
MESTSKÝ  ÚRAD, 014 38  BYTČA 
 

 
Vyhlásenie  

verejnej ponuky na priamy prenájom  

majetku Mesta Byt ča – zverejnenie zámeru prenájmu  

 
 
 Mesto Bytča - Mestské zastupiteľstvo v Bytči, na svojom zasadnutí konanom 

dňa 23.02.2017, schválilo uznesením č. 34/2017 zverejnenie zámeru priameho 

prenájmu mestského majetku tretej osobe, resp. tretím osobám a to dvoch častí 

mestského pozemku z parc. CKN č. 1344 v k.ú. V.Bytča (západný trojuholník Námestia 

SR v Bytči), každá o výmere 70 m2 , na účel umiestnenia, zriadenia letných terás 

v období od 01.04. do 31.10. počas kalendárneho roka, s minimálnou cenou 

prenájmu za jednu časť pozemku vo výške  1.600 € (tisícšesťsto eur) za obdobie od 

01.04. do 31.10. kalendárneho roka a s nájomnou , resp. s nájomnými zmluvami na 

dobu 5-rokov (s podmienkou dodržania zákonných predpisov vzťahujúcich sa na zriadenie 

a prevádzkovanie letných terás). Ostatné podmienky tohto prenájmu sú uvedené 

v uznesení MZ č. 34/2017. 

Záujemcovia môžu doručiť písomné návrhy na prenájom predmetného mestského 

majetku v zalepenej obálke, s označením „ NEOTVÁRAŤ – cenová ponuka na 

prenájom mestského majetku v k.ú. V.Bytča, časť parc. CKN č. 1344 “ – Letné terasy 

a to najneskôr do  24.03.2017, t.j. piatok,  do podateľne na MsÚ v Bytči, Námestie 

SR č.1, 014 01 Bytča (do 14,00 hod.). Vyhodnotenie týchto ponúk bude prebiehať na 

najbližšom zasadnutí MZ v Bytči. Bližšie informácie ohľadom vyhlásenej verejnej 

ponuky Mesta Bytče a zverejneného zámeru priameho prenájmu budú poskytnuté 

záujemcom na odd. Správy majetku a RR, na MsÚ v Bytči, č. dverí 11 a na tel. čísle 

: 041/507 3911 a 0905/692286 – Ing. Kotešovský. 

 
 
V Bytči, dňa: 27.02.2017 
      
          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
         

Ing. Alžbeta Kramarová 
                        prednosta úradu 
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