informova ť na oddelení o stave a postupe prác na ÚP. 
 
Na návrh zástupcu primátora p. Babušíka bola diskus ia ukon čená 
a poslanci hlasovaním schválili prerokovanie tohto bodu na dnešnom 
zasadnutí mestského zastupite ľstva.    
 
Poslanec p. Weber navrhol doplnenie programu rokova nia, po bode – 
návrh na navýšenie prostriedkov v grantovom systéme  navrhol 
prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského  
zastupite ľstva v Byt či. Vysvetlil, že Dodatok sa bude týka ť 
poskytovania informácií o ukon čených verejných obstarávaniach 
tovarov, služieb a stavebných prác s predpokladanou  hodnotou 
zákazky vyššou ako 5.000,- € bez DPH.  
 
Poslanci schválili doplnenie bodu programu. 
 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Ing. Peter Weber 
a p. Ing. Juraj Babušík.  



     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Andrea 
Gajdošíková ako predsední čka komisie, p. Martin Gácik a p. Pavol 
Hrabovský ako členovia komisie. 
 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanci doplnený program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili.  
 
1/ Žiados ť p. Mgr.art. Radovana Kianicu o zaregistrovanie klu bu  
„B.O.D.- byt čianske ochotnícke divadlo“. 
 
Pán primátor konštatoval, že páni poslanci finan čné požiadavky 
klubu prerokujú na ďalších zasadnutiach orgánov mesta. 
  
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaregistrovanie klubu „B.O.D.- byt čianske ochotnícke divadlo“ do 
klubov Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 85/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaregistrovanie klubu „B.O.D.- byt čianske ochotnícke divadlo“ do 
klubov Mesta Byt ča. 
  
2/ Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča (ZaD 
č. 5 ÚPN SÚ Byt ča) – návrh na schválenie. 
  
Podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku ("stavebný zákon", SZ) v znení neskorších predpisov: 
"(1) Pred predložením návrhu územného plánu na schv álenie sa 
preskúma, či 
a/obsah návrhu je v súlade so záväznou časťou schválenej 
územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stup ňa, 
 
b/obsah návrhu a postup jeho obstarania a prerokova nia sú v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi, 
 
c/návrh je v súlade so zadaním, 
 
d/návrh je v súlade s rozsahom územného plánu, 
 
e/záväzná časť územného plánu navrhovaná na vyhlásenie všeobecne 
záväzným právnym predpisom je v súlade s § 13." 
 
Podľa § 25 ods. 4 SZ o preskúmanie súladu návrhu územné ho plánu 
obce pod ľa odseku 1 obec požiada krajský stavebný úrad. (Poz námka: 



v sú časnosti je to okresný úrad, odbor výstavby a bytove j 
politiky v sídle kraja). 
V príslušnom stanovisku OÚ Žilina, odbor VaBP, ktor é je uvedené 
v návrhu uznesenia MZ na schválenie ZaD č. 5 ÚPN SÚ Byt ča, sa okrem 
iného uvádza: 
"b/ Návrh Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN-SÚ Byt ča je po obsahovej stránke 
v súlade s § 11 stavebného zákona  a postup jeho obstarania a 
prerokovania je v súlade so stavebným zákonom a prí slušnými 
správnymi predpismi .".  
Tento orgán oprávnený zákonom na preskúmanie postup u obstarania a 
prerokovania ÚPD /§ 25 SZ/ súhlasí s predloženým návrhom ZaD č. 5 
ÚPN SÚ Byt ča a odporú ča MZ v Byt či, aby schválilo návrh ZaD č.5 ÚPN 
SÚ. 
Podľa § 2a ods. 1 SZ obec a samosprávny kraj zabezpe čujú 
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnopl ánovacej 
dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej oso by, na ktorú sa 
vz ťahujú ustanovenia § 2a ods. 2 až 8 SZ. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že na zasadnutie MZ o  14,00 hodinu 
je pozvaný p. Ing. arch. Ján Burian. 
 
MR odporú ča MZ nezaradi ť uvedený bod programu na rokovanie MZ 
s tým, že poslanci MZ  a odborne spôsobilá osoba In g. arch. Ján 
Burian sa stretnú na komisii, ktorá bola na uvedený  ú čel zriadená.  
 
Proces Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča 
bol vykonaný v zmysle zákona, primátora mesta odpor úča, aby 
poslanci o územnom pláne rokovali a schválili navrh ované uznesenie:  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 86/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Konštatuje, že: 
 
a/ Návrh Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča 
bol po dobu 30 dní zverejnený spôsobom v mieste obv yklým 
a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, 
právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanove ním § 22 
stavebného zákona. 
 
b/ Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátn ej správy, 
samosprávy, právnických a fyzických osôb sú zapraco vané v Návrhu 
Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča, resp. 
bude sa k nim prihliada ť v rámci spracovania ďalších stup ňov 
projektovej dokumentácie. 
 
c/ Fyzickým a právnickým osobám, ktorých požiadavky  nemohli by ť 
zoh ľadnené, boli dôvody neakceptovania ich pripomienok oznámené 
písomne, v súlade s ustanovením § 22, ods. 7) stave bného zákona.  
 



d/ Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej po litiky, 
Oddelenie územného plánovania preskúmal návrh Zmeny  a Doplnku č. 5 
Územného plánu sídelného útvaru Byt ča a vydal k nemu súhlasné 
stanovisko pod ľa § 25 stavebného zákona pod č. OU-ZA-
OVBP1/2017/007294/TOM zo d ňa 07.06.2017.  
 
II.Súhlasí: 
a/ S Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov št átnej správy, 
samosprávy a právnických osôb k Návrhu Zmeny a Dopl nku č. 5 
Územného plánu sídelného útvaru Byt ča. 
 
b/ S Vyhodnotením pripomienok fyzických a právnický ch osôb k Návrhu 
Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča. 
 
III.Schva ľuje: 
a/ Zmenu a Doplnok č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča pod ľa 
ustanovenia § 26, ods. 3) Stavebného zákona.  
 
b/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča o záväznej časti Zmeny 
a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča pod ľa 
ustanovenia § 27, ods. 3) Stavebného zákona.  
 
V úvode pán primátor odovzdal slovo vedúcemu odd. V aŽP p. 
Oszczedovi, ktorý prítomných podrobne oboznámil s p rocesom Zmeny 
a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča. Konštatoval, 
že proces bol vykonaný v zmysle zákona.  
  
Pán primátor citoval zo stanoviska Okresného úradu Žilina, v ktorom 
sa uvádza: Návrh Zmeny a doplnku č. 5 Územného plánu sídelného 
útvaru mesta Byt ča je po obsahovej stránke v súlade s § 11 
stavebného zákona a postup jeho obstarania a prerok ovania je 
v súlade so stavebným zákonom a príslušnými právnym i predpismi. 
Obstarávate ľom je Mesto Byt ča, ktoré zabezpe čovalo obstarávanie 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby  na obstar anie  ÚPP a ÚPD 
podľa § 2a stavebného zákona.  
Predmetná dokumentácia  bola vyvesená na webovej st ránke mesta 
Byt ča a na mestskom úrade k verejnému nahliadnutiu od 1 3. 7. 2016 
do 15. 8. 2016 po dobu viac ako 30 dní, pri čom dotknuté orgány, 
samosprávny kraj a právnicke osoby boli o prerokova ní upovedomené 
písomne a jednotlivo. 
    
Poslanec p. Weber chcel tri veci - v Hliníku je ve ľká záhrada, či 
je možné, aby výstavba bytového domu, v Pivovare je  územie, aby 
nebolo „závadné“, čo sa tam bude využíva ť a Kaplnka, bola 
v minulosti schválená výstavba bytových domov, tak aby to nebolo 
možné. 
  
Pán primátor odpovedal, že čo sa týka výstavby v Hliníku išlo by 
len o výstavbu najviac bytového domu 2 poschodového , Kaplnka bude 
slúži ť len na rekrea čné ú čely. Čo sa Pivovaru, sú tam budovy, 
investor by chcel výstavbu bytových domov a mesto t la čí, aby aspo ň 



malý pivovar bol. Investor chce ob čiansku vybavenos ť - dom 
seniorov. 
 
Poslanec p. Skotnický konštatoval, že je škoda ke ď tu pán Burian 
nie je. On sám konštatoval, že pri rodinných domoch  nemá by ť 
zástavba HBV 3 poschodia + podkrovie. Bytová zástav ba na tri 
poschodia, chcel vedie ť kto to navrhol. Pod ľa neho je nelogické, 
aby toto bolo schválené. Primátor mal cca pred piat imi rokmi 
stretnutie s ob čanmi, ktorí boli jednohlasne proti výstavbe 
bytových domov. Primátor tu bývajúcim ob čanom s ľúbil, že nebude 
výstavba bytových domov. Ob čania nemajú ni č proti radovej zástavbe 
a výstavbe jednoposchodových bytov. Poslanec p. Sko tnický poprosil 
kolegov poslancov z Byt če, aby nehlasovali za výstavbu HBV v 
lokalite č. 8.  
 
Pán primátor oboznámil, že ob čania požiadali o zaradenie do 
územného plánu výstavbu HBV v lokalite Raj čula. Nie je nutnos ť 
postavi ť výškovú budovu, ide o 8 bytov. Je vecou zastupite ľstva, 
aby rozhodli o pozemku vo vlastníctve Mesta. 
 
Poslanci p. Kozák, p. Školek vyjadrili nesúhlas s v ýstavbou 
bytových domov na Raj čuli. Konštatovali, že je vecou poslancov ako 
rozhodnú. Podotkli aj na fakt, že niektorým ob čanom požiadavky boli 
zaradené a iným nie. 
 
Poslanec p. Filek vyjadril názor, že ho mrzí, ke ď poslanci dostali 
hotový materiál, do ktorého nemohli vstúpi ť. Naozaj mala by ť 
najskôr zvolaná komisia. 
Poslanec p. Filek sa ospravedlnil z rokovania a odi šiel. 
 
Poslanci vzali na vedomie, že p. Lipková vyjadrila nesúhlas, aby  
pozemky vo vlastníctve jej rodiny boli zaradené v ú zemnom pláne pod 
HBV. V budúcnosti chcú na pozemku postavi ť rodinné domy. 
 
Odpovedal ved. odd. VaŽP p. Oszczeda, že pozemky ne boli zaradené 
pod IBV a HBV, zostali ako orná pôda. 
 
Poslanci podrobne rozobrali všetky navrhované lokal ity, bolo im 
odpovedané na ich dotazy. 
 
Pán primátor predložil návrhovej komisii na doplnen ie uznesenia: 
III. Schva ľuje: 
a/ V textovej časti v Článku II. Prípustné, obmedzujúce 
a vylu čujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch sa vypúš ťa 
text  v bode 1/ písm. a) „a stavebných objektov“, v bode  1 písm. d) 
„a stavebných objektov“, v bode 2, písm. d) „a stav ebných 
objektov“.    
Vysvetlil, že by bol problém aj v lokalite Na kapln ke vybudova ť 
prístrešok, preto tento dopl ňujúci návrh. 
  
Návrhová komisia návrh schválila a predložila na hl asovanie.  



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Konštatuje, že: 
 
a/ Návrh Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča 
bol po dobu 30 dní zverejnený spôsobom v mieste obv yklým 
a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, 
právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanove ním § 22 
stavebného zákona. 
 
b/ Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátn ej správy, 
samosprávy, právnických a fyzických osôb sú zapraco vané v Návrhu 
Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča, resp. 
bude sa k nim prihliada ť v rámci spracovania ďalších stup ňov 
projektovej dokumentácie. 
 
c/ Fyzickým a právnickým osobám, ktorých požiadavky  nemohli by ť 
zoh ľadnené, boli dôvody neakceptovania ich pripomienok oznámené 
písomne, v súlade s ustanovením § 22, ods. 7) stave bného zákona.  
 
d/ Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej po litiky, 
Oddelenie územného plánovania preskúmal návrh Zmeny  a Doplnku č. 5 
Územného plánu sídelného útvaru Byt ča a vydal k nemu súhlasné 
stanovisko pod ľa § 25 stavebného zákona pod č. OU-ZA-
OVBP1/2017/007294/TOM zo d ňa 07.06.2017.  
 
II.Súhlasí: 
a/ S Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov št átnej správy, 
samosprávy a právnických osôb k Návrhu Zmeny a Dopl nku č. 5 
Územného plánu sídelného útvaru Byt ča. 
 
b/ S Vyhodnotením pripomienok fyzických a právnický ch osôb k Návrhu 
Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča. 
 
III.Schva ľuje: 
a/ V textovej časti v Článku II. Prípustné, obmedzujúce 
a vylu čujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch sa vypúš ťa 
text  v bode 1/ písm. a) „a stavebných objektov“, v bode  1 písm. d) 
„a stavebných objektov“, v bode 2, písm. d) „a stav ebných 
objektov“.    
  
b/ Zmenu a Doplnok č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča pod ľa 
ustanovenia § 26, ods. 3) Stavebného zákona.  
 
c/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča o záväznej časti Zmeny 
a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča pod ľa 
ustanovenia § 27, ods. 3) Stavebného zákona. 
 
Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania uznesenie  
nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 86/2017 



3/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča: 
-Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na 
II. polrok 2017, 
-Správa o plnení uznesení MZ zo d ňa 25. 4. 2017, 
-Správa o výsledku kontroly č. 6/2017 – kontrola hospodárenia 
s finan čnými prostriedkami, s materiálovými hodnotami a maj etkom za 
r. 2016 v školskej jedálni na Ul. E. Lániho v Byt či, 
-Správa o výsledku kontroly č. 7/2017 – kontrola autoprevádzky 
v Technických službách Mesta Byt ča za r. 2016. 
     
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 87/2017 
 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje:  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na II. 
polrok 2017. 
II.Berie na vedomie: 
-Správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 25. 4. 2017, 
-Správu o výsledku kontroly č. 6/2017 – kontrola hospodárenia 
s finan čnými prostriedkami, s materiálovými hodnotami a maj etkom za 
r. 2016 v školskej jedálni na Ul. E. Lániho v Byt či, 
-Správu o výsledku kontroly č. 7/2017 – kontrola autoprevádzky 
v Technických službách Mesta Byt ča za r. 2016 predložené hlavným 
kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje:  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na II. 
polrok 2017. 
II.Berie na vedomie: 
-Správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 25. 4. 2017, 
-Správu o výsledku kontroly č. 6/2017 – kontrola hospodárenia 
s finan čnými prostriedkami, s materiálovými hodnotami a maj etkom za 
r. 2016 v školskej jedálni na Ul. E. Lániho v Byt či, 
-Správu o výsledku kontroly č. 7/2017 – kontrola autoprevádzky 
v Technických službách Mesta Byt ča za r. 2016 predložené hlavným 
kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 87/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje:  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na II. 
polrok 2017. 
II.Berie na vedomie: 
-Správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 25. 4. 2017, 



-Správu o výsledku kontroly č. 6/2017 – kontrola hospodárenia 
s finan čnými prostriedkami, s materiálovými hodnotami a maj etkom za 
r. 2016 v školskej jedálni na Ul. E. Lániho v Byt či, 
-Správu o výsledku kontroly č. 7/2017 – kontrola autoprevádzky 
v Technických službách Mesta Byt ča za r. 2016 predložené hlavným 
kontrolórom Mesta Byt ča. 
 
4/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31.03.2017. 
  
MR odporú ča MZ zobra ť na vedomie plnenie programového rozpo čtu 
Mesta Byt ča k 31.03.2017. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 88/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie:  
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31.03.2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie:  
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31.03.2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 88/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie:  
Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31.03.2017. 
 
5/ Žiados ť poslankyne za m. č. Hliník nad Váhom: 
- o zakúpenie a osadenie 2 kusov autobusových zastá vok do m. č. 
Hliník nad Váhom.  
 
MR vzala na vedomie informáciu, že Mesto sa bude snaž i ť využi ť 
možnosť získania mimorozpo čtových prostriedkov z výzvy na podporu 
verejnej osobnej dopravy, kde je možné okrem iného rekonštruova ť aj 
autobusové zastávky. 
MR konštatovala, že nako ľko stav zastávok v m. č. Hliník nad Váhom 
je takýto dlhšie, žiados ť mala by ť podaná pri tvorbe rozpo čtu 
Mesta.  
MR odporú ča vykona ť obhliadku aj ostatných autobusových zastávok na 
území mesta a komplexne ich rieši ť (stávajúce zastávky aj doplnenie 
zastávok), v prípade nutnosti na septembrovom mests kom 
zastupite ľstve.  
MR odporú ča MZ schváli ť predloženie správy o stave autobusových  
zastávok na území mesta s návrhom komplexného rieše nia ich údržby 
a opravy, s prípadným doplnením nových autobusových  zastávok, na 
septembrové zasadnutie mestského zastupite ľstva. 
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 89/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Predloženie správy o stave autobusových zastávok na  území mesta 
s návrhom komplexného riešenia ich údržby a opravy,  s prípadným 
doplnením nových autobusových zastávok, na septembr ové zasadnutie 
mestského zastupite ľstva. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Predloženie správy o stave autobusových zastávok na  území mesta 
s návrhom komplexného riešenia ich údržby a opravy,  s prípadným 
doplnením nových autobusových zastávok, na septembr ové zasadnutie 
mestského zastupite ľstva. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 89/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Predloženie správy o stave autobusových zastávok na  území mesta 
s návrhom komplexného riešenia ich údržby a opravy,  s prípadným 
doplnením nových autobusových zastávok, na septembr ové zasadnutie 
mestského zastupite ľstva. 
 
6/ Žiados ť poslankyne za m. č. Hliník nad Váhom o zakúpenie a 
osadenie st ĺpov verejného osvetlenia v mestskej časti Hliník nad 
Váhom. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť výdavok vo výške 7.380,- € na zakúpenie a 
osadenie st ĺpov verejného osvetlenia v mestskej časti Hliník nad 
Váhom. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 90/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Finan čné prostriedky vo výške 7.380,- €  na zakúpenie a o sadenie  
st ĺpov verejného osvetlenia v mestskej časti Hliník nad Váhom 
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 
06. 2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Finan čné prostriedky vo výške 7.380,- €  na zakúpenie a o sadenie  
st ĺpov verejného osvetlenia v mestskej časti Hliník nad Váhom 
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 
06. 2017. 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 90/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Finan čné prostriedky vo výške 7.380,- €  na zakúpenie a o sadenie  
st ĺpov verejného osvetlenia v mestskej časti Hliník nad Váhom 
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 
06. 2017. 
 
7/ Žiados ť poslankyne za m. č. Hliník nad Váhom o zakúpenie lavi čiek 
na cintorín v Hliníku nad Váhom. 
  
MR odporú ča MZ schváli ť výdavok vo výške 520,- € na zakúpenie 
lavi čiek na cintorín v Hliníku nad Váhom.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 91/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Finan čné prostriedky vo výške 520,- € na zakúpenie lavi čiek na  
cintorín v Hliníku nad Váhom v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Finan čné prostriedky vo výške 520,- € na zakúpenie lavi čiek na  
cintorín v Hliníku nad Váhom v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 91/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Finan čné prostriedky vo výške 520,- € na zakúpenie lavi čiek na  
cintorín v Hliníku nad Váhom v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 2017. 
 
8/ Žiados ť DHZ Pšurnovice o pridelenie hasi čskej techniky – 
hasi čskú strieka čku vo výške 6.000,- € mladým hasi čom. 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že po preverení všetk ých možností 
je možné hasi čskú strieka čku zakúpi ť za 4.500,- €. 
MR odporú ča MZ schváli ť finan čné prostriedky vo výške 4.500,- € 
na zakúpenie hasi čskej techniky pre DHZ Pšurnovice v Zmene rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 92/2017 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje:  
Finan čné prostriedky vo výške 4.500,- € na zakúpenie hasi čskej 
techniky pre DHZ Pšurnovice v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Finan čné prostriedky vo výške 4.500,- € na zakúpenie hasi čskej 
techniky pre DHZ Pšurnovice v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 92/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Finan čné prostriedky vo výške 4.500,- € na zakúpenie hasi čskej 
techniky pre DHZ Pšurnovice v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 2017. 
9/ Žiados ť FO TJ Tatran Hrabové o navýšenie rozpo čtu vo výške 500,- 
€ pre klub na prevádzku ihriska. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti o navýšenie 
poskytnutej dotácie pre futbalový klub TJ Tatran Hr abové a opätovne 
žiada zavedenie evidencie spotreby energií pri jedn otlivých 
podujatiach, ktoré sa konajú na ihrisku v m. č. Hrabové. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 93/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje:  
Nevyhovenie žiadosti o navýšenie poskytnutej dotáci e pre futbalový 
klub TJ Tatran Hrabové. 
II. Žiada: 
Zavedenie evidencie spotreby energií pri jednotlivý ch podujatiach, 
ktoré sa konajú na ihrisku v m. č. Hrabové. 
 
Poslanec p. Hrobárik vyjadril názor, že k žiadnemu plytvaniu 
elektrickej energie nedochádza, preto nevidí dôvod vies ť akúko ľvek 
evidenciu. 
  
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje:  
Nevyhovenie žiadosti o navýšenie poskytnutej dotáci e pre futbalový 
klub TJ Tatran Hrabové. 
II. Žiada: 
Zavedenie evidencie spotreby energií pri jednotlivý ch podujatiach, 
ktoré sa konajú na ihrisku v m. č. Hrabové. 



Pán primátor konštatoval, že pod ľa výsledkov hlasovania uznesenie  
nebolo prijaté. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 93/2017 
 
10 / Žiados ť o poskytnutie  finan čných prostriedkov z rozpo čtu Mesta 
Byt ča na rekonštrukciu priestorov oddelenia ZPS Jesienk a – 
vybudovanie odvetrania (vzduchotechnika) na chodbe v celkovej  
výške 20.000,- €. 
Obytné priestory oddelenia ZPS sú všetky situované na spolo čnej 
chodbe na 1 nadzemnom podlaží budovy. V projekte ne bolo vyriešené 
odvetranie týchto priestorov, čo spôsobuje ťažkosti klientom 
zariadenia, zamestnancom aj návštevám. Vetra ť je možné len cez 
otvorené okná a dvere na izbách. 
 
MR konštatovala, že požiadavka je opodstatnená a je p otrebné aj 
takto skvalitni ť poskytované služby seniorom. 
MR odporú ča MZ schváli ť poskytnutie  finan čných prostriedkov  vo  
výške 20.000,- na rekonštrukciu priestorov oddeleni a ZPS Jesienka 
Zariadeniu ZPS Jesienka v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 94/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Poskytnutie  finan čných prostriedkov  vo  výške 20.000,- na 
rekonštrukciu priestorov oddelenia ZPS Jesienka v Z mene rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 2017, 
z rezervného fondu. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Poskytnutie  finan čných prostriedkov  vo  výške 20.000,- na 
rekonštrukciu priestorov oddelenia ZPS Jesienka v Z mene rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 2017, 
z rezervného fondu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 94/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Poskytnutie  finan čných prostriedkov  vo  výške 20.000,- na 
rekonštrukciu priestorov oddelenia ZPS Jesienka v Z mene rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 2017, 
z rezervného fondu. 
 
11 / Návrh na výstavbu parkoviska na Ul. Hlinickej vo výške 60.000,- 
€. 
 



MR konštatovala, že chodníkov a mestských komunikácii  v takomto 
stave je na území celého mesta viac. Treba ur či ť, ktoré je nutné  
prioritne rieši ť. MR tiež pripomenula problém s bezpe čnos ťou 
križovatky pri bývalom da ňovom úrade. 
MR navrhuje, aby odborný referent posúdil riešenie op ravy 
zdvihnutím panelov, ich podsypaním a vyspádovaním. 
MR odporú ča MZ návrh na výstavbu parkoviska na Ul. Hlinickej 
v rozpo čtovom opatrení neschváli ť. 
 
Stanovisko odborného referenta: 
Na parkovisku je ve ľké množstvo porušených panelov, ktoré budú  pri 
manipulácii poškodené a nevhodné na ďalšie použitie, čo si vyžiada 
nákup cestných panelov s náhradou za poškodené. Par kovisko nie je 
možné vyspravi ť bez toho, aby neboli odstránené všetky panely, 
výškové a smerové upravenie podkladu. Vä čšia časť obrubníkov je 
poškodená, je nutná ich výmena. Odvodnenie plochy j e nefunk čné, je 
nutné vyrieši ť odvodnenie položením kanalizácie a osadením cestný ch 
vpustí. 
Výmena podložia - nie je jasné, aké podkladné vrstv y sú pod 
panelmi. 
Ako jediné vhodné riešenie je odstránenie sú časného krytu povrchu 
parkoviska a jeho nahradenie asfaltovým krytom, s v yriešením 
odvodnenia, výmenou cestných obrubníkov a rozšírení m parkovacích 
plôch.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 95/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Nezaradenie výstavby parkoviska na Ul. Hlinickej v Byt či vo výške 
60.000,- € do Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2017 k 30. 06. 2017. 
 
Poslanec p. Struhal požiadal kolegov poslancov, aby  podporili 
výstavbu parkoviska, vysvetlil, že je v kritickom s tave, ke ď zaprší 
brodia sa tam doslova v blate. Podal návrh návrhove j komisii na 
uznesenie:     
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Zaradenie výstavby parkoviska na Ul. Hlinickej v By t či vo výške 
60.000,- € do Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2017 k 30. 06. 2017. 
 
Poslanec p. Weber a p. Skotnický podporili návrh na  vybudovanie 
parkoviska, pokia ľ možno čo najskôr s tým, že je nutné predloži ť 
podrobnejší rozpo čet prác. 
 
Z diskusie vzišiel návrh uznesenia, ktorý bol predl ožený 
predsední čke návrhovej komisie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  



1/ Výstavbu parkoviska na Ul. Hlinickej v Byt či vo výške 60.000,- € 
do Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 
06. 2017. 
2/ Po predložení rozpo čtu na práce pre tento projekt, bude mestská 
rada schva ľova ť sú ťažné podmienky VO. 
   
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Výstavbu parkoviska na Ul. Hlinickej v Byt či vo výške 60.000,- € 
do Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 
06. 2017. 
2/ Po predložení rozpo čtu na práce pre tento projekt, bude mestská 
rada schva ľova ť sú ťažné podmienky VO. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 95/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Výstavbu parkoviska na Ul. Hlinickej v Byt či vo výške 60.000,- € 
do Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 
06. 2017. 
2/ Po predložení rozpo čtu na práce pre tento projekt, bude mestská 
rada schva ľova ť sú ťažné podmienky VO. 
 
Poslanec p. Raždík sa ospravedlnil zo zasadnutia a odišiel. 
 
12 /  Žiados ť ob čanov Ul. Brezová, Byt ča o rozšírenie parkovacích 
plôch a zriadenie chodníka. 
 
MR konštatovala, že problém parkovacích miest v meste  by mal by ť 
riešený koncep čne, nie čiastkovo – vi ď. vypracovaná štúdia. MR 
navrhuje, ak bude chodník v budúcnosti riešený, tak  zámkovou 
dlažbou. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 96/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Nezaradenie rozšírenia parkovacích miest a výstavby  chodníka na Ul. 
Brezovej vo výške 5.000,- € do Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 2017. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že ob čania Ul. Brezovej vykonali 
celkovú rekonštrukciu bytového domu a požiadali o m ožnos ť napojenia 
sa na chodník, nako ľko zo všetkých troch vstupov nemajú zberný 
chodník, musia ís ť na parkovisko. Požiadali o rozšírenie okapového 
chodníka a prepojenie na stávajúci chodník. Je to j edna z bytoviek 
ktorá nemá vstup rovno na chodník. Pán primátor pož iadal, aby bolo 
občanom vyhovené, na žiados ť sa podpísali všetci obyvatelia z 
obidvoch vchodov. 



Poslanec p. Šušolík konštatoval, že chcel poveda ť to, čo povedal 
pán primátor a požiadal, aby bol chodník vybudovaný  s tým, že by 
mal by ť vybudovaný nie rovno, ale tak ako ho obyvatelia do mu majú 
vychodený. 
Poslanec p. Šušolík podal predsední čke návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Rozšírenie parkovacích miest a výstavbu chodníka na  Ul. Brezovej vo 
výške 5.000,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 5/2017 k 30. 06. 2017. 
   
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Rozšírenie parkovacích miest a výstavbu chodníka na  Ul. Brezovej vo 
výške 5.000,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 5/2017 k 30. 06. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 96/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Rozšírenie parkovacích miest a výstavbu chodníka na  Ul. Brezovej vo 
výške 5.000,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 5/2017 k 30. 06. 2017. 
 
Poslanec p. Raždík sa ospravedlnil zo zasadnutia a odišiel. 
 
13 / Návrh na navýšenie prostriedkov v grantovom systé me o 510,- €. 
 
Pán primátor citoval zo zápisu z grantovej komisie:  
Komisia pred samotným prerokovaním skonštatovala, ž e stav  
zostatku finan čných prostriedkov  je nízky a neposta čuje  
na pokrytie požiadaviek, predložených v tomto kole.  Z tohto  
dôvodu komisia žiada o navýšenie prostriedkov v pol ožke  
rozpo čtu pre grantový systém. V prípade, že sa tak nestan e,  
komisia doporu čuje prejednanie projektu, ktorého žiados ť bola  
podaná ako posledná  (J.Korbáš, M.Byt ča – Športové hry...). 
Preto po dohode s predsední čkou komisie podal návrh na navýšenie 
finan čných prostriedkov v grantovom systéme o 510,- €. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie finan čných prostriedkov v grantovom systéme o 510,- € v 
Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 
06. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 



MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 97/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Navýšenie finan čných prostriedkov v grantovom systéme o 510,- € v 
Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 
06. 2017. 
 
14 / Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského  
zastupite ľstva v Byt či. 
 
Poslanec p. Weber prezentoval, že poslanecký návrh predložil za 
účelom zvýšenia dostupnosti informácií o už ukon čených, ale aj 
prebiehajúcich procesoch verejného obstarávania rea lizovaných 
Mestom Byt ča predkladá MZ v Byt či návrh Dodatku č. 1 k rokovaciemu 
poriadku, ktorým sa rozširuje okruh zákonmi priznan ých práv 
poslancov zastupite ľstva o tieto dve nové oprávnenia: 
a) Právo na poskytovanie informácií o ukon čených verejných 
obstarávaniach tovarov, služieb a stavebných prác s  predpokladanou 
hodnotou zákazky vyššou ako 5.000,- € bez DPH. 
Informácia bude zasielaná na e-mailovú adresu posla nca 
elektronickou formou - všetky informácie týkajúce p riebehu a 
výsledku procesu verejného obstarávania na daný typ  zákazky. 
b) Právo by ť členom komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva 
vyhodnocova ť ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
Poslanci budú pozývaní za členov komisie na vyhodnotenie ponúk 
podľa abecedného poradia, a to na zákazky vyhlasované p riebežne 
počas roka. 
Navrhovaná ú činnos ť Dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku je od 
1.7.2017. Zárove ň Mesto Byt ča vydá interný právny predpis, ktorý 
podrobnejšie upraví činnos ť poslancov ako členov komisií na 
vyhodnocovanie ponúk.  
Návrh uznesenia:  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §  11  ods.  4  písm.   k)   zákona  č.  369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  Dodatok č. 1 k 
Rokovaciemu poriadku Mestského  zastupite ľstva v Byt či. 
 
Návrh predložil predsední čke návrhovej komisie. 
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
predložené uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §  11  ods.  4  písm.   k)   zákona  č.  369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  Dodatok č. 1 k 
Rokovaciemu poriadku Mestského  zastupite ľstva v Byt či. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 98/2017 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §  11  ods.  4  písm.   k)   zákona  č.  369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  Dodatok č. 1 k 
Rokovaciemu poriadku Mestského  zastupite ľstva v Byt či. 
 
15 / Návrh zmeny rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 
2017. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 6. 2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 99/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 
2017. 
II.  Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2017, 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. 06. 2017 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
Bežné výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty  
Služby – (MP a RV SR-korekcia za zistenú nezrovnalo sť)+19.470,- € 

 
Podprogram 13.4. Podpora kultúrnych a spolo č. aktivít  
Grantový systém                                +510 ,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 3.4. Prevádzka a rekonštrukcia budov  
Realizácia stavieb – autobusové zastávky               -5.400,- €  
 
Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi  
DHZ Pšurnovice – hasi čská strieka čka                   -1.500,- € 
 
Podprogram 15.10. Zariadenie pre seniorov  
Zabezpe čenie vzduchotechniky                          +20.0 00,- € 
 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve        +19.4 70,- € 
Príjem z dobropisov                                      +510,- € 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov        +13.100,- € 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje:  
III.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 
2017. 
IV.  Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2017, 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. 06. 2017 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
Bežné výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty  
Služby – (MP a RV SR-korekcia za zistenú nezrovnalo sť)+19.470,- € 

 
Podprogram 13.4. Podpora kultúrnych a spolo č. aktivít  
Grantový systém                                +510 ,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 3.4. Prevádzka a rekonštrukcia budov  
Realizácia stavieb – autobusové zastávky               -5.400,- €  
 
Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi  
DHZ Pšurnovice – hasi čská strieka čka                   -1.500,- € 
 
Podprogram 15.10. Zariadenie pre seniorov  
Zabezpe čenie vzduchotechniky                          +20.0 00,- € 
 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve        +19.4 70,- € 
Príjem z dobropisov                                      +510,- € 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov        +13.100,- € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 99/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
V.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30. 06. 
2017. 
VI.  Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2017, 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. 06. 2017 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
Bežné výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty  
Služby – (MP a RV SR-korekcia za zistenú nezrovnalo sť)+19.470,- € 



Podprogram 13.4. Podpora kultúrnych a spolo č. aktivít  
Grantový systém                                +510 ,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 3.4. Prevádzka a rekonštrukcia budov  
Realizácia stavieb – autobusové zastávky               -5.400,- €  
 
Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi  
DHZ Pšurnovice – hasi čská strieka čka                   -1.500,- € 
 
Podprogram 15.10. Zariadenie pre seniorov  
Zabezpe čenie vzduchotechniky                          +20.0 00,- € 
 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve        +19.4 70,- € 
Príjem z dobropisov                                      +510,- € 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov        +13.100,- € 
 
16 / Nakladanie s majetkom mesta – opätovný odpredaj p rebyto čného 
majetku mesta, stavba TKR a obchodný podiel Mesta B yt ča v spol. KTR 
Byt ča s.r.o., OVS č. 4/2017, schva ľovanie záväzných sú ťažných 
podmienok OVS č. 4/2017. 
 
MR konštatovala, že ocenený je len hmotný majetok, ni e nehmotný 
(po čet abonentov káblovej televízie).  
MR odporú ča MZ schváli ť postup – písomné oslovenie ve ľkých  
spolo čnosti prevádzkujúcich káblovú televíziu s ponukou n a kúpu 
alebo prenájom majetku.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 100/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie č. 76/2017 zo d ňa 25. 4. 2017. 
II.Schva ľuje: 
Písomné oslovenie ve ľkých  spolo čnosti prevádzkujúcich káblovú 
televíziu s ponukou na kúpu alebo prenájom majetku Mesta –  stavba 
TKR a obchodný podiel Mesta Byt ča v spol. KTR Byt ča.  
 
alebo  
 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje:  
1/ Vyhlásenie majetku mesta Byt ča – stavba Televízneho káblového 
rozvodu Byt ča (TKR Byt ča), v nadobúdacej hodnote 416.293,58 Eur, za 
prebyto čný majetok mesta.  
 
2/ Vyhlásenie majetku mesta Byt ča - Obchodný podiel Mesta Byt ča v 
spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., so sídlom Námestie SR č. 1, 014 01 
Byt ča, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Ži lina, 



oddiel: Sro, vložka číslo: 11025/L, I ČO: 36 379 018 ( ďalej len 
„Spolo čnos ť“), predstavujúci 79,108485 % ú časť na majetku 
„Spolo čnosti“, jej právach a povinnostiach, zodpovedajúci pomeru 
peňažného vkladu vo výške 47.136,00 € k základnému ima niu„ 
Spolo čnosti“ vo výške 59.584,00 € ( ďalej len „Obchodný podiel“), za 
prebyto čný majetok mesta.  
 
3/ a)  V súlade s § 9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladani a s majetkom 
Mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, zverejnenie zámeru predaja majetku 
mesta Byt ča a to: Stavba – Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča – 
elektrotechnické zariadenia, zosil ňovacie stanice, distribu čná sie ť 
a pod. (dlhodobý hmotný majetok mesta), v nadobúdac ej hodnote 
416.293,58 €, majetok vedený v evidencii na karte i nvesti čného 
majetku Mesta Byt ča č. 2/0019 a Obchodný podiel Mesta Byt ča v 
spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., so sídlom Námestie SR č. 1, 014 01 
Byt ča, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Ži lina, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 11025/L, I ČO: 36 379 018 ( ďalej len 
„Spolo čnos ť“), predstavujúci 79,108485 % ú časť na majetku 
„Spolo čnosti“, jej právach a povinnostiach, zodpovedajúci pomeru 
peňažného vkladu vo výške 47.136,00 € k základnému ima niu 
„Spolo čnosti“ vo výške 59.584,00 €, tretej osobe formou ob chodnej 
verejnej sú ťaže, za ú čelom prevádzkovania a šírenia káblovej 
televízie a internetu na území mesta Byt ča. Zámer preda ť tento 
majetok sa zverejní minimálne na úradnej tabuli mes ta, na web 
stránke mesta a v dvoch regionálnych novinách.  
b)  Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2017 zo d ňa 
29.06.2017 na predaj majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode a) 
s minimálnou kúpnou cenou za predmet OVS vo výške . ...... €.  
c)  Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej 
verejnej sú ťaže č. 4/2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v 
bode a), tretej osobe na vyššie uvedený ú čel a to v zložení: pp.  
................................................... ..... 
d)  Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2017 – p. Ing. Antona 
Kotešovského.  
 
II.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú Obchod nú verejnú sú ťaž 
č. 4/2017 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami a zárove ň, aby zabezpe čil oznámenie 
odbornej verejnosti o zverejnení zámeru predaja toh to majetku, nad 
rámec požiadaviek zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a nad rozsah zverejnenia uvede ný v časti I., 
bod 3, písm.a) tohto uznesenia.  
 
Vedúci oddelenia Rr a konate ľ spolo čnosti KTR p. Kotešovský 
oboznámil prítomných, že prvý variant uznesenia vzi šiel z mestskej 
rady. Variant č. 2 odporu čila podnikate ľská komisia spolu so 
špeciálne vymenovanou komisiou KTR. Ide o návrh tre tej sú ťaže. 
Podnikate ľská komisia, spolu so špeciálnou komisiou prikro čila 



k odpredaju a navrhla zníženie kúpnej ceny. Podnika te ľská komisia 
odporu čila 100.000,- €. Sú ťažné podmienky sú tie isté ako 
v predchádzajúcich sú ťažiach, je treba doplni ť kúpnu cenu priamo do 
uznesenia a členov komisie. Príprava záväzných sú ťažných podmienok 
bola vykonaná v súlade s rozhodnutiami MZ. Oboznámi l prítomných aj 
s tým, že ke ď podával informácie ve ľkým spolo čnostiam, ktoré ke ď 
zistili, že od stavby nie je PD a nemá stavebné pov olenie, viac sa 
o kúpu nezaujímali.  
 
Poslanec p. Babušík opakovane vyjadril svoj názor, je za odpredaj, 
preto navrhuje doplnenie výšky kúpnej ceny na 80.00 0,- €, členov 
komisie a následný odpredaj.  
 
Poslanec p. Šušolík vyjadril súhlas s opakovaným vy hlásením VOS. 
 
Poslanec p. Školek vyjadril názor, že on nie je za predaj takého 
média, skôr by Mesto malo zlepši ť jeho kvalitu a využíva ť na 
informovanie ob čanov o dianí v meste. Podotkol tiež, že v znaleckou  
posudku je ocenený len hmotný majetok a pokia ľ sa predáva obchodný 
podiel spolo čnosti má by ť ocenený aj nehmotný majetok (po čet 
abonentov káblovej televízie). Ak sa aj poslanci ro zhodnú, že 
predávame nie čo, tak že to nie je ocenené. Súhlasí s tým, že 
znalecký posudok v cene 1 mil. € je vysoký, cenu ur čí trh. 
 
Z diskusie poslancov vzišiel návrh ceny 80.000,- € a komisia 
v zložení: pp. Branislav Šušolík ako predseda komis ie, Juraj 
Putirka, Stanislav Struhal, Michal Filek, Branislav  Chúpek ako 
členovia.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje:  
1/ Vyhlásenie majetku mesta Byt ča – stavba Televízneho káblového 
rozvodu Byt ča (TKR Byt ča), v nadobúdacej hodnote 416.293,58 Eur, za 
prebyto čný majetok mesta.  
 
2/ Vyhlásenie majetku mesta Byt ča - Obchodný podiel Mesta Byt ča v 
spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., so sídlom Námestie SR č. 1, 014 01 
Byt ča, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Ži lina, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 11025/L, I ČO: 36 379 018 ( ďalej len 
„Spolo čnos ť“), predstavujúci 79,108485 % ú časť na majetku 
„Spolo čnosti“, jej právach a povinnostiach, zodpovedajúci pomeru 
peňažného vkladu vo výške 47.136,00 € k základnému ima niu„ 
Spolo čnosti“ vo výške 59.584,00 € ( ďalej len „Obchodný podiel“), za 
prebyto čný majetok mesta.  
 
3/ a)  V súlade s § 9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladani a s majetkom 
Mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, zverejnenie zámeru predaja majetku 
mesta Byt ča a to: Stavba – Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča – 
elektrotechnické zariadenia, zosil ňovacie stanice, distribu čná sie ť 



a pod. (dlhodobý hmotný majetok mesta), v nadobúdac ej hodnote 
416.293,58 €, majetok vedený v evidencii na karte i nvesti čného 
majetku Mesta Byt ča č. 2/0019 a Obchodný podiel Mesta Byt ča v 
spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., so sídlom Námestie SR č. 1, 014 01 
Byt ča, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Ži lina, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 11025/L, I ČO: 36 379 018 ( ďalej len 
„Spolo čnos ť“), predstavujúci 79,108485 % ú časť na majetku 
„Spolo čnosti“, jej právach a  
povinnostiach, zodpovedajúci pomeru pe ňažného vkladu vo výške 
47.136,00 € k základnému imaniu „Spolo čnosti“ vo výške 59.584,00 €, 
tretej osobe formou obchodnej verejnej sú ťaže, za ú čelom 
prevádzkovania a šírenia káblovej televízie a inter netu na území 
mesta Byt ča. Zámer preda ť tento majetok sa zverejní minimálne na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v dvoc h regionálnych 
novinách.  
b)  Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2017 zo d ňa 
29.06.2017 na predaj majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode a) 
s minimálnou kúpnou cenou za predmet OVS vo výške 8 5.000,- €.  
c)  Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej 
verejnej sú ťaže č. 4/2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v 
bode a), tretej osobe na vyššie uvedený ú čel a to v  
zložení: pp. Branislav Šušolík ako predseda komisie , Juraj Putirka, 
Stanislav Struhal, Michal Filek, Branislav Chúpek a ko členovia.  
d)  Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2017 – p. Ing. Antona 
Kotešovského.  
 
II.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú Obchod nú verejnú sú ťaž 
č. 4/2017 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami a zárove ň, aby zabezpe čil oznámenie 
odbornej verejnosti o zverejnení zámeru predaja toh to majetku, nad 
rámec požiadaviek zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a nad rozsah zverejnenia uvede ný v časti I., 
bod 3, písm.a) tohto uznesenia.  
  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 100/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje:  
1/ Vyhlásenie majetku mesta Byt ča – stavba Televízneho káblového 
rozvodu Byt ča (TKR Byt ča), v nadobúdacej hodnote 416.293,58 Eur, za 
prebyto čný majetok mesta.  
 
2/ Vyhlásenie majetku mesta Byt ča - Obchodný podiel Mesta Byt ča v 
spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., so sídlom Námestie SR č. 1, 014 01 
Byt ča, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Ži lina, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 11025/L, I ČO: 36 379 018 ( ďalej len 
„Spolo čnos ť“), predstavujúci 79,108485 % ú časť na majetku 
„Spolo čnosti“, jej právach a povinnostiach, zodpovedajúci pomeru 
peňažného vkladu vo výške 47.136,00 € k základnému ima niu„ 



Spolo čnosti“ vo výške 59.584,00 € ( ďalej len „Obchodný podiel“), za 
prebyto čný majetok mesta.  
 
3/ a)  V súlade s § 9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladani a s majetkom 
Mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, zverejnenie zámeru predaja majetku 
mesta Byt ča a to: Stavba – Televízny káblový rozvod Mesta Byt ča – 
elektrotechnické zariadenia, zosil ňovacie stanice, distribu čná sie ť 
a pod. (dlhodobý hmotný majetok mesta), v nadobúdac ej hodnote 
416.293,58 €, majetok vedený v evidencii na karte i nvesti čného 
majetku Mesta Byt ča č. 2/0019 a Obchodný podiel Mesta Byt ča v 
spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., so sídlom Námestie SR č. 1, 014 01 
Byt ča, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Ži lina, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 11025/L, I ČO: 36 379 018 ( ďalej len 
„Spolo čnos ť“), predstavujúci 79,108485 % ú časť na majetku 
„Spolo čnosti“, jej právach a  
povinnostiach, zodpovedajúci pomeru pe ňažného vkladu vo výške 
47.136,00 € k základnému imaniu „Spolo čnosti“ vo výške 59.584,00 €, 
tretej osobe formou obchodnej verejnej sú ťaže, za ú čelom 
prevádzkovania a šírenia káblovej televízie a inter netu na území 
mesta Byt ča. Zámer preda ť tento majetok sa zverejní minimálne na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v dvoc h regionálnych 
novinách.  
b)  Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2017 zo d ňa 
29.06.2017 na predaj majetku Mesta Byt ča uvedeného v bode a) 
s minimálnou kúpnou cenou za predmet OVS vo výške 8 5.000,- €.  
c)  Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej 
verejnej sú ťaže č. 4/2017 na predaj majetku mesta Byt ča uvedeného v 
bode a), tretej osobe na vyššie uvedený ú čel a to v  
zložení: pp. Branislav Šušolík ako predseda komisie , Juraj Putirka, 
Stanislav Struhal, Michal Filek, Branislav Chúpek a ko členovia.  
d)  Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 4/2017 – p. Ing. Antona 
Kotešovského.  
 
II.Poveruje: 
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú Obchod nú verejnú sú ťaž 
č. 4/2017 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami a zárove ň, aby zabezpe čil oznámenie 
odbornej verejnosti o zverejnení zámeru predaja toh to majetku, nad 
rámec požiadaviek zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a nad rozsah zverejnenia uvede ný v časti I., 
bod 3, písm.a) tohto uznesenia.  
 
17 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 6/2017 o 
ur čení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste B yt ča. 
MR odporú ča MZ schváli ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Byt ča č. 6/2017 o ur čení názvu ulíc a verejných priestranstiev v 
meste Byt ča.  
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 101/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 6/2017 o ur čení názvu 
ulíc a verejných priestranstiev v meste Byt ča.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 6/2017 o ur čení názvu 
ulíc a verejných priestranstiev v meste Byt ča.  
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 101/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 6/2017 o ur čení názvu 
ulíc a verejných priestranstiev v meste Byt ča.  
 
18 / Žiados ť HL mont s.r.o., Ve ľká Okružná 43, o vyjadrenie mesta k 
návrhu investi čného zámeru. 
 
MR poukázala na terajšie nadmerné zahustenie a prepln enos ť uvedenej 
lokality.  
MR odporú ča MZ schváli ť vydanie záporného stanoviska k uvedenému 
investi čnému zámeru. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 102/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie záporného stanoviska k výstavbe bytových je dnotiek na 
sídlisku Úvažie, žiadate ľovi HL mont s.r.o., Ve ľká Okružná 43,  
Vzhľadom už na terajšie nadmerné zahustenie a preplneno sť uvedenej 
lokality. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie záporného stanoviska k výstavbe bytových je dnotiek na 
sídlisku Úvažie, žiadate ľovi HL mont s.r.o., Ve ľká Okružná 43,  
Vzhľadom už na terajšie nadmerné zahustenie a preplneno sť uvedenej 
lokality. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 102/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie záporného stanoviska k výstavbe bytových je dnotiek na 
sídlisku Úvažie, žiadate ľovi HL mont s.r.o., Ve ľká Okružná 43,  



Vzhľadom už na terajšie nadmerné zahustenie a preplneno sť uvedenej 
lokality. 
  
19 / Žiados ť stavebno-obchodnej spolo čnosti SEKÁ Č, spol. s.r.o, 
Hlboké nad Váhom 119, 014 01 Byt ča o spoluprácu pri výstavbe 
nájomných bytov prostredníctvom ŠFR  na pozemku par c. č. 595 o 
výmere 1 795 m2, k.ú. Hliník nad Váhom. 
      
Predmetom spolupráce by bola spolupráca pri výstavb e 24 b.j., 4 – 
podlažného bytového domu, s dvoma samostatnými vstu pmi, ktorý by 
zabezpe čil bývanie v jednoizbových bytoch a garsónkach. Obs taranie 
nájomných bytov by sa mohlo uskuto čni ť s využitím  
finan čných prostriedkov v podobe štátnej dotácie a úveru zo ŠFRB. 
Formou obstarania by mohla by ť napr. výstavba nájomného bytu v 
bytovom dome alebo kúpa nájomného bytu v bytovom do me.   
      
MR poukázala, že zámer výstavby bytového domu je v časti zástavby 
rodinných domov, v tesnej blízkosti sa stavia rodin ný dom a je 
plánovaná výstavba ďalšieho rodinného domu. 
MR odporú ča žiadate ľovi zváži ť možnos ť výstavby rodinných domov.  
MR odporú ča MZ schváli ť vydanie záporného stanoviska k uvedenému 
investi čnému zámeru. 
         
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 103/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie záporného stanoviska k výstavbe bytového do mu na pozemku 
parc. č. 595 o výmere 1 795 m2, k.ú. Hliník nad Váhom pre stavebno-
obchodnú spolo čnos ť SEKÁČ, spol. s.r.o, Hlboké nad Váhom 119. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie záporného stanoviska k výstavbe bytového do mu na pozemku 
parc. č. 595 o výmere 1 795 m2, k.ú. Hliník nad Váhom pre stavebno-
obchodnú spolo čnos ť SEKÁČ, spol. s.r.o, Hlboké nad Váhom 119. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 103/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vydanie záporného stanoviska k výstavbe bytového do mu na pozemku 
parc. č. 595 o výmere 1 795 m2, k.ú. Hliník nad Váhom pre stavebno-
obchodnú spolo čnos ť SEKÁČ, spol. s.r.o, Hlboké nad Váhom 119. 
 
20 /  Žiados ť p. Margity Baránkovej a manžela p. Jozefa Baránka,  
Pšurnovická 1047/70, Byt ča o odkúpenie pozemkov parc. č. 2969/5, 
2969/21, 3490/2 v 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 poze mky registra 
„C“ nachádzajú. Požadované pozemky sa nachádzajú v uzavretom  
areáli rodinného domu žiadate ľa. Pre proces predaja pozemkov je 
potrebné zabezpe či ť identifikáciu pozemkov, resp. vyhotovenie  
geometrického plánu na zápis vlastníckeho práva Mes ta Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť prípravu odpredaja pozemkov parc. CKN č. 
2969/21, 2969/5 a 3490/2, k.ú. V. Byt ča žiadate ľom - Margita 
Baránková a Jozef Baránek, Pšurnovická 1047/70, Byt ča (v súlade s  
§ 9a ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, za kúpnu 
cenu min. 30,00 €/m 2) s tým, že žiadatelia o kúpu týchto pozemkov 
vyhotovia príslušný geom. plán a následne bude ich žiados ť o kúpu 
pozemkov opätovne prerokovaná v orgánoch mesta. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 104/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu odpredaja pozemkov parc. CKN č. 2969/21, 2969/5 a 3490/2, 
k.ú. V. Byt ča žiadate ľom - Margita Baránková a Jozef Baránek, 
Pšurnovická 1047/70, Byt ča (v súlade s  § 9a ods.8, písm.b) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, za kúpnu cenu min. 30, 00 €/m 2) s tým, 
že žiadatelia o kúpu týchto pozemkov vyhotovia prís lušný geom. plán 
a následne bude ich žiados ť o kúpu pozemkov opätovne prerokovaná 
v orgánoch mesta. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu odpredaja pozemkov parc. CKN č. 2969/21, 2969/5 a 3490/2, 
k.ú. V. Byt ča žiadate ľom - Margita Baránková a Jozef Baránek, 
Pšurnovická 1047/70, Byt ča (v súlade s  § 9a ods.8, písm.b) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, za kúpnu cenu min. 30, 00 €/m 2) s tým, 
že žiadatelia o kúpu týchto pozemkov vyhotovia prís lušný geom. plán 
a následne bude ich žiados ť o kúpu pozemkov opätovne prerokovaná 
v orgánoch mesta. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 104/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu odpredaja pozemkov parc. CKN č. 2969/21, 2969/5 a 3490/2, 
k.ú. V. Byt ča žiadate ľom - Margita Baránková a Jozef Baránek, 
Pšurnovická 1047/70, Byt ča (v súlade s  § 9a ods.8, písm.b) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, za kúpnu cenu min. 30, 00 €/m 2) s tým, 
že žiadatelia o kúpu týchto pozemkov vyhotovia prís lušný geom. plán 
a následne bude ich žiados ť o kúpu pozemkov opätovne prerokovaná 
v orgánoch mesta. 



21 / Žiados ť p. Petra Gajdošíka a manž. Dariny Gajdošíkovej, Hr abové 
č. 207, Byt ča o odkúpenie časti z pozemku parc. EKN č. 54/2, k.ú. 
Hrabové. Dotknutá časť mestského pozemku sa nachádza pred RD 
žiadate ľov, vo vnútri oploteného areálu RD.  
 
MR odporú ča MZ schváli ť prípravu odpredaja časti pozemku z parc. 
EKN č. 54/2, k.ú. Hrabové, žiadate ľom p. Petrovi Gajdošíkovi  
a manž. Darine Gajdošíkovej, Hrabové 207, Byt ča (v súlade s  § 9a 
ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, za kúpnu cenu 
min. 15,00 €/m 2) s tým, že žiadatelia o kúpu tohto pozemku vyhotov ia 
príslušný geometrický plán a následne bude ich žiad osť o kúpu 
pozemku opätovne prerokovaná v orgánoch mesta. 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 105/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu odpredaja časti pozemku z parc. EKN č. 54/2, k.ú. Hrabové, 
žiadate ľom p. Petrovi Gajdošíkovi  a manž. Darine Gajdošíko vej, 
Hrabové 207, Byt ča (v súlade s  § 9a ods.8, písm.b) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, za kúpnu cenu min. 15, 00 €/m 2) s tým, 
že žiadatelia o kúpu tohto pozemku vyhotovia príslu šný geometrický 
plán a následne bude ich žiados ť o kúpu pozemku opätovne 
prerokovaná v orgánoch mesta. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu odpredaja časti pozemku z parc. EKN č. 54/2, k.ú. Hrabové, 
žiadate ľom p. Petrovi Gajdošíkovi  a manž. Darine Gajdošíko vej, 
Hrabové 207, Byt ča (v súlade s  § 9a ods.8, písm.b) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, za kúpnu cenu min. 15, 00 €/m 2) s tým, 
že žiadatelia o kúpu tohto pozemku vyhotovia príslu šný geometrický 
plán a následne bude ich žiados ť o kúpu pozemku opätovne 
prerokovaná v orgánoch mesta. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 105/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Prípravu odpredaja časti pozemku z parc. EKN č. 54/2, k.ú. Hrabové, 
žiadate ľom p. Petrovi Gajdošíkovi  a manž. Darine Gajdošíko vej, 
Hrabové 207, Byt ča (v súlade s  § 9a ods.8, písm.b) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, za kúpnu cenu min. 15, 00 €/m 2) s tým, 
že žiadatelia o kúpu tohto pozemku vyhotovia príslu šný geometrický 
plán a následne bude ich žiados ť o kúpu pozemku opätovne 
prerokovaná v orgánoch mesta. 
 
22 / Žiados ť p. Jána Šebe ňu, Švecova 519/62, Byt ča a Radky  
Gajdošíkovej, Hliník nad Váhom 241, Byt ča o odkúpenie pozemku  
parc. CKN č. 829/95, k.ú. Hliník nad Váhom.  



Žiadatelia sa stali spoluvlastníkmi stavebného poze mku parc. CKN  
č. 829/96, k.ú. Hliník nad Váhom, do ktorého zasahuj e časť  
pozemku z cesty, z parc. CKN č. 829/37 a to GP novovytvorená  
parc. CKN č. 829/95, ostatná plocha o výmere 14 m 2. Mesto Byt ča  
pozemok parc. CKN č. 829/37 v minulosti odkúpilo od p. Márie  
Mudrákovej za kúpnu cenu vo výške 1,00 €/m 2. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť: 
Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. C KN č. 829/95, 
ostatná plocha o výmere cca 14 m 2 (vytvoreného GP č. 364 18897-
50/2017, Ing. Milan Kubá ň) v k.ú. Hliník nad Váhom, formou priameho 
predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, 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 kupujúcim – Ján Šebe ňa, Švecova 519/62, Byt ča, v podiele  1/2 
a Radka Gajdošíková, Hliník nad Váhom 241, Byt ča, v podiele 1/2, s 
nasledovnými podmienkami predaja:  
- kúpna cena vo výške 15,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne pop latky spojené s 
odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy.  

 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku Mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je odpredaj predmetného mestského 
pozemku kupujúcim, každému v podiele ½, ktorí sú po dielovými 
spoluvlastníkmi pri ľahlého stavebného pozemku. Predajom dotknutého 
mestského pozemku o malej výmere kupujúcim sa vytvo rí jeden ucelený 
stavebný pozemok. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 106/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. C KN č. 829/95, 
ostatná plocha o výmere cca 14 m 2 (vytvoreného GP č. 364 18897-
50/2017, Ing. Milan Kubá ň) v k.ú. Hliník nad Váhom, formou priameho 
predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, 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 kupujúcim – Ján Šebe ňa, Švecova 519/62, Byt ča, v podiele  1/2 
a Radka Gajdošíková, Hliník nad Váhom 241, Byt ča, v podiele 1/2, s 
nasledovnými podmienkami predaja:  
- kúpna cena vo výške 15,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne pop latky spojené s 
odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy.  

 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je odpredaj predmetného mestského 



pozemku kupujúcim, každému v podiele ½, ktorí sú po dielovými 
spoluvlastníkmi pri ľahlého stavebného pozemku. Predajom dotknutého 
mestského pozemku o malej výmere kupujúcim sa vytvo rí jeden ucelený 
stavebný pozemok. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. C KN č. 829/95, 
ostatná plocha o výmere cca 14 m 2 (vytvoreného GP č. 364 18897-
50/2017, Ing. Milan Kubá ň) v k.ú. Hliník nad Váhom, formou priameho 
predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, 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 kupujúcim – Ján Šebe ňa, Švecova 519/62, Byt ča, v podiele  1/2 
a Radka Gajdošíková, Hliník nad Váhom 241, Byt ča, v podiele 1/2, s 
nasledovnými podmienkami predaja:  
- kúpna cena vo výške 15,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne pop latky spojené s 
odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy.  

 
Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je odpredaj predmetného mestského 
pozemku kupujúcim, každému v podiele ½, ktorí sú po dielovými 
spoluvlastníkmi pri ľahlého stavebného pozemku. Predajom dotknutého 
mestského pozemku o malej výmere kupujúcim sa vytvo rí jeden ucelený 
stavebný pozemok. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 106/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. C KN č. 829/95, 
ostatná plocha o výmere cca 14 m 2 (vytvoreného GP č. 364 18897-
50/2017, Ing. Milan Kubá ň) v k.ú. Hliník nad Váhom, formou priameho 
predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, 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 kupujúcim – Ján Šebe ňa, Švecova 519/62, Byt ča, v podiele  1/2 
a Radka Gajdošíková, Hliník nad Váhom 241, Byt ča, v podiele 1/2, s 
nasledovnými podmienkami predaja:  
- kúpna cena vo výške 15,00 €/m 2,  
- kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne pop latky spojené s 
odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy.  

 



Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je odpredaj predmetného mestského 
pozemku kupujúcim, každému v podiele ½, ktorí sú po dielovými 
spoluvlastníkmi pri ľahlého stavebného pozemku. Predajom dotknutého 
mestského pozemku o malej výmere kupujúcim sa vytvo rí jeden ucelený 
stavebný pozemok. 
 
Poslanec p. Kozák sa z rokovania ospravedlnil a odi šiel. 
 
23 / Žiados ť p. Ing. Františka Bárnika ml., Bottova 1149/18,  
Byt ča o odkúpenie pozemku v okolí Bottovej ul. v Byt či za ú čelom  
výstavby garáže. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Ing. Františka 
Bárnika ml., Bottova 1149/18, Byt ča o odkúpenie pozemku v okolí 
Bottovej ul. v Byt či, za ú čelom výstavby garáže.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 107/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Františka Bárnika ml.,  Bottova 
1149/18, Byt ča o odkúpenie pozemku v okolí Bottovej ul. v Byt či, za 
účelom výstavby garáže.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Františka Bárnika ml.,  Bottova 
1149/18, Byt ča o odkúpenie pozemku v okolí Bottovej ul. v Byt či, za 
účelom výstavby garáže.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 107/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Františka Bárnika ml.,  Bottova 
1149/18, Byt ča o odkúpenie pozemku v okolí Bottovej ul. v Byt či, za 
účelom výstavby garáže.  
 
 
24 / Žiados ť p. Ing. Jána Bárnika, Bottova 1149/18, Byt ča  
o odkúpenie pozemku v okolí Bottovej ul. v Byt či za ú čelom  
výstavby garáže. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti p. Ing. Jána Bárnika  
Bottova 1149/18, Byt ča o odkúpenie pozemku v okolí Bottovej ul. 
v Byt či, za ú čelom výstavby garáže.  
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 108/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Jána Bárnika  Bottova 1149/18, Byt ča 
o odkúpenie pozemku v okolí Bottovej ul. v Byt či, za ú čelom 
výstavby garáže.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Jána Bárnika  Bottova 1149/18, Byt ča 
o odkúpenie pozemku v okolí Bottovej ul. v Byt či, za ú čelom 
výstavby garáže.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 108/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Ing. Jána Bárnika  Bottova 1149/18, Byt ča 
o odkúpenie pozemku v okolí Bottovej ul. v Byt či, za ú čelom 
výstavby garáže.  
 
25 / Schva ľovanie priameho predaja majetku Mesta Byt ča osobitným  
zrete ľom kupujúcemu Ing. Ľudovít Martinický a manž. Jozefína,  
Hliník nad Váhom 272, Byt ča, pozemok parc. CKN č. 999/10, k.ú.  
Hliník nad Váhom (vytvorený GP č. 47353210-61/2017). 
MZ v Byt či schválilo uznesením MZ v Byt či č. 58/2017 zverejnenie  
zámeru priameho predaja časti pozemku z parc. EKN č. 925  
o výmere cca 22 m 2 kupujúcim, pri čom tento zámer bol zverejnený na  
verejnej tabuli mesta a web stránke mesta a ku jeho  zverejneniu  
neboli podané žiadne námietky od tretích osôb. Na z áklade vyššie  
uvedeného uznesenia MZ v Byt či vyhotovili budúci kupujúci GP č.  
47353210-61/2017 so zameraním odkupovaného pozemku (parc. CKN č.  
999/10). 
 
Nakoľko predložený GP č. 47353210-61/2017 s ur čením odkupovaného  
pozemku parc. CKN č. 999/10, nezoh ľadňuje zabezpe čenie vo ľného  
prístupu ku plynovej rozvodni umiestnenej pri RD bu dúcich  
kupujúcich, MR odporu čila, aby budúci kupujúci predmetný GP  
prepracoval a opätovne predložil na samotné schva ľovanie predaja  
tohto majetku Mesta Byt ča. 
 
POZNÁMKA: Opravený geometrický plán bol vyhotovený.  Na zasadnutie 
MZ bude predložený návrh uznesenia. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 109/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Mestské zastupite ľstvo 



Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie novovytvorených pozemkov mesta parc. CKN č. 999/11,  
zast. plochy o výmere  5 m 2 a parc. CKN č. 999/12, zast. plochy  
o výmere 18 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom (GP č. 47353210-78/2017,  
Stanislav Klobucký) za prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
 
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku  
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami  
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016,  
uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj novovytv orených  
pozemkov parc. CKN č. 999/11, zast. plochy o výmere  5 m 2  
a parc. CKN č. 999/12, zast. plochy o výmere 18 m 2, k.ú. Hliník  
nad Váhom (GP č. 47353210-78/2017, Stanislav Klobucký), ako  
prípad predaja majetku mesta Byt ča z dôvodu hodného osobitného  
zrete ľa a to kupujúcemu – Ing. Ľudovít Martinický s manž.  
Jozefínou, bytom Hliník nad Váhom č.s. 272, 014 01  Byt ča a  
s nasledovnými podmienkami predaja: 

-  kúpna cena vo výške 20,00 Eur/m 2, 
-  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 predmetných mestských 
pozemkov kupujúcemu, ktorý je vlastníkom pri ľahlého pozemku 
a stavby RD a na odkúpených pozemkoch chce vybudova ť oplotenie 
tohto rodinného domu, ktoré ochráni i miestnu plyno vú rozvod 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: 
1/ Vyhlásenie novovytvorených pozemkov mesta parc. CKN č. 999/11,  
zast. plochy o výmere  5 m 2 a parc. CKN č. 999/12, zast. plochy  
o výmere 18 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom (GP č. 47353210-78/2017,  
Stanislav Klobucký) za prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
 
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku  
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami  
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016,  
uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj novovytv orených  
pozemkov parc. CKN č. 999/11, zast. plochy o výmere  5 m 2  
a parc. CKN č. 999/12, zast. plochy o výmere 18 m 2, k.ú. Hliník  
nad Váhom (GP č. 47353210-78/2017, Stanislav Klobucký), ako  
prípad predaja majetku mesta Byt ča z dôvodu hodného osobitného  
zrete ľa a to kupujúcemu – Ing. Ľudovít Martinický s manž.  
Jozefínou, bytom Hliník nad Váhom č.s. 272, 014 01  Byt ča a  
s nasledovnými podmienkami predaja: 

-  kúpna cena vo výške 20,00 Eur/m 2, 
-  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 predmetných mestských 
pozemkov kupujúcemu, ktorý je vlastníkom pri ľahlého pozemku 
a stavby RD a na odkúpených pozemkoch chce vybudova ť oplotenie 
tohto rodinného domu, ktoré ochráni i miestnu plyno vú rozvod 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. 109/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie novovytvorených pozemkov mesta parc. CKN č. 999/11,  
zast. plochy o výmere  5 m 2 a parc. CKN č. 999/12, zast. plochy  
o výmere 18 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom (GP č. 47353210-78/2017,  
Stanislav Klobucký) za prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
 
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku  
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zás adami  
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016,  
uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj novovytv orených  
pozemkov parc. CKN č. 999/11, zast. plochy o výmere  5 m 2  
a parc. CKN č. 999/12, zast. plochy o výmere 18 m 2, k.ú. Hliník  
nad Váhom (GP č. 47353210-78/2017, Stanislav Klobucký), ako  
prípad predaja majetku mesta Byt ča z dôvodu hodného osobitného  
zrete ľa a to kupujúcemu – Ing. Ľudovít Martinický s manž.  
Jozefínou, bytom Hliník nad Váhom č.s. 272, 014 01  Byt ča a  
s nasledovnými podmienkami predaja: 

-  kúpna cena vo výške 20,00 Eur/m 2, 
-  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 predmetných mestských 
pozemkov kupujúcemu, ktorý je vlastníkom pri ľahlého pozemku 
a stavby RD a na odkúpených pozemkoch chce vybudova ť oplotenie 
tohto rodinného domu, ktoré ochráni i miestnu plyno vú rozvod ňu 
umiestnenú pri jeho RD, ku ktorej by zostal na ďalej vo ľný prístup. 
 
26 /  Schva ľovanie prenájmu majetku Mesta Byt ča osobitným zrete ľom  
nájomcovi Ing. Daniel Bury, neb. priestory o výmere  55 m 2  
v Tribúne mesta na ul. S. Sakalovej v Byt či. 
Zverejnenie zámeru prenájmu tohto majetku Mesta Byt ča (schválené  
uznesením MZ v Byt či č. 69/2017) budúcemu nájomcovi bolo  
zabezpe čené na verejnej tabuli Mesta Byt ča a web stránke mesta  
v d ňoch od 09.05.2017-25.05.2017, pri čom neboli vo či nemu  
vznesené žiadne námietky od tretích osôb.   
 
MR odporú ča MZ schváli ť v súlade s § 9a, ods.9, písm.c) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred pisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom me sta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016 uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi prenaj ímate ľom – Mesto 
Byt ča, Námestie SR č.1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192 a nájomcom - 



Ing. Daniel Bury, S. Sakalovej 1351/22A, Byt ča, na priamy prenájom 
nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného z rete ľa, o výmere  
55 m 2, nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny mesta na ul.  S. 
Sakalovej v Byt či, s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

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

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

uznesenie č. 110/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so 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 - Ing. Daniel Bury, 
S. Sakalovej 1351/22A, Byt ča, na priamy prenájom nebytových 
priestorov z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, o výmere  55 m 2, 
nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny mesta na ul. S . Sakalovej 
v Byt či, s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

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

(paušál),  
- ú čel nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny. 
 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom v oblasti kultúrnych, 
športových a vo ľnočasových aktivít. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so 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 - Ing. Daniel Bury, 
S. Sakalovej 1351/22A, Byt ča, na priamy prenájom nebytových 
priestorov z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, o výmere  55 m 2, 
nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny mesta na ul. S . Sakalovej 
v Byt či, s nasledovnými podmienkami nájmu:  



- nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 
lehotou, 

- nájomné vo výške 13,27 €/mesiac, vrátane spotreby  energií 
(paušál),  

- ú čel nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny. 
 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom v oblasti kultúrnych, 
športových a vo ľnočasových aktivít. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 110/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so 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 - Ing. Daniel Bury, 
S. Sakalovej 1351/22A, Byt ča, na priamy prenájom nebytových 
priestorov z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, o výmere  55 m 2, 
nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny mesta na ul. S . Sakalovej 
v Byt či, s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- nájomná zmluva na dobu neur čitú s 3-mesa čnou výpovednou 

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

(paušál),  
- ú čel nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny. 
 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o osobitného 
zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom v oblasti kultúrnych, 
športových a vo ľnočasových aktivít. 
 
 
27 /  Žiados ť OZ ASSASSIN, Martin Ozánik, Hlinícka 406/17, Byt ča  
o zníženie mesa čných platieb za energie v nebytových priestoroch  
Tribúny mesta na ul. S. Sakalovej v Byt či. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť nevyhovenie žiadosti OZ ASSASSIN, Martin 
Ozánik, Hlinícka 406/17, Byt ča, o zníženie mesa čných platieb za 
spotrebované energie v prenajatých nebytových pries toroch Tribúny 
mesta na ul. S. Sakalovej v Byt či. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 111/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ ASSASSIN, Martin Ozánik, Hl inícka 406/17, 
Byt ča na zníženie mesa čných platieb za spotrebované energie 
v prenajatých nebytových priestoroch Tribúny mesta na ul. S. 
Sakalovej v Byt či. 



Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ ASSASSIN, Martin Ozánik, Hl inícka 406/17, 
Byt ča na zníženie mesa čných platieb za spotrebované energie 
v prenajatých nebytových priestoroch Tribúny mesta na ul. S. 
Sakalovej v Byt či. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 111/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti OZ ASSASSIN, Martin Ozánik, Hl inícka 406/17, 
Byt ča na zníženie mesa čných platieb za spotrebované energie 
v prenajatých nebytových priestoroch Tribúny mesta na ul. S. 
Sakalovej v Byt či. 
 
28 / Protokol o vyhodnotení OVS č. 3/2017 na predaj pozemkov parc.  
CKN č. 824/36 a 824/11, k.ú. V. Byt ča. 
V rámci vyhlásenej sú ťaže bola doru čená len jedna cenová ponuka  
na pozemok č. 4 (parc. CKN č. 824/36 a 11, k.ú. V. Byt ča), pri čom  
navrhovate ľ p. Ing. Štefan Šedivý, PhD., Lú čna 1014/9, Byt ča  
ponúkol kúpnu cenu za predmet OVS č. 3/2017 a to vo výške 75,01  
€/m 2. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť: 
1/ Výsledok OVS č. 3/2017 v súlade s protokolom o vyhodnotení tejto 
OVS č. 3/2017 zo d ňa 06.06.2017. 
 
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. 3/2017) uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozem kov 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. V. Byt ča, 
predávajúci - Mesto Byt ča, Námestsie 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 75,01 €/m 2, t.j. 
spolu vo výške 59.332,91 € s tým, že kupujúci uhrad í i náklady 
spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy.   
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 112/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Výsledok OVS č. 3/2017 v súlade s protokolom o vyhodnotení tejto 
OVS č. 3/2017 zo d ňa 06.06.2017. 
 
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. 3/2017) uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozem kov 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. V. Byt ča, 
predávajúci - Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 
a kupujúci – Ing. Štefan Šedivý, PhD., nar. 04.07.1 983, Lú čna 
1014/9, 014 01  Byt ča, za kúpnu cenu vo výške 75,01 €/m 2, t.j. spolu 
vo výške 59.332,91 € s tým, že kupujúci uhradí i ná klady spojené 
s odvkladovaním kúpnej zmluvy.   
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Výsledok OVS č. 3/2017 v súlade s protokolom o vyhodnotení tejto 
OVS č. 3/2017 zo d ňa 06.06.2017. 
 
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. 3/2017) uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozem kov 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. V. Byt ča, 
predávajúci - Mesto Byt ča, Námestsie 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 75,01 €/m 2, t.j. 
spolu vo výške 59.332,91 € s tým, že kupujúci uhrad í i náklady 
spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 112/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Výsledok OVS č. 3/2017 v súlade s protokolom o vyhodnotení tejto 
OVS č. 3/2017 zo d ňa 06.06.2017. 
 
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. 3/2017) uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozem kov 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. V. Byt ča, 
predávajúci - Mesto Byt ča, Námestsie 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 75,01 €/m 2, t.j. 
spolu vo výške 59.332,91 € s tým, že kupujúci uhrad í i náklady 
spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy.   
 
29 / Žiados ť OZ A-BRAM, Hviezdoslavova 48, Žilina o prenájom  
pozemkov parc. CKN č. 978/6, 978/17 a 978/18, k.ú. V. Byt ča (v  
areáli Futbalového štadióna v Byt či) za ú čelom vybudovania  



futbalového ihriska s umelou trávou. 
Uvedené pozemky boli v minulosti prenajaté Ob čianskemu združeniu  
FO Byt ča za ú čelom možnosti získania dotácie na vybudovanie  
ihriska s umelou trávou, pri čom dňa 13.06.2017 bol tento nájomný  
vz ťah ukon čený vzájomnou dohodou zmluvných strán (bez realizác ie  
ihriska s umelou trávou). 
 
MR vzala na vedomie informáciu, že v budúcom týždni j e zvolané  
rokovanie zástupcov OZ A-BRAM, zástupcov MFK Byt ča s Mestom Byt ča 
ohľadne prenájmu pozemkov Mesta za ú čelom vybudovania  
futbalového ihriska s umelou trávou. 
Na rokovanie MZ bude predložený návrh nájomnej zmlu vy a návrh 
uznesenia. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 113/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu častí pozemkov z parc. CKN č. 
978/6, 978/17 a 978/18 v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu o výmere 9.600 m2 
(plocha 80 m x 120 m), na web stránke mesta Byt ča a úradnej tabuli 
mesta Byt ča, formou priameho prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, písm.c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Byt ča zo d ňa 23.11.2016, ako prenájmu majetku mesta Byt ča hodného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi – A-BRAM, ob čianske združenie so 
sídlom Hviezdoslavova 48, 010 67 Žilina, I ČO: 50 440 705, s 
nasledovnými podmienkami nájmu:  
a) nájomná zmluva na dobu ur čitú 20 rokov  
b) nájomné vo výške 100,00 €/rok  
c) ú čel nájmu – vybudovanie futbalového ihriska s umelou  trávou na 
prenajatých pozemkoch spolu so zázemím a príslušens tvom  
d) povinnos ť nájomcu, po zrealizovaní futbalového ihriska s ume lou 
trávou, poskytnú ť prenajímate ľovi alebo ním ur čeným subjektom 
bezodplatne do užívania futbalové ihrisko s umelou trávou 
v nasledovnom rozsahu: 
- v období od 01.11. do 30.04. kalendárneho roka 10  hodín 

týždenne 
- v období od 01.05. do 31.10. kalendárneho roka 30  hodín 

týždenne 
e) povinnos ť nájomcu, po uplynutí doby nájmu, bezodplatne odovz dať 
mestu Byt ča vybudované ihrisko s umelou trávou, spolu s jeho 
príslušenstvom. 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom, 
deťom a mládeži, zabezpe čujúca rozšírenie a zlepšenie podmienok pre 
ich športové a vo ľnočasové aktivity a spo čívajúca v umožnení 
výstavby futbalového ihriska s umelou trávou na pre najatých 
pozemkoch mesta. 
 
Poslanci si v diskusii vyjasnili, či nebude priestorový problém  



s výstavbou športovej haly. Konštatovali, že ke ď výbor MFK súhlasí,  
nemajú ani oni výhrady. 
  
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu častí pozemkov z parc. CKN č. 
978/6, 978/17 a 978/18 v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu o výmere 9.600 m2 
(plocha 80 m x 120 m), na web stránke mesta Byt ča a úradnej tabuli 
mesta Byt ča, formou priameho prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, písm.c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Byt ča zo d ňa 23.11.2016, ako prenájmu majetku mesta Byt ča hodného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi – A-BRAM, ob čianske združenie so 
sídlom Hviezdoslavova 48, 010 67 Žilina, I ČO: 50 440 705, s 
nasledovnými podmienkami nájmu:  
a) nájomná zmluva na dobu ur čitú 20 rokov  
b) nájomné vo výške 100,00 €/rok  
c) ú čel nájmu – vybudovanie futbalového ihriska s umelou  trávou na 
prenajatých pozemkoch spolu so zázemím a príslušens tvom  
d) povinnos ť nájomcu, po zrealizovaní futbalového ihriska s ume lou 
trávou, poskytnú ť prenajímate ľovi alebo ním ur čeným subjektom 
bezodplatne do užívania futbalové ihrisko s umelou trávou 
v nasledovnom rozsahu: 
- v období od 01.11. do 30.04. kalendárneho roka 10  hodín 

týždenne 
- v období od 01.05. do 31.10. kalendárneho roka 30  hodín 

týždenne 
e) povinnos ť nájomcu, po uplynutí doby nájmu, bezodplatne odovz dať 
mestu Byt ča vybudované ihrisko s umelou trávou, spolu s jeho 
príslušenstvom. 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom, 
deťom a mládeži, zabezpe čujúca rozšírenie a zlepšenie podmienok pre 
ich športové a vo ľnočasové aktivity a spo čívajúca v umožnení 
výstavby futbalového ihriska s umelou trávou na pre najatých 
pozemkoch mesta. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 113/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu častí pozemkov z parc. CKN č. 
978/6, 978/17 a 978/18 v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu o výmere 9.600 m2 
(plocha 80 m x 120 m), na web stránke mesta Byt ča a úradnej tabuli 
mesta Byt ča, formou priameho prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, písm.c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Byt ča zo d ňa 23.11.2016, ako prenájmu majetku mesta Byt ča hodného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi – A-BRAM, ob čianske združenie so 



sídlom Hviezdoslavova 48, 010 67 Žilina, I ČO: 50 440 705, s 
nasledovnými podmienkami nájmu:  
a) nájomná zmluva na dobu ur čitú 20 rokov  
b) nájomné vo výške 100,00 €/rok  
c) ú čel nájmu – vybudovanie futbalového ihriska s umelou  trávou na 
prenajatých pozemkoch spolu so zázemím a príslušens tvom  
d) povinnos ť nájomcu, po zrealizovaní futbalového ihriska s ume lou 
trávou, poskytnú ť prenajímate ľovi alebo ním ur čeným subjektom 
bezodplatne do užívania futbalové ihrisko s umelou trávou 
v nasledovnom rozsahu: 
- v období od 01.11. do 30.04. kalendárneho roka 10  hodín 

týždenne 
- v období od 01.05. do 31.10. kalendárneho roka 30  hodín 

týždenne 
e) povinnos ť nájomcu, po uplynutí doby nájmu, bezodplatne odovz dať 
mestu Byt ča vybudované ihrisko s umelou trávou, spolu s jeho 
príslušenstvom. 
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku mesta Byt ča ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom, 
deťom a mládeži, zabezpe čujúca rozšírenie a zlepšenie podmienok pre 
ich športové a vo ľnočasové aktivity a spo čívajúca v umožnení 
výstavby futbalového ihriska s umelou trávou na pre najatých 
pozemkoch mesta. 
 
30 / Návrh spolo čnosti  FOREST progress s.r.o., Štefánikova 217,  
Byt ča na uzatvorenie Dodatku č. 2 nájomnej zmluvy zo d ňa  
05.12.2007. 
Spolo čnos ť FOREST progress, s.r.o. uzatvorila d ňa 05.12.2007  
s Mestom Byt ča nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov parc. EKN č.  
2163 a 2161 v k.ú. V. Byt ča, na dobu ur čitú do 31.12.2017, za  
účelom pestovania sadeníc lesných drevín a s výškou n ájomného  
0,50 SK/m 2/rok. Následne d ňa 12.03.2013 bol uzatvorený Dodatok č.  
1 k tejto náj. zmluve, ktorým Mesto Byt ča súhlasilo, aby nájomca  
zrealizoval výstavbu objektu prevádzkovej budovy na  pozemku parc.  
CKN č. 2166/9. Predkladaný návrh Dodatku č. 2 k náj. zmluve zo  
dňa 05.12.2007 obsahuje pred ĺženie doby nájmu dotknutých pozemkov  
Mesta o 10 rokov, t.j. do 31.12.2027, ďalej upresnenie predmetu  
nájmu geometrickým plánom č. 2/2016 (Ing. Mikolášiková,  
novovytvorené parc. CKN č. 2166/13, 2166/14, 2166/16 a 2166/17),  
resp. zápisom pozemkov do CKN registra – parc. CKN č. 2163/1  
a 2163/2 (lesné pozemky spolu o výmere 2975 m 2). Na  
novovytvorených pozemkoch parc. CKN č. 2166/13, ostatné plochy  
o výmere 61 m 2, parc. CKN č. 2166/14 ostatné plochy o výmere 28  
m2, parc. CKN č. 2166/16 ostatné plochy o výmere 47 m 2 a parc. CKN  
č. 2166/17 ostatné plochy o výmere 73 m 2 (spolu o výmere 209 m 2)  
chce nájomca zrealizova ť výstavbu prístupovej cesty a odstavnej  
plochy a na časti pozemkov z parc. CKN č. 2163/1 a 2163/2 chce  
nájomca vybudova ť výrobnú halu o výmere 700 m 2. Pod ľa Zásad  
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo d ňa 23.11.2016, §9,  
ods.11, písm. a) je sadzba min. obvyklého nájomného  za prenájom  
pozemkov vo vlastníctve mesta na obchodnú činnos ť (zriadenie  



stavby na prenajatom pozemku) vo výške 10,00 €/m 2/rok a sadzba  
min. obvyklého nájomného za pozemok na zriadenie pr ístupovej  
cesty vo výške 1,00 €/m 2/rok (písm.d)). Taktiež bude potrebné,  
v prípade pred ĺženia nájmu o ďalších 10 rokov, rieši ť i zvýšenie  
doterajšieho nájomného za zostávajúce prenajaté poz emky ( časti  
pozemkov parc. EKN č. 2161, TTP a parc. CKN č. 2163/1 a 2163/2,  
lesné pozemky), nako ľko odo d ňa 01.01.2017 má Mesto ú činné nové  
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta B yt ča, kde sú  
ur čené vyššie min. sadzby za prenájom lesných pozemkov  ako má  
nájomca ur čené v pôvodnej náj. zmluve zo d ňa 05.12.2007. 
MR odporú ča MZ schváli ť uzatvorenie Dodatku č. 2 k nájomnej  
zmluve zo d ňa 05.12.2007 s nájomcom -  FOREST progress  
s.r.o., Štefánikova 217, Byt ča a to s nasledovnými podmienkami  
nájmu: 
-pred ĺženie doby nájmu na dobu ur čitú, do 31.12.2027 
-spresnenie predmetu nájmu po vyhotovených GP a záp isu nových CKN 
parciel,   
 
Predmet nájmu a ú čel 
1/ parc. CKN č. 2166/13, ostatné plochy o výmere 61 m 2, parc. CKN č. 
2166/14 ostatné plochy o výmere 28 m 2, parc. CKN č. 2166/16 ostatné 
plochy o výmere 47 m 2 a parc. CKN č. 2166/17 ostatné plochy o výmere 
73 m 2 (spolu o výmere 209 m 2), na ú čel  prístupová komunikácia, 
odstavná plocha  
2/ časť pozemku o výmere 700 m 2 z CKN parc. 2163/1 a 2163/2 na 
umiestnenie  výrobnej haly  
3/ zostávajúca časť pozemkov z parc. CKN č. 2163/1 a 2163/2, lesné 
pozemky, na ú čel pestovania sadeníc, skladovanie sadeníc, dreva 
lesných drevín a zakladanie kompostu , o výmere 2275 m 2 
4/ zostávajúca časť pozemku z parc. EKN 2161, TTP, na ú čel  
pestovania sadeníc, skladovanie sadeníc, dreva lesn ých drevín 
a zakladanie kompostu, o výmere 878 m 2 
5/ parc. CKN č. 2166/9, zast. plochy a nádvoria o výmere 97 m 2, na 
účel umiestnenia prevádzkovej budovy 
6/ parc. CKN č. 2166/11, zast. plochy a nádvoria o výmere 45 m 2, na 
účel odstavná plocha, dvor  
-súhlas prenajímate ľa nájomcovi na vybudovanie prístupovej cesty 
a odstavnej plochy na prenajatých pozemkoch parc. C KN č. 2166/13, 
2166/14, 2166/16 a 2166/17 
-súhlas prenajímate ľa nájomcovi na vybudovanie výrobnej haly na 
časti prenajatého pozemku z parc. CKN č. 2163/1 a 2163/2, o výmere 
700 m 2 
-zvýšenie nájomného za prenajaté pozemky v súlade s o Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, 
t.j. za min. sadzby nájomného pre jednotlivé ú čely nájmu pod ľa 
týchto Zásad (za pozemky v bode 1.) predmetu nájmu,  nájomné vo 
výške 1,00 €/m 2/rok; za pozemok v bode 2.) predmetu nájmu nájomné vo 
výške 10,00 €/m 2/rok; za pozemky v bode 3.) predmetu nájmu nájomné 
vo výške 0,1/m 2/rok; za pozemok v bode 4.) predmetu nájmu nájomné vo 
výške 0,0033 €/m 2/rok; za pozemok v bode 5.) predmetu nájmu nájomné 
vo výške 10,00 €/m 2/rok a za pozemok č.6) predmetu nájmu nájomné vo 



výške 1,00 €/m 2/rok). Pôvodný nájom (bez umiestnenia stavieb) 
predstavoval sumu vo výške 69,46 €/rok. Zvýšený náj om 
s umiestnenými stavbami v súlade so Zásadami hospod árenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča predstavuje sumu vo výške 
8.454,40 €/rok.  
 
POZNÁMKA: Na zasadnutie MZ bude predložený návrh uz nesenia. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 114/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zverejnenie zámeru uzatvorenia Dodatku č. 2 k náj. zmluve zo d ňa 
05.12.2007 (web mesta, úradná tabu ľa mesta), formou priameho 
prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí ako prípadu prenájmu hodného osobitného zrete ľa a v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  Byt ča zo d ňa 
23.11.2016 a to s nájomcom -  FOREST progress s.r.o ., Štefánikova 
217, Byt ča, I ČO: 36 437 778, s nasledovnými podmienkami nájmu:  

 
-pred ĺženie doby nájmu na dobu ur čitú, do 31.12.2027 

 
2/ Spresnenie predmetu a ú čelu nájmu po vyhotovených GP a zápisu 
nových CKN parciel nasledovne:   
 
-spresnenie predmetu a ú čelu nájmu po vyhotovených GP a zápisu 
nových CKN parciel nasledovne:   
Predmet nájmu a ú čel 
a/ parc. CKN č. 2166/13, ostatné plochy o výmere 61 m 2, parc. CKN č. 
2166/14 ostatné plochy o výmere 28 m 2, parc. CKN č. 2166/16 ostatné 
plochy o výmere 47 m 2 a parc. CKN č. 2166/17 ostatné plochy o výmere 
73 m 2 (spolu o výmere 209 m 2), k.ú. Ve ľká Byt ča, na ú čel zriadenia  
prístupovej komunikácie a odstavnej plochy, 
 
b/ časť pozemku o výmere 700 m 2 z CKN parc. 2163/1 a 2163/2, k.ú. 
Veľká Byt ča, na ú čel umiestnenia  výrobnej haly  
 
c/ zostávajúca časť pozemkov z parc. CKN č. 2163/1 a 2163/2, lesné 
pozemky, k.ú. Ve ľká Byt ča, na ú čel pestovania sadeníc, skladovanie 
sadeníc, dreva lesných drevín a zakladanie kompostu , o výmere 2275 
m2 
 
d/ zostávajúca časť pozemku z parc. EKN 2161, TTP, k.ú. Ve ľká 
Byt ča, na ú čel  pestovania sadeníc, skladovanie sadeníc, dreva 
lesných drevín a zakladanie kompostu, o výmere 878 m 2 
 
e/ parc. CKN č. 2166/9, zast. plochy a nádvoria o výmere 97 m 2, k.ú. 
Veľká Byt ča, na ú čel umiestnenia prevádzkovej budovy 
 



f/ parc. CKN č. 2166/11, zast. plochy a nádvoria o výmere 45 m 2, 
k.ú. Ve ľká Byt ča, na ú čel zriadenia odstavnej plochy  

 
3/ Súhlas prenajímate ľa nájomcovi na vybudovanie prístupovej cesty 
a odstavnej plochy na prenajatých pozemkoch parc. C KN č. 2166/13, 
2166/14, 2166/16 a 2166/17, k.ú. Ve ľká Byt ča 

 
4/ Súhlas prenajímate ľa nájomcovi na vybudovanie výrobnej haly na 
časti prenajatého pozemku z parc. CKN č. 2163/1 a 2163/2, o výmere 
700 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča 
 
5/ Zvýšenie nájomného za prenajaté pozemky v súlade  so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, 
t.j. za min. sadzby nájomného pre jednotlivé ú čely nájmu pod ľa 
týchto Zásad (za pozemky v bode 1.) predmetu nájmu,  nájomné vo 
výške 1,00 €/m 2/rok; za pozemok v bode 2.) predmetu nájmu nájomné vo 
výške 10,00 €/m 2/rok; za pozemky v bode 3.) predmetu nájmu nájomné 
vo výške 0,1 €/m 2/rok; za pozemok v bode 4.)predmetu nájmu nájomné 
vo výške 0,0033 €/m 2/rok; za pozemok v bode 5.) predmetu nájmu 
nájomné vo výške 10,00 €/m 2/rok a za pozemok č.6) predmetu nájmu 
nájomné vo výške 1,00 €/m 2/rok), t.j. zvýšenie z pôvodného nájomného 
vo výške 69,46 €/rok na  nové nájomné vo výške 8.45 4,40 €/rok.  

 
Dôvodom zverejnenia zámeru uzatvorenia Dodatku č. 2 náj. zmluvy zo 
dňa 05.12.2007, priamo s doterajším nájomcom tohto me stského 
majetku a to ako prípadu prenájmu majetku mesta z d ôvodu hodného 
osobitného zrete ľa, je podpora mesta Byt ča doterajšiemu nájomcovi 
mestských pozemkov, ktorý na týchto pozemkoch so sú hlasom mesta 
vybudoval na vlastné náklady obchodnú prevádzku a p lánuje 
v uvedenej prevádzke zriadi ť výrobnú halu a rozšíri ť prevádzku 
o výrobnú činnos ť, čo napomôže i k zvýšeniu zamestnanosti na území 
mesta Byt ča.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zverejnenie zámeru uzatvorenia Dodatku č. 2 k náj. zmluve zo d ňa 
05.12.2007 (web mesta, úradná tabu ľa mesta), formou priameho 
prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí ako prípadu prenájmu hodného osobitného zrete ľa a v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  Byt ča zo d ňa 
23.11.2016 a to s nájomcom -  FOREST progress s.r.o ., Štefánikova 
217, Byt ča, I ČO: 36 437 778, s nasledovnými podmienkami nájmu:  

 
-pred ĺženie doby nájmu na dobu ur čitú, do 31.12.2027 

 
2/ Spresnenie predmetu a ú čelu nájmu po vyhotovených GP a zápisu 
nových CKN parciel nasledovne:   
 



-spresnenie predmetu a ú čelu nájmu po vyhotovených GP a zápisu 
nových CKN parciel nasledovne:   
Predmet nájmu a ú čel 
a/ parc. CKN č. 2166/13, ostatné plochy o výmere 61 m 2, parc. CKN č. 
2166/14 ostatné plochy o výmere 28 m 2, parc. CKN č. 2166/16 ostatné 
plochy o výmere 47 m 2 a parc. CKN č. 2166/17 ostatné plochy o výmere 
73 m 2 (spolu o výmere 209 m 2), k.ú. Ve ľká Byt ča, na ú čel zriadenia  
prístupovej komunikácie a odstavnej plochy, 
 
b/ časť pozemku o výmere 700 m 2 z CKN parc. 2163/1 a 2163/2, k.ú. 
Veľká Byt ča, na ú čel umiestnenia  výrobnej haly  
 
c/ zostávajúca časť pozemkov z parc. CKN č. 2163/1 a 2163/2, lesné 
pozemky, k.ú. Ve ľká Byt ča, na ú čel pestovania sadeníc, skladovanie 
sadeníc, dreva lesných drevín a zakladanie kompostu , o výmere 2275 
m2 
 
d/ zostávajúca časť pozemku z parc. EKN 2161, TTP, k.ú. Ve ľká 
Byt ča, na ú čel  pestovania sadeníc, skladovanie sadeníc, dreva 
lesných drevín a zakladanie kompostu, o výmere 878 m 2 
 
e/ parc. CKN č. 2166/9, zast. plochy a nádvoria o výmere 97 m 2, k.ú. 
Veľká Byt ča, na ú čel umiestnenia prevádzkovej budovy 
 
f/ parc. CKN č. 2166/11, zast. plochy a nádvoria o výmere 45 m 2, 
k.ú. Ve ľká Byt ča, na ú čel zriadenia odstavnej plochy  

 
3/ Súhlas prenajímate ľa nájomcovi na vybudovanie prístupovej cesty 
a odstavnej plochy na prenajatých pozemkoch parc. C KN č. 2166/13, 
2166/14, 2166/16 a 2166/17, k.ú. Ve ľká Byt ča 

 
4/ Súhlas prenajímate ľa nájomcovi na vybudovanie výrobnej haly na 
časti prenajatého pozemku z parc. CKN č. 2163/1 a 2163/2, o výmere 
700 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča 
 
5/ Zvýšenie nájomného za prenajaté pozemky v súlade  so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, 
t.j. za min. sadzby nájomného pre jednotlivé ú čely nájmu pod ľa 
týchto Zásad (za pozemky v bode 1.) predmetu nájmu,  nájomné vo 
výške 1,00 €/m 2/rok; za pozemok v bode 2.) predmetu nájmu nájomné vo 
výške 10,00 €/m 2/rok; za pozemky v bode 3.) predmetu nájmu nájomné 
vo výške 0,1 €/m 2/rok; za pozemok v bode 4.)predmetu nájmu nájomné 
vo výške 0,0033 €/m 2/rok; za pozemok v bode 5.) predmetu nájmu 
nájomné vo výške 10,00 €/m 2/rok a za pozemok č.6) predmetu nájmu 
nájomné vo výške 1,00 €/m 2/rok), t.j. zvýšenie z pôvodného nájomného 
vo výške 69,46 €/rok na  nové nájomné vo výške 8.45 4,40 €/rok.  

 
Dôvodom zverejnenia zámeru uzatvorenia Dodatku č. 2 náj. zmluvy zo 
dňa 05.12.2007, priamo s doterajším nájomcom tohto me stského 
majetku a to ako prípadu prenájmu majetku mesta z d ôvodu hodného 
osobitného zrete ľa, je podpora mesta Byt ča doterajšiemu nájomcovi 



mestských pozemkov, ktorý na týchto pozemkoch so sú hlasom mesta 
vybudoval na vlastné náklady obchodnú prevádzku a p lánuje 
v uvedenej prevádzke zriadi ť výrobnú halu a rozšíri ť prevádzku 
o výrobnú činnos ť, čo napomôže i k zvýšeniu zamestnanosti na území 
mesta Byt ča.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 114/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zverejnenie zámeru uzatvorenia Dodatku č. 2 k náj. zmluve zo d ňa 
05.12.2007 (web mesta, úradná tabu ľa mesta), formou priameho 
prenájmu pod ľa § 9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí ako prípadu prenájmu hodného osobitného zrete ľa a v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  Byt ča zo d ňa 
23.11.2016 a to s nájomcom -  FOREST progress s.r.o ., Štefánikova 
217, Byt ča, I ČO: 36 437 778, s nasledovnými podmienkami nájmu:  

 
-pred ĺženie doby nájmu na dobu ur čitú, do 31.12.2027 

 
2/ Spresnenie predmetu a ú čelu nájmu po vyhotovených GP a zápisu 
nových CKN parciel nasledovne:   
 
-spresnenie predmetu a ú čelu nájmu po vyhotovených GP a zápisu 
nových CKN parciel nasledovne:   
Predmet nájmu a ú čel 
a/ parc. CKN č. 2166/13, ostatné plochy o výmere 61 m 2, parc. CKN č. 
2166/14 ostatné plochy o výmere 28 m 2, parc. CKN č. 2166/16 ostatné 
plochy o výmere 47 m 2 a parc. CKN č. 2166/17 ostatné plochy o výmere 
73 m 2 (spolu o výmere 209 m 2), k.ú. Ve ľká Byt ča, na ú čel zriadenia  
prístupovej komunikácie a odstavnej plochy, 
 
b/ časť pozemku o výmere 700 m 2 z CKN parc. 2163/1 a 2163/2, k.ú. 
Veľká Byt ča, na ú čel umiestnenia  výrobnej haly  
 
c/ zostávajúca časť pozemkov z parc. CKN č. 2163/1 a 2163/2, lesné 
pozemky, k.ú. Ve ľká Byt ča, na ú čel pestovania sadeníc, skladovanie 
sadeníc, dreva lesných drevín a zakladanie kompostu , o výmere 2275 
m2 
 
d/ zostávajúca časť pozemku z parc. EKN 2161, TTP, k.ú. Ve ľká 
Byt ča, na ú čel  pestovania sadeníc, skladovanie sadeníc, dreva 
lesných drevín a zakladanie kompostu, o výmere 878 m 2 
 
e/ parc. CKN č. 2166/9, zast. plochy a nádvoria o výmere 97 m 2, k.ú. 
Veľká Byt ča, na ú čel umiestnenia prevádzkovej budovy 
 
f/ parc. CKN č. 2166/11, zast. plochy a nádvoria o výmere 45 m 2, 
k.ú. Ve ľká Byt ča, na ú čel zriadenia odstavnej plochy  

 



3/ Súhlas prenajímate ľa nájomcovi na vybudovanie prístupovej cesty 
a odstavnej plochy na prenajatých pozemkoch parc. C KN č. 2166/13, 
2166/14, 2166/16 a 2166/17, k.ú. Ve ľká Byt ča 

 
4/ Súhlas prenajímate ľa nájomcovi na vybudovanie výrobnej haly na 
časti prenajatého pozemku z parc. CKN č. 2163/1 a 2163/2, o výmere 
700 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča 
 
5/ Zvýšenie nájomného za prenajaté pozemky v súlade  so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, 
t.j. za min. sadzby nájomného pre jednotlivé ú čely nájmu pod ľa 
týchto Zásad (za pozemky v bode 1.) predmetu nájmu,  nájomné vo 
výške 1,00 €/m 2/rok; za pozemok v bode 2.) predmetu nájmu nájomné vo 
výške 10,00 €/m 2/rok; za pozemky v bode 3.) predmetu nájmu nájomné 
vo výške 0,1 €/m 2/rok; za pozemok v bode 4.)predmetu nájmu nájomné 
vo výške 0,0033 €/m 2/rok; za pozemok v bode 5.) predmetu nájmu 
nájomné vo výške 10,00 €/m 2/rok a za pozemok č.6) predmetu nájmu 
nájomné vo výške 1,00 €/m 2/rok), t.j. zvýšenie z pôvodného nájomného 
vo výške 69,46 €/rok na  nové nájomné vo výške 8.45 4,40 €/rok.  

 
Dôvodom zverejnenia zámeru uzatvorenia Dodatku č. 2 náj. zmluvy zo 
dňa 05.12.2007, priamo s doterajším nájomcom tohto me stského 
majetku a to ako prípadu prenájmu majetku mesta z d ôvodu hodného 
osobitného zrete ľa, je podpora mesta Byt ča doterajšiemu nájomcovi 
mestských pozemkov, ktorý na týchto pozemkoch so sú hlasom mesta 
vybudoval na vlastné náklady obchodnú prevádzku a p lánuje 
v uvedenej prevádzke zriadi ť výrobnú halu a rozšíri ť prevádzku 
o výrobnú činnos ť, čo napomôže i k zvýšeniu zamestnanosti na území 
mesta Byt ča.  
 
31 / Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov na  Ul.  
Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 
MR odporú ča MZ schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy 
s týmito žiadate ľmi: 
1/ p. Jana Hubocká – byt č. 8, na dobu ur čitú 1 rok od  
   1.7.2017 do 30.6.2018. 
2/ p. Marek Gál a p. Kristína Pazúriková – byt č. 13, na dobu  
   ur čitú 1 rok od 1.7.2017 do 30.6.2018. 
3/ p. Jana Játyová – byt č. 16, na dobu ur čitú 1 rok od  
   1.7.2017 do 30.6.2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 115/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na pridelenie nájomných bytov 
na Ul.  Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 
1/ p. Jana Hubocká – byt č. 8, na dobu ur čitú 1 rok od  
   1.7.2017 do 30.6.2018. 
2/ p. Marek Gál a p. Kristína Pazúriková – byt č. 13, na dobu  
   ur čitú 1 rok od 1.7.2017 do 30.6.2018. 



3/ p. Jana Játyová – byt č. 16, na dobu ur čitú 1 rok od  
   1.7.2017 do 30.6.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na pridelenie nájomných bytov 
na Ul.  Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 
1/ p. Jana Hubocká – byt č. 8, na dobu ur čitú 1 rok od  
   1.7.2017 do 30.6.2018. 
2/ p. Marek Gál a p. Kristína Pazúriková – byt č. 13, na dobu  
   ur čitú 1 rok od 1.7.2017 do 30.6.2018. 
3/ p. Jana Játyová – byt č. 16, na dobu ur čitú 1 rok od  
   1.7.2017 do 30.6.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 115/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na pridelenie nájomných bytov 
na Ul.  Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 
1/ p. Jana Hubocká – byt č. 8, na dobu ur čitú 1 rok od  
   1.7.2017 do 30.6.2018. 
2/ p. Marek Gál a p. Kristína Pazúriková – byt č. 13, na dobu  
   ur čitú 1 rok od 1.7.2017 do 30.6.2018. 
3/ p. Jana Játyová – byt č. 16, na dobu ur čitú 1 rok od  
   1.7.2017 do 30.6.2018. 
 
32 / Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov Tresko ňova  
814//5, Byt ča: 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pridelenie vo ľných nájomných bytov: 
1/ p. Jozef Lulák a manž. Katarína, 1-izbový byt č.3, na dobu 
ur čitú od 1.7.2017 do 30.6.2018. 
2/ p. Dušan Voloník a manž. Iveta, 1-izbový byt č.22,  na dobu 1 
ur čitú od 1.7.2017 do 30.6.2018. 
3/ p. Mária Balážová, 1-izbový byt č.12, na dobu ur čitú od 1.7.2017 
do 30.6.2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 116/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814//5, 
Byt ča: 
1/ p. Jozef Lulák a manž. Katarína, 1-izbový byt č.3, na dobu 
ur čitú od 1.7.2017 do 30.6.2018. 
2/ p. Dušan Voloník a manž. Iveta, 1-izbový byt č.22,  na dobu 1 
ur čitú od 1.7.2017 do 30.6.2018. 



3/ p. Mária Balážová, 1-izbový byt č.12, na dobu ur čitú od 1.7.2017 
do 30.6.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814//5, 
Byt ča: 
1/ p. Jozef Lulák a manž. Katarína, 1-izbový byt č.3, na dobu 
ur čitú od 1.7.2017 do 30.6.2018. 
2/ p. Dušan Voloník a manž. Iveta, 1-izbový byt č.22,  na dobu 1 
ur čitú od 1.7.2017 do 30.6.2018. 
3/ p. Mária Balážová, 1-izbový byt č.12, na dobu ur čitú od 1.7.2017 
do 30.6.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 116/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie vo ľných nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814//5, 
Byt ča: 
1/ p. Jozef Lulák a manž. Katarína, 1-izbový byt č.3, na dobu 
ur čitú od 1.7.2017 do 30.6.2018. 
2/ p. Dušan Voloník a manž. Iveta, 1-izbový byt č.22,  na dobu 1 
ur čitú od 1.7.2017 do 30.6.2018. 
3/ p. Mária Balážová, 1-izbový byt č.12, na dobu ur čitú od 1.7.2017 
do 30.6.2018. 
 
 
33 / Žiadosti o pred ĺženie nájmu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka na Ul. Tresko ňovej 813/4, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie nájomnej zmluvy o 1 rok: 
1/ p. Anna Gažová, byt č. 33, na dobu ur čitú od 1.7.2017 do 
30.6.2018. 
2/ p. Alena Mrenová, byt č. 70, na dobu ur čitú od 1.7.2017 do 
30.6.2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 117/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka na 
Ul. Tresko ňovej 813/4, Byt ča o 1 rok: 
1/ p. Anna Gažová, byt č. 33, na dobu ur čitú od 1.7.2017 do 
30.6.2018. 
2/ p. Alena Mrenová, byt č. 70, na dobu ur čitú od 1.7.2017 do 
30.6.2018. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka na 
Ul. Tresko ňovej 813/4, Byt ča o 1 rok: 
1/ p. Anna Gažová, byt č. 33, na dobu ur čitú od 1.7.2017 do 
30.6.2018. 
2/ p. Alena Mrenová, byt č. 70, na dobu ur čitú od 1.7.2017 do 
30.6.2018. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 117/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka na 
Ul. Tresko ňovej 813/4, Byt ča o 1 rok: 
1/ p. Anna Gažová, byt č. 33, na dobu ur čitú od 1.7.2017 do 
30.6.2018. 
2/ p. Alena Mrenová, byt č. 70, na dobu ur čitú od 1.7.2017 do 
30.6.2018. 
 
34 / Žiadosti o pred ĺženie nájmu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka na Tresko ňovej 813/4, Byt ča. 
 
MR odporú ča MZ schváli ť pred ĺženie nájomnej zmluvy o 1 rok: 
1/ p. Marta Turková a p. Rudolf Bušfy, 2-izbový byt  č. 58, 
na dobu 1 rok od 1.7.2017 do 30.6.2018. 
2/ p. Alena Hrošová, 1-izbový byt po oprave prideli ť pôvodnej 
nájomní čke p. Hrošovej. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 118/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nájom v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka na Ul. 
Tresko ňovej 813/4, Byt ča p. Marte Turkovej a p. Rudolfovi Bušfymu, 
2-izbový byt č. 58, na dobu 1 rok od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018 
s tým, že od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017 sa predlžuje  nájom 
v nájomnom byte č. 15. 
 
2/ Vrátenie sa p. Aleny Jozefy Hrošovej do 1-izbové ho bytu č. 43 
v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka na Ul. Tresko ňovej 
813/4, Byt ča, po jeho oprave v zmysle uznesenia MZ č. 43/2017 zo 
dňa 23. 2. 2017. 
     
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nájom v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka na Ul. 
Tresko ňovej 813/4, Byt ča p. Marte Turkovej a p. Rudolfovi Bušfymu, 



2-izbový byt č. 58, na dobu 1 rok od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018 
s tým, že od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017 sa predlžuje  nájom 
v nájomnom byte č. 15. 
 
2/ Vrátenie sa p. Aleny Jozefy Hrošovej do 1-izbové ho bytu č. 43 
v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka na Ul. Tresko ňovej 
813/4, Byt ča, po jeho oprave v zmysle uznesenia MZ č. 43/2017 zo 
dňa 23. 2. 2017. 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 118/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Nájom v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka na Ul. 
Tresko ňovej 813/4, Byt ča p. Marte Turkovej a p. Rudolfovi Bušfymu, 
2-izbový byt č. 58, na dobu 1 rok od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018 
s tým, že od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017 sa predlžuje  nájom 
v nájomnom byte č. 15. 
 
2/ Vrátenie sa p. Aleny Jozefy Hrošovej do 1-izbové ho bytu č. 43 
v bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka na Ul. Tresko ňovej 
813/4, Byt ča, po jeho oprave v zmysle uznesenia MZ č. 43/2017 zo 
dňa 23. 2. 2017. 
 
35 / MR vzala na vedomie informáciu, že sypa č BBS 1200 a radlica 
šípová PKV 190 boli vysú ťažené prostredníctvom elektronického 
trhoviska pod hlavi čkou Mesta Byt ča. Vzh ľadom k uvedenému MR 
odporú ča MZ schváli ť ich zverenie do správy Technických služieb 
Mesta Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 119/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Protokol – zmluvu č. 1/2017 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta 
Byt ča, preberajúci „Technické služby Mesta Byt ča“ –  radlica šípová 
PKV 190 v zostatkovej cene 4.188,- € a sypa č BBS 1200 vrátane 
upnutia v zostatkovej cene 9.230,40 €, spolu vo výš ke 13.418,40 €, 
na dobu neur čitú, a to od 29. 06. 2017.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Protokol – zmluvu č. 1/2017 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta 
Byt ča, preberajúci „Technické služby Mesta Byt ča“ –  radlica šípová 
PKV 190 v zostatkovej cene 4.188,- € a sypa č BBS 1200 vrátane 
upnutia v zostatkovej cene 9.230,40 €, spolu vo výš ke 13.418,40 €, 
na dobu neur čitú, a to od 29. 06. 2017.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 119/2017 



Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Protokol – zmluvu č. 1/2017 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta 
Byt ča, preberajúci „Technické služby Mesta Byt ča“ –  radlica šípová 
PKV 190 v zostatkovej cene 4.188,- € a sypa č BBS 1200 vrátane 
upnutia v zostatkovej cene 9.230,40 €, spolu vo výš ke 13.418,40 €, 
na dobu neur čitú, a to od 29. 06. 2017.  
 
36 / Návrh termínov zasadnutia Mestskej rady a Mestské ho 
zastupite ľstva na II. polrok 2017. 
 
Mestská rada: 12. 9. 2017, 31. 10. 2017, 5. 12. 201 7. 
Mestské zastupite ľstvo: 21. 9. 2017, 8. 11. 2017 (streda, nako ľko 
je stužková), 14. 12. 2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 120/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínov zasadnutia Mestskej rady a Mestského  zastupite ľstva 
na II. polrok 2017: 
Mestská rada - 12. 9. 2017, 31. 10. 2017, 5. 12. 20 17. 
Mestské zastupite ľstvo - 21. 9. 2017, 8. 11. 2017, 14. 12. 2017. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínov zasadnutia Mestskej rady a Mestského  zastupite ľstva 
na II. polrok 2017: 
Mestská rada - 12. 9. 2017, 31. 10. 2017, 5. 12. 20 17. 
Mestské zastupite ľstvo - 21. 9. 2017, 8. 11. 2017, 14. 12. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 120/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh termínov zasadnutia Mestskej rady a Mestského  zastupite ľstva 
na II. polrok 2017: 
Mestská rada - 12. 9. 2017, 31. 10. 2017, 5. 12. 20 17. 
Mestské zastupite ľstvo - 21. 9. 2017, 8. 11. 2017, 14. 12. 2017. 
 
37 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. 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 III. kole r. 2017. 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 121/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2017. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 6/2017 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
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