
ZŠ, ul. Mieru, č.súp.1235, Bytča 
 
 

Zverejnenie zámeru  

prenájmu majetku Mesta Byt ča,  

prípad hodný osobitného zrete ľa. 

 
 

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

dňa  21.09.2017, schválilo uznesením č. 152/2017, vydanie súhlasu správcovi 

majetku mesta – ZŠ ul. Mieru 1235 v Bytči, na zverejnenie zámeru priameho 

prenájmu  neb. priestorov telocviční ZŠ ul. Mieru v Bytči, Pavilónu B a Pavilónu C, 

mimo vyučovacieho procesu školy (web mesta, web ZŠ ul. Mieru, úradná tabuľa 

mesta), formou priameho prenájmu podľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí ako prípadu prenájmu hodného osobitného zreteľa a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 a 

to nájomcom (veľká telocvičňa): 

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 veľkej telocvične 10,00 €/hod., vrátane poplatkov za 

spotrebu energií   

- nájomná zmluva na dobu neurčitú  

- účel nájmu: športová činnosť 

 

a nájomcovi (herňa o výmere 62 m2 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 neurčitú  

- účel nájmu: športová činnosť 

 

a nájomcom (tanečná sála o výmere 54 m2 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   
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- nájomná zmluva na dobu neurčitú  

- účel nájmu: športová činnosť 

 

Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodného osobitného zreteľa je 

podpora mesta Bytča občanom a mladej generácii v oblasti športových, 

voľnočasových a školských aktivít. 

 

 
 
V Bytči, dňa: 11.10.2017 
      
 
 
 
          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
             Mgr. Katarína Hromcová 
             riaditeľka ZŠ, ul. Mieru v Bytči 
 
 
 
 
 
 
1.) Dátum zverejnenia : 12.10.2017 
2.) Dátum zvesenia : 31.10.2017 
3.) Miesto zverejnenia:   -  verejná tabuľa Mesta Bytča 
         -  webová stránka ZŠ a Mesta Bytča         


