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Z á p i s  

zo zasadnutia komisie Správy majetku  
 a podnikate ľskej činnosti konanej  

dňa 25.10.2017   
 
 
Predmet rokovania: 
 
 
1. Žiados ť o prenájom uvo ľnených nebytových priestorov 

v Športovej tribúne mesta Byt ča (po p. Fuljerovi) – 
ASSASSIN, opätovné prerokovanie. 

2. Žiados ť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Hrabové, opätovné 
prerokovanie – Stanislav Ga ňa s manž., Hrabové 47, Byt ča. 

3. Schva ľovanie odpredaja pozemku z parc. EKN č. 54/2, k.ú. 
Hrabové, po vyhotovení geometrického plánu, opätovn é 
prerokovanie – Peter Gajdošík s manž., Hrabové 207,  
Byt ča. 

4. Schva ľovanie prenájmu nebytových priestorov v Športovej 
tribúne mesta Byt ča na ul. S. Sakalovej v Byt či, 
osobitným zrete ľom – Tomáš Bielik, Gaštanová 1007/2, 
Byt ča. 

5. Žiados ť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod 
inžinierskej stavby – „Svetelne riadená križovatka na 
ceste I/10 a Štefánikovej ul. v Byt či“, návrh Dohody 
o ukon čení Zmluvy o budúcej darovacej zmluve zo d ňa 
03.02.2017 – HANT BY, s.r.o., Stará Ivanská cesta 1 /386, 
Bratislava. 

6. Návrh na bezodplatný prevod Obchodného podielu v  spol. 
KTR Byt ča, s.r.o., Námestie SR č. 1, Byt ča, do 
vlastníctva mesta Byt ča – Vladislav Bachorík, 
Červe ňanského 568/41, Byt ča. 

7. Návrh Záväzných sú ťažných podmienok OVS Mesta Byt ča č. 
5/2017 na predaj Televízneho káblového rozvodu 
a Obchodného podielu mesta Byt ča v spol. KTR Byt ča, 
s.r.o. – predkladá odd. Správy majetku a RR na MsÚ 
v Byt či a primátor mesta. 

8. Ponuka na bezodplatný prevod majetku do vlastníc tva mesta 
Byt ča, pozemok parc. CKN č.  1920/108, k.ú. Ve ľká Byt ča – 
CERTUS DEVELOPMENT s.r.o., Rozmarínová 1, Tren čín. 

9. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného b remena č. 
1532/2017 v k.ú. Hliník nad Váhom, stavba Byt ča – M Č 
Hliník nad Váhom, rozšírenie kanalizácie - SeVaK a. s., 
Bôrická cesta 1960, Žilina. 

10. Návrh Zmluvy č. 1545/2017 o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena v rámci stavby „ Vodovod Pšurnovice  – II. 
etapa“ – SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina. 

11. Schva ľovanie priameho prenájmu nebytových priestorov 
telocvi ční, Pavilónu B a Pavilónu C v ZŠ na ul. Mieru 
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1235 v Byt či, osobitným zrete ľom – ZŠ ul. Mieru 1235, 
Byt ča. 

12. Žiados ť o možnos ť napojenia sa na plynovú prípojku do MŠ 
v Malej Byt či – Urbárske pozemkové spolo čenstvo Malá 
Byt ča, č.s.104, Byt ča. 

13. Zmena rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 2/2017/Z 
a rozpo čtovým opatrením č. 3/2017/Z v zmysle § 21 ods.1 
Zásad hospodárenia a nakladania s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča – fin. odd. na MsÚ v Byt či 
a primátor mesta. 

14. Nakladanie s majetkom mesta, opätovné prerokova nie 
o súhlas mesta s úpravou spevnenej plochy pre parko vanie 
osobných automobilov na Rázusovej ul. v Byt či – Michaela 
Rakovanová a spoluvlastníci bytového domu Hlinkova 668 
a 1469/8A, Byt ča. 

15. Návrh zmeny rozpo čtu mesta Byt ča, RO č. 8/2017 – fin. 
odd., MsÚ v Byt či a primátor mesta. 

16. Návrh VZN mesta Byt ča č..../2017 o ur čení výšky príspevku 
v školách a školských zariadeniach – odd. Organiza čno-
správne na MsÚ v Byt či a primátor mesta. 

17. Žiados ť o navýšenie dotácie na športovú činnos ť – MFK 
Byt ča, Nám. SR č. 1, v zastúpení p. Jozef Mužík. 

18. Žiados ť o stanovisko k poskytnutiu fin. príspevku na 
obnovu Byt čianskej synagógy – Ob čianske združenie „ Na 
záchranu Byt čianskej synagógy“ , v zastúpení p. Michal 
Filek. 

19. Žiados ť o povolenie podnájmu neb. priestorov na ul. 
Tresko ňova 814/5 tretej osobe – Nadežda Novotná, Fra ňa 
Krá ľa 881/14, Byt ča. 

20. Ponuka alternatívneho riešenia realizácie výsta vby 
a následnej prevádzky Športovej haly v Byt či, návrh 
zriadenia Mestskej obchodnej spolo čnosti s.r.o. – JUDr. 
Anton Školek, poslanec MZ v Byt či. 

 
 
k bodu 1:  
a) Predkladá  
 Žiados ť o prenájom uvo ľnených nebytových priestorov 

v Športovej tribúne mesta Byt ča (po p. Fuljerovi), 
predkladá odd. Správy majetku a RR na MsÚ v Byt či na 
základe žiadosti žiadate ľa – ASSASSIN GYM, v zastúpení p. 
Martin Ozánik, opätovné prerokovanie. O predmetné n eb. 
priestory nebol prejavený žiadny záujem zo strany 
organizácií a klubov mesta Byt ča. Jedná sa o neb. 
priestory na prízemí objektu Tribúny mesta Byt ča  a to 
o výmere 85 m 2. 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť v súlade s § 9a, 
ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia 
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a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 
zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča 
a to nebytových priestoroch nachádzajúcich sa na pr ízemí 
objektu Športovej tribúny mesta Byt ča č.s.  182 na ul. S. 
Sakalovej v Byt či, s min. cenou prenájmu vo výške 20,00 
€/m 2/rok, s nájomnou zmluvou uzatvorenou na dobu neur čitú, 
s 3-mesa čnou výpovednou lehotou a s ú čelom nájmu – 
obchodné priestory, poskytovanie služieb, kancelárs ke 
a skladovacie priestory a pod., okrem reštaura čných 
služieb a herní.   
Zámer priameho prenájmu predmetných neb. priestorov  sa 
zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke me sta 
a v regionálnej tla či a to s min. 15-d ňovou lehotou na 
doru čenie ponúk záujemcov. Vyhodnotenie sú ťaže bude 
vykonané na zasadnutí MZ v Byt či. 
 

k bodu 2:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Hrabové, opätovné 
prerokovanie, predkladá odd. Správy majetku a RR na  MsÚ 
v Byt či na základe žiadosti žiadate ľa – Stanislav Ga ňa 
s manž. Annou, Hrabové 47, Byt ča. Jedná sa o pozemky 
parc. CKN č. 670/13, 670/14 a 668/5, kde je mesto 
podielovým spoluvlastníkom vo výške 1/20-tina a o p ozemok 
parc. CKN č. 668/6, kde je mesto vlastníkom v podiele 
1/1. V súlade s uznesením MZ v Byt či č. 29/2017 zaslalo 
mesto Byt ča druhému spoluvlastníkovi týchto pozemkov – 
SPF Bratislava, písomnú ponuku na uplatnenie si 
predkupného práva, za kúpnu cenu vo výške 20,00 €/m 2,  na 
ktorú SPF Bratislava písomne odpovedal, že si toto 
zákonné predkupné právo neuplat ňuje. Mesto Byt ča môže na 
základe vyššie uvedeného schváli ť odpredaj dotknutých 
pozemkov žiadate ľovi, ktorý je vlastníkom RD na pri ľahlom 
pozemku tvoriaceho neoddelite ľný celok s týmito mestskými 
pozemkami. 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť: 
-  Vyhlásenie pozemkov mesta  parc. CKN č. 670/13, TTP o 

výmere 31 m 2, parc. CKN č. 670/14, TTP o výmere 5 m 2 a 
parc. CKN č. 668/5, lesné pozemky o výmere  87 m 2, 
v podiele 1/20-tina a pozemok parc. CKN č. 668/6, lesné 
pozemky o výmere  56 m 2, v podiele 1/1, v k.ú. Hrabové, 
,za prebyto čný majetok mesta Byt ča.  

-  V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlad e so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  zo 
dňa 23.11.2016, uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy 
predaj pozemkov parc. CKN č. 670/13, TTP o výmere 31 
m2, parc. CKN č. 670/14, TTP o výmere 5 m 2 a parc. CKN 
č. 668/5, lesné pozemky o výmere  87 m 2, v podiele  
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1/20-tina a pozemok parc. CKN č. 668/6, lesné pozemky o 
výmere  56 m 2, v podiele 1/1, v k.ú. Hrabové a to 
kupujúcemu – Stanislav Ga ňa s manž. Annou, Hrabové 47, 
014 01 Byt ča, s nasledovnými podmienkami predaja:  

a)  kúpna cena vo výške 20,00 €/m 2,  
b)  kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne 

poplatky spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej 
zmluvy.  

 
 
k bodu 3:  
a)  Predkladá  

Schva ľovanie odpredaja časti pozemku z parc. EKN č. 54/2, 
k.ú. Hrabové, po vyhotovení geometrického plánu, op ätovné 
prerokovanie, predkladá odd. Správy majetku a RR na  MsÚ 
v Byt či na základe žiadosti žiadate ľa – Peter Gajdošík 
s manž., Hrabové 207, Byt ča. Žiadate ľ d ňa 16.10.2017 
doru čil mestu Byt ča GP č. 36442500-340/2017 so spresnením 
predmetu predaja – novovytvorený pozemok parc. CKN č. 
646/2, zast. plochy o výmere 64 m 2. Tento pozemok tvorí 
neoddelite ľný celok so stavbou RD žiadate ľa č.s. 207, 
stojaceho na pozemku parc. CKN č. 96/2, k.ú. Hrabové. 
Uznesením MZ v Byt či č. 105/2017 bola schválená príprava 
odpredaja dotknutého pozemku žiadate ľom, a to za kúpnu 
cenu vo výške 15,00 €/m 2. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť:   
- Vyhlásenie novovytvoreného pozemku mesta  parc. CKN č.  
  646/2, zast. plochy a nádvoria o výmere 64 m 2      
  (vytvoreného GP č. 36442500-340/2017, SYKO , s.r.o.,  
   Žilina) v k.ú. Hrabové, ,za prebyto čný majetok mesta  
   Byt ča.  
-  V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlad e so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  zo 
dňa 23.11.2016, uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy 
predaj pozemku parc. CKN č. 646/2, zast. plochy a 
nádvoria o výmere 64 m 2 (vytvoreného GP č. 36442500-
340/2017, SYKO , s.r.o., Žilina) v k.ú. Hrabové, a to 
kupujúcemu – Peter Gajdošík s manž. Darinou, Hrabov é 
207, 014 01 Byt ča, s nasledovnými podmienkami predaja:  

a)  kúpna cena vo výške 15,00 €/m 2,  
b)  kupujúci uhradia na vlastné náklady i správne 

poplatky spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej 
zmluvy.  
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k bodu 4:  
a)  Predkladá  

Schva ľovanie prenájmu nebytových priestorov v Športovej 
tribúne mesta Byt ča na ul. S. Sakalovej v Byt či, 
osobitným zrete ľom, predkladá odd. Správy majetku a RR na 
MsÚ v Byt či na základe žiadosti žiadate ľa – Tomáš Bielik, 
Gaštanová 1007/2, Byt ča. Na základe uznesenia MZ v Byt či 
č.153/2017 bolo zrealizované zverejnenie zámeru pria meho 
prenájmu týchto neb. priestorov o výmere 17 m 2 
žiadate ľovi, v d ňoch od 04.10. do 31.10.2017, pri čom do 
dnešného d ňa nebola ku tomuto zámeru doru čená žiadna 
námietka od tretích osôb. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť 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, Nám. SR č.1, 014 01 Byt ča, 
I ČO: 00 321 192 a nájomcom – Tomáš Bielik, Gaštanová 
1007/2, Byt ča, na priamy prenájom nebytových priestorov 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, o výmere  17 m 2, 
nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny mesta na ul. S . 
Sakalovej v Byt či, s nasledovnými podmienkami nájmu:  
 

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

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

- ú čel nájmu: skúšob ňa amatérskej hudobnej skupiny 
 

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodnéh o 
osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom 
v oblasti kultúrnych, športových a vo ľnočasových aktivít. 
 

k bodu 5:  
a)  Predkladá  
 Žiados ť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod 

inžinierskej stavby – „Svetelne riadená križovatka na 
ceste I/10 a Štefánikovej ul. v Byt či“ a návrh Dohody 
o ukon čení Zmluvy o budúcej darovacej zmluve zo d ňa 
03.02.2017, predkladá odd. Správy majetku a RR na M sÚ 
v Byt či na základe žiadosti žiadate ľa – HANT BY, s.r.o., 
Stará Ivanská cesta 1/386, Bratislava. Mesto Byt ča 
a žiadate ľ uzatvorili d ňa 03.02.2017 Zmluvu o budúcej 
darovacej zmluve na prevod predmetnej inžinierskej 
stavby. Žiadate ľ z dôvodu úspory ú čtovných 
a administratívnych nákladov žiada Mesto Byt ča o zrušenie 
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tejto Zmluvy o budúcej darovacej zmluve a jej nahra denie 
Kúpnou zmluvou, s kúpnou cenou vo výške 1,00 € bez DPH. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje , aby žiadate ľ svoju žiados ť doplnil 
o ďalšie spresnenia, resp. podklady – kolauda čné 
rozhodnutie, informácie o predmetnej stavbe, jej ro zsah, 
popis a pod..  

 
k bodu 6:  
a)  Predkladá  
 Návrh na bezodplatný prevod Obchodného podielu v s pol. 

KTR Byt ča, s.r.o., Námestie SR č. 1, Byt ča, do 
vlastníctva mesta Byt ča, predkladá odd. Správy majetku 
a RR na MsÚ v Byt či na základe žiadosti žiadate ľa – 
Vladislav Bachorík, Červe ňanského 568/41, Byt ča. Žiadate ľ 
ponúka Mestu Byt ča bezodplatný prevod svojho Obchodného 
podielu vo vyššie uvedenej spolo čnosti, predstavujúci 
20,89152 % ú časti na majetku spolo čnosti.  

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť nasledovné 

uznesenie: 
 

I.  S ch v a ľ u j e:  

 

V súlade so zákonom  č. 138/1991 Z.b. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov s v súlade s bodom 2, písm. 
n), §-u 12 Zásad hospodárenia a nakladania s majetk om 
Mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016, bezodplatný prevod 
obchodného podielu v spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., so 
sídlom Námestia SR č.1, 014 01 Byt ča, zapísanej 
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, 

vložka č. : 11025/L, I ČO : 36 379 018, predstavujúci 
20,89152 % ú časť na majetku spol. KTR Byt ča, s.r.o., 
výška vkladu 12 448 €, od spolo čníka tejto spolo čnosti – 
p. Vladislav Bachorík, bytom Červe ňanského ul., č. súp. 
568/41, 014 01 Byt ča, a to na Mesto Byt ča, Námestie SR č. 
1, I ČO : 00 321 192. 

 
II.  P o v e r u j e:  
 

Primátora Mesta Byt ča, aby na valnom zhromaždení spol. 
KTR Byt ča, s.r.o., hlasoval za tento bezodplatný prevod 
obchodného podielu p. Vladislava Bachoríka v spol. KTR 
Byt ča, s.r.o., na Mesto Byt ča. 
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k bodu 7:  
a)  Predkladá  
 Návrh Záväzných sú ťažných podmienok OVS Mesta Byt ča č. 

5/2017 na predaj Televízneho káblového rozvodu 
a Obchodného podielu mesta Byt ča v spol. KTR Byt ča, 
s.r.o., predkladá odd. Správy majetku a RR na MsÚ v  Byt či 
a primátor mesta. Jedná sa o plnenie uznesenia MZ v  Byt či 
č. 145/2017 zo d ňa 21.09.2017. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  i s oh ľadom na svoje stanovisko v bode 
6 predmetu rokovania komisie, riešenie ďalšieho 
nakladania s majetkom mesta Byt ča (TKR Byt ča a Obchodný 
podiel mesta Byt ča v spol. KTR Byt ča, s.r.o.) až po 
nadobudnutí 100% ú časti mesta Byt ča na majetku 
spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o..  

 
k bodu 8:  
a)  Predkladá  
 Ponuka na bezodplatný prevod majetku do vlastníctv a mesta 

Byt ča, pozemok parc. CKN č.  1920/108, zast. plochy 
a nádvoria o výmere 7.204 m 2, k.ú. Ve ľká Byt ča, predkladá 
odd. Správy majetku a RR na MsÚ v Byt či na základe 
žiadosti žiadate ľa – CERTUS DEVELOPMENT s.r.o., 
Rozmarínová 1, Tren čín. Jedná sa o prevod pozemku - 
novovytvorená ul. Pod Hájom (nad spol. STAVOARTIKEL , 
s.r.o., napojenie na ul. Na Tehel ňu).  

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či neschváli ť ponuku 
spolo čnosti CERTUS DEVELOPMENT s.r.o., Rozmarínová 1, 
Tren čín, na bezodplatný prevod pozemku parc. CKN č.  
1920/108, zast. plochy a nádvoria o výmere 7.204 m 2, k.ú. 
Veľká Byt ča, do vlastníctva mesta Byt ča. 

 
k bodu 9:  
a)  Predkladá  
 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bre mena č. 

1532/2017 v k.ú. Hliník nad Váhom, stavba Byt ča – M Č 
Hliník nad Váhom, rozšírenie kanalizácie, predkladá  odd. 
Správy majetku a RR na MsÚ v Byt či na základe žiadosti 
žiadate ľa - SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina.  

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť uzatvorenie Zmluvy 
č. 1532/2017 o zriadení vecného bremena v rámci stav by 
„Byt ča – M Č Hliník nad Váhom, rozšírenie kanalizácie“,  
medzi povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Nám. SR 
č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 a oprávneným z vecného 
bremena – SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, I ČO 
36 672 297, v súlade s jej návrhom zo d ňa 13.09.2017. 
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k bodu 10:  
a)  Predkladá  
 Návrh Zmluvy č. 1545/2017 o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena v rámci stavby„ Vodovod Pšurnovice – II. 
etapa“, predkladá odd. Správy majetku a RR na MsÚ v  Byt či 
na základe žiadosti žiadate ľa – SeVaK a.s., Bôrická cesta 
1960, Žilina. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť uzatvorenie Zmluvy 
č. 1545/2017 o budúcej zmluve o zriadení vecného bre mena 
v rámci stavby„ Vodovod Pšurnovice – II. etapa“,  m edzi 
budúcim povinným z vecného bremena – Mesto Byt ča, Nám. SR 
č. 1, Byt ča, I ČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným 
z vecného bremena – SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960 , 
Žilina, I ČO 36 672 297, v súlade s jej návrhom zo d ňa 
13.09.2017. 
 
 

k bodu 11:  
a)  Predkladá  

 Schva ľovanie priameho prenájmu nebytových priestorov 
telocvi ční, Pavilónu B a Pavilónu C v ZŠ na ul. Mieru 
1235 v Byt či, osobitným zrete ľom, predkladá odd. Správy 
majetku a RR na MsÚ v Byt či na základe žiadosti žiadate ľa 
– ZŠ ul. Mieru 1235, Byt ča. Na základe uznesenia MZ 
v Byt či č.152/2017 bolo zrealizované zverejnenie zámeru 
priameho prenájmu týchto neb. priestorov žiadate ľom, 
v d ňoch od 12.10. do 31.10.2017, pri čom do dnešného d ňa 
nebola ku tomuto zámeru doru čená žiadna námietka od 
tretích osôb. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť prenájom neb. 
priestorov telocvi ční ZŠ ul. Mieru v Byt či a Pavilónu B 
a Pavilónu C, mimo vyu čovacieho procesu školy, priamy 
prenájom pod ľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča, zo d ňa 23.11.2016, 
ako prípad prenájmu hodný osobitného zrete ľa, 
prenajímate ľ – Základná škola, ul. Mieru 1235, Byt ča, 
I ČO: 37 798 383 a nájomcovia (ve ľká telocvi čňa): 

a) Súkromné centrum vo ľného času, Lombardiniho 26, Byt ča  
b) Tibor Ondrušík, Na Sahare 452/18, Byt ča 
s nasledovnými podmienkami nájmu:  

- výška nájmu ve ľkej telocvi čne 10,00 €/hod., vrátane 
poplatkov za spotrebu energií   

- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť 
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a nájomcovi (her ňa o výmere 62 m 2 v Pavilóne B): 
a) Martin Neupauer, Platanova 22, Žilina  
s nasledovnými podmienkami nájmu:  
- výška nájmu 7,00 €/hod., vrátane poplatkov za 

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

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

s nasledovnými podmienkami nájmu: 
- výška nájmu 7,00 €/hod., vrátane poplatkov za 

spotrebu energií  
- nájomná zmluva na dobu neur čitú  
- ú čel nájmu: športová činnos ť 
Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodn ého 
osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča ob čanom 
a mladej generácii v oblasti športových, vo ľnočasových 
a školských aktivít. 

 
k bodu 12:  
a)  Predkladá  
 Žiados ť o možnos ť napojenia sa na plynovú prípojku do MŠ 

v Malej Byt či, predkladá MsÚ v Byt či na základe žiadosti 
žiadate ľa – Urbárske pozemkové spolo čenstvo Malá Byt ča, 
č.s.104, Byt ča. Žiadate ľ plánuje plynofikáciu svojho 
objektu č.s. 104 v Malej Byt či, pri čom pod ľa vyjadrenia 
SPP a.s. Bratislava, prevádzka Žilina by bolo možné  túto 
novú prípojku napoji ť na plynovú prípojku Mesta Byt ča 
vedenú do MŠ Malá Byt ča, a to v tom prípade, ak Mesto 
Byt ča predmetnú STL plynovú prípojku PE D32, d ĺžky 14,3 
m, prevedie do vlastníctva SPP a.s., Bratislava. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť prípravu 
vyhotovenia Zmluvy o prevode vlastníctva „STL plyno vej 
prípojky PE D32, d ĺžky 14,3 m, pre MŠ Malá Byt ča“, z 
vlastníctva Mesta Byt ča na nadobúdate ľa – Slovenský 
plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 
Bratislava 26 a jej následné predloženie na rokovan ie MZ 
v Byt či ku jej schváleniu. 
 

k bodu 13:  
a)  Predkladá  
 Zmena rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 2/2017/Z 

k 25.09.2017 a zmenu  rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 
3/2017/Z k 09.10.2017 v zmysle § 21 ods.1 Zásad 
hospodárenia a nakladania s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča, predkladá fin. odd. na MsÚ v Byt či 
a primátor mesta. 
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b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  

Komisia doporu čuje  MZ v Byt či zobra ť na vedomie bez 
zásadných výhrad zmenu rozpo čtu mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 2/2017/Z k 25.09.2017 a zmenu  rozpo čtu 
rozpo čtovým opatrením č. 3/2017/Z k 09.10.2017 v zmysle § 
21 ods.1 Zásad hospodárenia a nakladania s finan čnými 
prostriedkami Mesta Byt ča. 
 

k bodu 14:  
a)  Predkladá  
 Nakladanie s majetkom mesta, opätovné prerokovanie  

o súhlas mesta s úpravou spevnenej plochy pre parko vanie 
osobných automobilov na Rázusovej ul. v Byt či, predkladá 
odd. Správy majetku a RR na MsÚ v Byt či na základe 
žiadosti žiadate ľa – Michaela Rakovanová a spoluvlastníci 
rodinných dvojdomov, Hlinkova 668 a 1469/8A, Byt ča. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť vybudovanie 
parkovacej plochy na Rázusovej ul. v Byt či, na časti 
pozemku parc. EKN č. 1356, k.ú. V. Byt ča, pred rodinnými 
dvojdomami č. súp. 668 a 1469/8A, spoluvlastníkmi týchto 

RD a na ich vlastné náklady. V prípade budúceho rie šenia 
dopravnej situácie v tejto časti mesta (realizácia 
kruhového objazdu, resp. križovatky)  bude táto parkovacia 
plocha použitá v zmysle predmetného projektu doprav ného 
riešenia a to bez nároku spoluvlastníkov rodinných 
dvojdomov č. súp. 668 a 1469/8A na Hlinkovej ulici 
v Byt či na vyplatenie nákladov použitých na vybudovanie 

parkovacej plochy. 
 
k bodu 15:  
a)  Predkladá  
 Návrh zmeny rozpo čtu mesta Byt ča, RO č. 8/2017 

k 31.10.2017, predkladá fin. odd., MsÚ v Byt či a primátor 
mesta. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť  zmenu rozpo čtu  
mesta Byt ča RO č. 8/2017 k 31.10.2017, v navrhovanom 
znení, bez zásadných pripomienok. 
 

k bodu 16:  
a)  Predkladá  
 Návrh VZN mesta Byt ča č..../2017 o ur čení výšky príspevku 

v školách a školských zariadeniach, predkladá odd. 
Organiza čno-správne na MsÚ v Byt či a primátor mesta. 
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b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť VZN mesta Byt ča č.  

..../2017, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 
2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách a školských 
zariadeniach, v navrhovanom znení, bez zásadných 
pripomienok. 

 
k bodu 17:  
a)  Predkladá  
 Žiados ť o navýšenie dotácie na športovú činnos ť v roku 

2017, predkladá fin. odd. na MsÚ v Byt či – MFK Byt ča, 
Nám. SR č. 1, v zastúpení p. Jozef Mužík. Žiadate ľ 
požaduje navýšenie dotácie o sumu vo výške 5.695,48  €. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť navýšenie dotácie 

pre MFK Byt ča o sumu 5.695,48 €, na športovú činnos ť 
klubu v roku 2017. Uvedené fin. prostriedky doporu čuje  
komisia rieši ť v zmene rozpo čtu mesta Byt ča, rozpo čtové 
opatrenie č. 8/2017. 

 
k bodu 18:  
a)  Predkladá  
 Žiados ť o stanovisko k poskytnutiu fin. príspevku na 

obnovu Byt čianskej synagógy, predkladá MsÚ v Byt či na 
základe žiadosti žiadate ľa – Ob čianske združenie „ Na 
záchranu Byt čianskej synagógy“, v zastúpení p. Michal 
Filek. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť  poskytnutie fin. 
príspevku na obnovu Byt čianskej synagógy pre žiadate ľa - 
Občianske združenie „ Na záchranu Byt čianskej synagógy“. 
Výšku poskytnutého príspevku doporu čuje  komisia rieši ť 
priamo na zasadnutí MZ v Byt či. 

 
k bodu 19:  
a)  Predkladá  
 Žiados ť o povolenie podnájmu nebytových priestorov 

o výmere 8 m 2, tretej osobe, nachádzajúcich sa na ul. 
Tresko ňovej 814/5, Byt ča, predkladá odd. Správy majetku 
a RR na MsÚ v Byt či na základe žiadosti žiadate ľa – 
Nadežda Novotná, Fra ňa Krá ľa 881/14, Byt ča. Jedná sa 
o podnájomcu p. Marcela Križaníková, Hlboké nad Váh om 
303, Byt ča. (holi čstvo, kaderníctvo). 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť  udelenie súhlasu 
nájomcovi neb. priestorov v objekte č.s. 814/5 v Byt či - 
Nadežda Novotná, Fra ňa Krá ľa 881/14, Byt ča, k podnájmu 
časti týchto neb. priestorov o výmere 8 m 2, pre podnájomcu 
p. Marcela Križaníková, Hlboké nad Váhom 303, Byt ča a to 
na rovnaký ú čel – holi čstvo, kaderníctvo. 
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k bodu 20:  
a)  Predkladá  
 Ponuku alternatívneho riešenia realizácie výstavby  

a následnej prevádzky Športovej haly v Byt či, návrh 
zriadenia Mestskej obchodnej spolo čnosti s.r.o., 
predkladá MsÚ v Byt či a podnikate ľská komisia na základe 
návrhu – JUDr. Anton Školek, poslanec MZ v Byt či. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia uvedenú ponuku na riešenie výstavby a prevá dzky 
Športovej haly v Byt či zobrala na vedomie, nemá k tomuto 
návrhu zásadné pripomienky a doporu čuje jej prerokovanie 
v ostatných orgánoch mesta Byt ča.  

 
 
 
 
Zápis komisie Správy majetku a podnikate ľskej činnosti 
pozostáva z  12-tich  strán a zápis vyhotovil d ňa: 26.10.2017.  
         
 
 
 
 
      ---------------------------- 

    Ing. Anton Kotešovský    
       zapisovate ľ komisie 


