
M E S T O       B Y T Č A 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta Byt ča formou obchodnej verejnej 
súťaže, vyhlásenie obchodnej verejnej sú ťaže 
 
 
 Mesto Bytča – Mestské zastupiteľstvo v Bytči na svojom zasadnutí konanom 
dňa 28.02.2013, schválilo uznesením č.11/2013 zverejnenie zámeru prenájmu 
majetku mesta tretej osobe, formou verejnej obchodnej súťaže a to domov smútku 
Veľká Bytča, č.s. 392 na pozemku parc. CKN č. 1191/1, Malá Bytča č.s.169 na 
pozemku parc. CKN č. 294, Pšurnovice č.s. 154 na pozemku parc. CKN č. 409/2 
a časti domov smútku Hrabové č.s. 289 na pozemku parc. CKN č. 633/2,  Mikšová 
č.s. 131 na pozemku parc. CKN č. 245/4 a Hliník nad Váhom č.s. 53 na pozemku 
parc. CKN č. 186/2 (obradné miestnosti), 7 cintorínov nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká 
Bytča, na pozemku parc. CKN č. 1202, ostatné plochy o výmere 6405 m2 a parc. 
CKN č. 1191/1, ostatné plochy o výmere 15584 m2, v k.ú. Malá Bytča, na pozemku 
parc. CKN č. 294, ostatné plochy o výmere 3040 m2, v k.ú. Hliník nad Váhom, na 
pozemku parc. CKN č. 186/1, ostatné plochy o výmere 11105 m2, v k.ú. Pšurnovice, 
na pozemku parc. CKN č. 409/1, ostatné plochy o výmere 4427 m2, v k.ú. Hrabové, 
na pozemku parc. CKN č. 633/1, ostatné plochy o výmere 3980 m2, v k.ú. Mikšová, 
na pozemku parc. CKN č. 498, ostatné plochy o výmere 2145 m2 a na pozemku parc. 
CKN č. 584, ostatné plochy o výmere 714 m2 (Beňov) a hnuteľného majetku 
nachádzajúceho sa v domoch smútku  v obstarávacej cene spolu 26.381,31 €. Jedná 
sa o prenájom tohto majetku na dobu určitú päť rokov a to za účelom prevádzkovania 
pohrebných služieb a pohrebísk, vrátane domov smútku na území mesta Bytče. 
 Zároveň schválilo záväzné súťažné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže. Na 
základe vyššie uvedeného Mesto Bytča, resp. primátor mesta dňa 04.03.2013 
vyhlásil predmetnú obchodnú verejnú súťaž. 
 Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu nájomnej zmluvy 
a základné informácie o predmete obchodnej verejnej súťaže je možné získať 
- na adrese: Mestský úrad Bytča, Nám. SR č. 1, 014 38  Bytča 
- emailom na adrese: region@bytca .sk 
- na internetovej stránke: www.bytca.sk 
 
Kontaktná osoba zo strany vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže: Ing. Anton 
Kotešovský, č. tel.: 041/507 3911, 0905/692286 a Vojtech Horvát, č. tel.: 041/507 
3927. 
Lehota na predkladanie súťažných návrhov nájomných zmlúv končí dňa 03.04.2013 
o 14,00 hod.. 
 
V Bytči, dňa: 04.03.2013 
 
 
 
        ––––––––––––––––––––––––– 
         Miroslav Minárčik 
           primátor mesta 
 
 
1. Dátum zverejnenia: 04.03.2013 
2. Dátum zvesenia: 
3. Miesto zverenenia: - verejná tabuľa mesta 
   - mestská webová stránka 
   - regionálne noviny, Žilinské noviny MY 


