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Zverejnenie zámeru prenájmu majetku Mesta Byt če z dôvodu 

hodného osobitného zrete ľa 

 
 

 Mesto Byt ča - Mestské zastupite ľstvo v Byt či, na svojom 
zasadnutí konanom d ňa 20.05.2013, schválilo uznesením         
č.77/2013 zverejnenie zámeru prenájmu mestského majetku 
v súlade s §9a, ods.9, písm. c), zák. č. 138/1991 Z.z. 
o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 – 
Domov smútku Ve ľká Byt ča, č.s. 392 na pozemku parc. CKN č. 
1191/1, Malá Byt ča 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,  7 cintorínov 
nachádzajúcich sa v k.ú. Ve ľká Byt ča  na pozemku parc. CKN č. 
1202, ostatné plochy o výmere 6405 m 2 a parc. CKN č. 1191/1, 
ostatné plochy o výmere 15584 m 2, v k.ú. Malá Byt ča na pozemku 
parc. CKN č. 294, ostatné plochy o výmere 3040 m 2, v k.ú. 
Hliník nad Váhom na pozemku parc. CKN č. 186/1, ostatné plochy 
o výmere 11105 m 2, v k.ú. Pšurnovice na pozemku parc. CKN č. 
409/1, ostatné plochy o výmere 4427 m 2, v k.ú. Hrabové na 
pozemku parc. CKN č. 633/1, ostatné plochy o výmere 3980 m 2, 
v k.ú. Mikšová na pozemku parc. CKN č. 498, ostatné plochy 
o výmere 2145 m 2 a na pozemku parc. CKN č. 584, ostatné plochy 
o výmere 714 m 2 (Be ňov) a hnute ľný majetok mesta Byt ča 
nachádzajúci sa v domoch smútku v obstarávacej cene  spolu 
26.381,31 €, nájomcovi – G.A.S, s.r.o., Komenského č.38, 010 
01 Žilina, I ČO 36 374 148 a to nájomnou zmluvou na dobu ur čitú 
(priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa). 
 
Podstatné náležitosti nájmu sú nasledovné : 
-ú čel nájmu – prevádzkovanie pohrebných služieb a pohr ebísk, 
 vrátane domov smútku na území mesta, 
-výška nájmu 1,- €/mesiac za predmet nájmu, 
-doba nájmu od 6. 6. 2013 do doby prevzatia správy pohrebísk 
 na území mesta novým prevádzkovate ľom, 
-kosenie a úpravu trávnatých plôch a čistenie komunikácii 
 v areáloch pohrebísk bude po čas celej doby nájmu zabezpe čova ť 
 prenajímate ľ,  
-odvoz odpadu z prenajatých pohrebísk bude po čas celej doby 
 nájmu zabezpe čova ť prenajímate ľ.  
 
2/ Dôvodom zriadenia tohto do časného prenájmu majetku Mesta 
ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je: 

-  neúspešná obchodná verejná sú ťaž na prenájom pohrebísk 
mesta zo d ňa 4. 4. 2013, 
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-  výpove ď z nájomného vz ťahu doterajšieho nájomcu k 31. 5. 
2013, 

-  neschválenie mestským zastupite ľstvom d ňa 25. 4. 2013 
prevádzkovanie cintorínov prostredníctvom Technický ch 
služieb Mesta Byt ča, 

-  zdĺhavý proces ďalšej obchodnej verejnej sú ťaže na 
prenájom predmetného majetku s vyššie uvedeným ú čelom, 

-  povinnos ť Mesta zabezpe či ť prevádzkovanie pohrebísk na 
svojom území. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
         
              Mgr. Andrej  G a l l o  
          prednosta úradu 
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