
MESTSKÝ  ÚRAD, 014 38  BYTČA 
 

Vyhlásenie  

verejnej ponuky na priamy prenájom nehnute ľného  

majetku Mesta Byt ča – zverejnenie zámeru prenájmu  

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

dňa 27.06.2013, schválilo uznesením č. 100/2013 a v súlade s § 9a, ods.9, zák. 

č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Bytča č.5/2010 

zverejnenie zámeru priameho prenájmu mestského nehnuteľného majetku a to časti 

pozemku parc. CKN č. 3020/7 o výmere 42 m2 (pri budove Spoločenského pavilónu) v k.ú. 

Veľká Bytča, na účel umiestnenia letnej terasy v období od 1.5. do 30.9. počas roka 

(s podmienkou dodržania zákonných predpisov vzťahujúcich sa na prevádzkovanie letných terás) 

s min. cenou prenájmu vo výške 577,50 € za obdobie od 1.5. do 30.9.. Nájomca 

všetky práce a náklady súvisiace so zriadením terasy, jej demontážou v prípade 

skoršieho skončenia nájmu z akýchkoľvek dôvodov vykoná na vlastné náklady. 

Otváracie hodiny terasy budú do 22,00 hodiny a nájomná zmluva bude uzatvorená 

na dobu určitú – 5 rokov. 

Záujemcovia môžu doručiť písomné návrhy na prenájom predmetného mestského 

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

prenájom časti pozemku CKN 3020/7 “ a to najneskôr do  29.07.2013, t.j. pondelok,  

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 17 a na tel. čísle : 041/507 3911 a 0905/692286 – Ing. 

Kotešovský. 

 
 
V Bytči, dňa: 04.07.2013 
      
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
         
              Mgr. Andrej  G a l l o  
          prednosta úradu 
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