
z á p i s
zo zasadnutia komisie Správy majetku

a podn1kateľskeJ činnosti konanej
dňa 07.02.2023

Predmet rokovania: 

1. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Bytča,

parc. CKN č. 177/14 v k. Ú. Hllník nad Váhom, o výmere cca. 72

m: - Danlel Plačko, Hllnlcká cesta 425/27, 014 01 Bytča.

2. Schvaľovanle prená jmu majetku mesta Bytča, nebytové priestory

Športovej haly Č. súp. 1977, osobitný zreteľ, po zvereJnení

zámeru prenájmu, náJomcovi Mestský futbalový klub Bytča, Námestle

SR č. 1/1, 014 01 Bytča - Odd. správy maJetku a RR na Mestskom

úrade v BytČl.

3. Schvaľovanie prenájmu ma j etku mesta Bytča, nebytové p r i e s t.o ry

Športovej haly Č. súp. 1977, osobltný zreteľ, po zvereJnení

zámeru prenájmu, nájomcovi Mestský hádzanársky klub Bytča,

Námestle SR č. 1/1, 014 01 Bytča - Odd. správy majetku a RR na

Mestskom úrade v Bytčl.

4. Návrh Dodatku Č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa

19.12.1997, majetku mesta Bytča, pozemok na ktorom Je postavená

regulačná stanica plynu - spp da s t r í.búc i a , a. s., Mlynské nivy

44/b, 825 II Br a t i s Lava .

5. vyhodno t eru e zverejne n i a zámeru priameho p r edaj a ma j etku mesta

Bytča, pozemok parc. CKN č. 48, záhrada o výmere 353 m2, k.ú.

Mlkšová pri BO Č. 65 - Odd. správy maJetku a RR na Mestskom úrade

v Bytči.

6 Návrh ZmlLvy o budúceJ zmJuve o zriadení vecného bremena v rámci

stavby "14636 - Bytča - Pod Kopánky - Rozšírenle NNK", v prospech

budúceho oprávneného: Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina -

VOLTATECH a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava.

7. Žladosť o odpredaj majetku mesta Bytča, a to pozemku parc. CKN

Č. 140/74, ostatr.á plochó o výmere 143 m2 a pozemku parc. CKN Č.
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140/75, orná pôda o výmere 45 m-' k. Ú. Veľká Bytča, pozemky

novovytvorené GP č. 76/2022 zo dňa 14. 10.2022 (Ing. Peter

Novotný) - Tomáš Kubica, 1. mdJa 173/12, 028 01 Trstená.

8. Žladosť o odkúpenie maj etku mesta Bytča, novovytvorený pozemok

parc. CKN č. 573/2, zastavaná plocha o výmere 2 m2, k.ú. Hllník

nad Váhom, GP Č. 79/2022 zo dňa 20.10.2022 (Ing. Peter Novotný)

- Jaroslav Gál, Hliník nad Váhom 154, 014 01 Bytča.

9. Žiadosť o z r i adeni e vecného bremena na stavbu "Prívod vody pre

IBV Pod HáJom a rekonštrukcla vodovodu" na pozemku CKN Č. 1355,

k. Ú. Veľká Bytča, v prospech budúceho užívateľa stavby SEVaK

a.s. Žlllna - CERTUS DEVELOPMENT s.r.o., Svi nrrá 385, 913 24

SVlnná.

10. Žladosť o odkúpenie pozemku mesta Bytča parc. CKN č. 1150/10

o výmere 34 m2, ostatná plocha, k. Ú. Veľká Bytča, záhrada pri

BO - Anna Salášková, Hurbanova 246/4, 014 01 Bytča.

ll. Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku mesta Bytča

parc. CKN Č. 3155/50, zastavaná plocha o výmere 3676 m2 , k.ú.

Veľká Bytča, v rámcl: Bytove domy Bytča - Thurzove sady, SO 20

Splašková kanallzácla, v prospech oprávneného z vecného bremena:

Severoslovenské vodárne a kanallzácle a.s., Bôrlcká cesta 1960,

010 57 Žlllna - ENERGY STUDIO, s.r.o. Žlllna.

12. Žiadosť o odkúpenie r ozos t avanej garáže na pozemku mesta Bytča

parc. CKN Č. 1327/26 a pozemku parc. CKN Č. 1327/26, zastavané

plochy a nádvorla o výmere 21 m2, k.ú. Veľká Bytča, v podiell ~

každému ž i ada t e ľ ova Ján Ya§tan a manželka Mirlam, Bottova

1208/30, 014 01 Bytča, a Štefan Dzúrik a manželka Lýdia, Bottova

1149/16, 014 01 Bytča.

13. Žladosť o odkúpe n i e rozostavanej garáže na pozemku mesta Bytča

na parc. CKN Č. 1327/18 a pozemku parc. CKN Č. 1327/18, zastavané

plochy a nádvorla o výmere 21 m2, k.ú. Veľká Bytča, v podieli ~

každému žladateľovi - Bc. Zuzana Zahatlanová, Bottova 1149/22,

014 Ol Bytča, a Adela Bambuchová, Kollárova 648/23, 014 Ol Bytča.
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14. Žiadosť o odp r e da j maj e tku mesta Bytča, ča s t i. pozemku z parc.

CKN Č. 772/1, zastavaná plocha a nádvorle o výmere 2425 m2 k.ú.

Veľká Bytča, o výmere cca. 51 m2, nachádzajúceho sa pred

administratívnou budovou spoLo čno s t i TEZAR s. r. o, č. súp. 1237

- TEZAR s.r.o., Thurzova 968/17, 014 01 Bytča.

15. Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy na pozemok mesta Bytča, časť z

parc. CKN Č. 787/13, zastavaná plocha a nádvorle o výmere 280 m2,

k.ú. Veľká Bytča, t.]. o zmenu Zmluvy o náJme nehnuteľnosti zo

dňa 30.12.2003 - SR - Minlsterstvo vnútra, odd. nehnuteľností,

Centrum podpory Žillna, Kuzmányho 26, 012 23 Žllina.

16. Návrh Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena, Športová

hala Bytča, ZŠ E. Lánlho v BytČl - Odd. správy maJetku a RR na

Mestskom úrade v BytČl.

17. Návrh Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena, Športová

hala Bytča, ZŠ ul. Mieru v BytČl - Odd. správy maJetku a RR na

Mestskom úrade v BytČl.

18. Žladosť o uzatvorenle zmluvy o budúcej zmluve o zrladení vecného

bremena na pozemkoch mesta Bytča, v rámci stavby Hypermarket

Bytča (Kaufland), rozšírenie ex i s t uj úce j križovatky, svetelná

slgnalizácla krlžovatky, VN prípojka HERMÉS lP s.r.o.,

Tallerova 4, 811 02 Bratislava.

19. Doplnenle

Futbalove]

žladostl

trlbúne

o prenáJom

na ul. S.

nebytových prlestorov vo

Sa ka Love j v By t č i (bývalá

reštaurácla Zátek) - MFK Bytča, Námestie SR Č. 1/1, 014 01 Bytča.

20. Iniciatívny poslanecký návrh, rekonštrukcla detského ihriska na

Skotnl, Hllník nad Váhom - Mgr. Martina Macková, poslankyňa MZ

v BytČl.

21. Žladosti (4x) o uvoľnenie ŕ i nančných prostriedkov na opravu a

rekonštrukciu mestského majetku v mestskeJ časti Hrabové, schody

na cintorín, oprava detského lhrlska, oprava cestných

komunlkácií, úplná rekonštrukcia kultúrneho domu Marlán

Sedliak, poslanec MZ v BytČl, Hrabové 341, 014 01 Bytča.
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22. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením Č. 3/2022/Z k

31. 12. 2022 v zmysle § 21, ods.1 Zásad hospodárenla s flnančnýml

p r o s t r i edkarru Mesta Bytča - na vedomie, Finančné odd. na MsÚ

v Bytči a prlmátor mesta.

23. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením Č. 2/2022/S k

31. 12. 2022 v zmysle ustanovení Smernice o postupe a zaraďovaní

prostrledkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ a lných účelovo

poskytnutých prostrledkov do rozpočtu mesta na vedomie,

Finančné odd. na MsÚ v BytČl a prlmátor mesta.

24. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením Č. 1/2023 k 28. 02. 2023 -

návrh, Flnančné odd. na MsÚ v Bytčl a primátor mesta.

25. Všeobecne závazné nariadenle Mesta Bytča č ..... /2023 zo dňa 23.

februára 2023, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne závazné

narladenle Mesta Bytča Č. 3/2019 zo dňa 21.februára 2019, v znení

VZN č.11/2019 zo dňa 12.decembra 2019, VZN č.4/2020 zo dňa

05.03.2020 a VZN č.10/2021 zo dňa 24.11.2021 o poskytovaní

soclálnych služleb a určení sumy úhrady za poskytované soclálne

služby v Zariadení pre s eru.o r ov a Dennom s t.ac i oná r i .Je s i.e nka,

Treskoňova ul. č.813/4, Bytča - návrh, Finančné odd. na MsÚ

v Bytči a prlmátor mesta.

26. Žladosť o dot ác i u - Benet Lawn - t erm i.s Club Bytča - Flnančné

odd. na MsÚ v BytČl a prlmátor mesta.

27. Inlclatívny poslanecký návrh, zriadenie Komlsie dopravy a správy

miestnych komunlkácií - Branislav Šušolík, poslanec MZ v BytČl.

28. Iniciatívny poslanecký návrh, zrladenie Komisia odpadového

hospodárstva - Branislav Šušolík, poslanec MZ v Bytči.

29. Žladosť o rlešenle dopravnej situácle v mestskeJ častl Malá Bytča

- Damián Gloser, poslanec MZ v Bytči.

30. Návrh dohody o rozvíjaní vzáJomneJ partnerskej spolupráci medzl

mestami Bytča a Opoczno Ing. Juraj Babušík, poslanec MZ

v Bytčl, zástupca prlmátora mesta.
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31. Návrh dohody o rozvijani vzáJomneJ partnerskeJ spolupráce medzi

rnes t arru Bytča a Karolinka [ng. Juraj Babušik, poslanec MZ

v Bytči, zástupca primátora mesta.

32. Návrh zmluvy o spolupráci Mesta Bytča pri poskytovaní služieb

MestskeJ poLi c i e Bytča a obci Súľov-Hradná - Mestská poLi c i a

Bytča a primátor mesta.

33. Všeobecne závazné narladenie Mesta Bytča č_2023 o určení miesta
a času ZáplSU žlakov do základnej školy na školský rok 2022/2023
- návrh, Organlzačno - správne oddelenle na MsÚ v Bytči.

34. Návrh na ozna če n i e vodorovného dopravného značenia priechodov
pre chodcov v mestskeJ častl Hllnik nad Váhom na ceste č. 11/507
- Mgr. Martlna Macková, poslankyňa MZ v BytČl.

35. Rôzne - Návrh na schválenle realizácle verejného obstarávania na
dodani e d.i e La "Rozšírenie kapac.i ty Školskej Jedálne E. Lániho
v BytČl" - Mestský úrad v BytČl.

k bodu 1

a) Predkladá

Žiadosť o odkúpenie ča s t i pozemku vo vlastníctve mesta Bytča,
parc. CKN č. 177/14 v k. ú. Hllník nad Váhom, o výmere cca. 72
m2, nachádzajúceho sa vo dvore žladateľa na konci záhrady,
predkladá Daniel Plačko, Hllnická cesta 425/27, 014 Ol Bytča.

b) Stanovisko kom~sie k predloženému materiálu

Komlsla doporučuje MZ v BytČl schváliť nasledovné uznesenle:

MZ v Bytči schvaľuJe:

l. Nevyhovenie žladostl žladateľa - Daniel Plačko, Hlinická cesta
425/27, 014 Ol Bytča o odkúpe n i e čas t i pozemku vo vlastníctve
mesta Bytča, z parc. CKN č. 177/14 v k. ú. H'l i nLk nad Váhom,
o výmere cca. 72 m",

MZ v Bytči doporučuJe:

l. Osloviť všetkých dotknutých vlastníkov nehnuteľností v daneJ
Lo ka Li te (p r i oplotení futbalového areálu H'l i n i k nad Váhom)
o možnosti p r e j aven i a r ch z áujrnu odkúpenia mestských pozemkov
nachádzaJúcich sa za predmetným oplotením lhriska a uvedený
prípadný predaj týchto mestských pozemkov opatovne prerokovať
v orgánoch mesta Bytča.
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k bodu 2

a) Predkladá

Schvaľovanle prenájmu ma j etku mesta Bytča, nebytové p r i e s t o ry
ŠportoveJ haly č. súp. 1977, osobitný zreteľ, po z ver e j nen i.
zámeru prenájmu, nájomcovi Mestský futbalový klub Bytča, Námestie
SR č. 1/1, 014 01 Bytča predkladá Odd. správy majetku a RR na
Mestskom úrade v Bytči. Zámer prenájmu bol zverejnený v čase od
16.12.2022 do 13.01.2023 a neboll voči nemu doručené žladne
námietky od tretích osôb.

b) Stanov1sko kom1sie k predloženému materiálu

Komisla doporučuJe MZ v Bytči schváliť nasledovné uznesenle:

MZ v Bytči schvaľuje:

Uza t vo r en i e ná j omnej zm l uvy na prenájom ma j e t ku mesta Bytča,
nebytové p r i e s t o r y Špo r t.ove j haly Bytča č. s. 1977 na ul. S.
Sakalovej v BytČl, formou prenájmu podľa §9a, ods. 9, písm. c)
zák. č. 138/1991 Zb. o maJetku obci ako prípadu prenájmu hodného
osobltného zreteľa a v súlade so Zásadaml hospodárenia
a nak.ladani a s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 v znení
neskorších dodatkov a to medzl prenajímateľom: Mesto Bytča,
Náme s t i e SR č. III, 014 Ol Bytča, IČO: OO 321 192 a nájomcom -
Mestský futbalový klub Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča,
IČO: 42 212 944, s nasledovnými podmlenkaml nájmu:

a) výška nájmu - 25 €/hod.,

b) nájomná zmluva na dobu neurčltú,

c) účel nájmu - športové účely, tréningy MFK Bytča,

d) užívací čas haly v meslacoch január, február, marec, november
a december kalendárneho roka v dňoch:

- streda a platok od 15.00 hod. do 18.00 hod.,

- v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

do náj omrie j zmluvy zapracovať možnosť zmeny užívacieho času
v prípade potreby prenajlmateľa

Dôvodom zriadenla tohto prenajmu, ako prípadu hodného osobltného
zreteľa je podpora mesta Bytča - MFK Bytča, v oblasti športoveJ
prípravy tohto športového klubu mesta Bytča v novopostavenej
Športovej hale, t. j . športového kl ubu dlhodobo a úspešné
reprezentujúceho mesto Bytča v danom športe.



k bodu 3

a) Predkladá

Schvaľovanle p r e ná jrnu maje t ku mesta Bytča, nebytové p r i.e s t o ry
ŠportoveJ haly č. súp. 1977, osobitný zreteľ, po zverejnení
zámeru prenáJmu, naJomcovl Mestský hádzanársky klub Bytča,
Námestle SR č. 1/1, 014 Ol Bytča predkladá Odd. správy majetku
a RR na Mestskom úrade v Bytči. Zámer p reriá jmu bol zverejnený
v čase od 16.12.2022 do 13.01.2023 a neboll voči nemu doručené
žiadne námletky od tretích osôb.

b) Stanov~sko kom~s~e k predloženému materiálu

Komlsla doporučuje MZ v BytČl schváliť nasledovné uznesenle:

MZ v Bytči schvaľuje:

Uz a t voreri.i.e náj omnej zmluvy na prenájom majetku mesta Bytča,
nebytové p r i e s t o ry ŠportoveJ haly Bytča č. s. 1977 na ul. S.
Sakalovej v Bytčl, formou prenájmu podľa §9a, ods. 9, písm. c)
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako prípadu prenáJmu hodného
osobltného zreteľa a v súlade so Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 v znení
neskorších dodatkov a to medzi prenajímateľom: Mesto Bytča,
Námestie SR č. 1/1, 014 Ol Bytča, IČO: OO 321 192 a ná j omcom:
Mestský hádzanársky klub Bytča, Námestle SR č. 1/1, 014 01 Bytča,
IČO: 37 981 421, s nasledovnýml podmienkaml náJmu:

a) výška náJmu - 25 €/hod.,

b) náJomná zmluva na dobu neurčitú,

c) účel náJmu - športové účely, tréningy a zápasy MHK Bytča,

d) užívací čas v dňoch:

- pondelok, utorok a štvrtok od 16.30 hod. do 19.30 hod.,

- streda a piatok od 18.00 hod. do 19.30 hod.,

- počas víkendov podľa rO?plSU súťažných stretnutí,

do nájomneJ zmluvy zapracovať možnosť zmeny užívacieho času
v prípade potreby prenaJímateľa

Dôvodom zrladenia tohto prenáJmu, ako prípadu hodného osobltného
zreteľa je podpora mesta Bytča - MHK Bytča, v oblasti športoveJ
prípravy a realizovania súťažných stretnutí tohto športového
klubu mesta Bytča v novopostavenej Špo r t.ove j hale, t. j .
športového klubu dlhodobo a úspešné reprezentuJúceho mesto Bytča
v danom športe.
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k bodu 4

al Predkladá

Návrh Dodatku č. l k Zmluve o náJme nehnuteľnostl zo dňa
19.12.1997, majetku mesta Bytča, pozemok na ktorom Je postavená
regulačná stanlca plynu, predkladá spp distribúcla, a.s., Mlynské
nivy 44/b, 825 II Bratislava. Pôvodná zmluva na prenájom
predmetného pozemku bola so žladateľom uzatvorená 19.12.1997.

bl Stanovisko komisie k predloženému materiálu

Komisla doporučuJe MZ v Bytči schváliť uzatvorenie Dodatku č. 1
k Zmluve o nájme nehnuteľnostl zo dňa 19.12.1997 me dz i

prenaJímateľom - Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča,
IČO: OO 321 192 a náJomcom - spp dlstribúcia, a.s., Mlynské nlvy
44/b, 825 11 Bratlslava, IČO: 35 910 739, na prenáJom mestského
pozemku, na ktorom Je postavená regulačná stanica plynu a to
v navrhovanom znení Dodatku č. 1 tej to zmluvy o nájme
nehnuteľnosti, zo dňa 23.02.2023.

k bodu 5

al Predkladá

Vyhodnotenle zvereJnenia zámeru priameho predaJa majetku mesta
Bytča, pozemok parc. CKN č. 48, záhrada o výmere 353 m-, k.ú.
Mikšová p r i BO č. 65 predkladá Odd. správy ma j etku a RR na
Mestskom úrade v By t.č i , V termíne od 20.10.2022 do 18.11.2022
mesto Bytča vykonalo súťaž na odpredaj predmetného pozemku (za
mln. kúpnu cenu vo výške 40 eur/m2 - znalecká cena), ktorá bola
neúspešná (nebola doručená žiadna cenová ponuka) .

bl Stanovisko kom1s1e k predloženému materiálu

Komisla doporučuje MZ v BytČl zobrať na vedomie výsledok
neúspešnej súťaže na prlamy predaj majetku mesta Bytča, pozemok
parc. CKN č. 48, záhrada o výmere 353 m2, k.ú. Mikšová pri BO č.
65, tretej osobe. Predmetný pozemok n ad'a Le j zostáva vo
vlastníctve mesta Bytča.

k bodu 6

al Predkladá

Návrh Zmluvy o budúceJ zmluve o zrladení vecného bremena v rámcl
stavby "14636 - Bytča - Pod Kop~nky - Rozšírenie NNK", v prospech
budúceho oprávneného: Stredo:slovenská d i s t r i buč ná a. s., Žlllna
predkladá VOLTATECH a.s., Mostová 2, 811 02 Bratlslava (lokallta

8



prl DružstevneJ ulicl v Bytči, bývalé močariská, za Kovoslužbou
Ca I a j ) .

b) Stanov~skokomisie k predloženému materiálu

Komlsla doporučuje MZ v Bytčl schvállť uzatvorenie Zmluvy
o budúc e j zmluve o z r i aden i vecného bremena v r ámc i stavby:
,,14636 - Bytča Pod Kopánky - Ro z š i r-e n i e NNK", medzi budúc i m
povlnným z vecného bremena - Mesto Bytča, Námestle SR Č. 1/1,
014 01 Bytča, IČO: OO 321 192 a budúcim oprávneným z vecného
bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri RaJčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, a to v navrhovanom znení
zmluvy zo dňa 23.02.2023.

k bodu 7

a) Predkladá

Žiadosť o odpredaJ majetku mesta Bytča, a to pozemku parc. CKN
Č. 140/74, ostatná plocha o výmere 143 m2 a pozemku parc. CKN č.
140/75, orná pôda o výmere 45 m2, k. Ú. Veľká Bytča, pozemky
novovytvorené GP Č. 76/2022 zo dňa 14.10.2022 (Ing. Peter
Novotný) predkladá Tomáš Kublca, 1. máJa 173/12, 028 01 Trstená.
Pozemky sa nachádzajú v uzavretom areáli RO žiadateľa.

bj Stanovisko komisie k predloženému materiálu

Korn i s i a doporučuje MZ v Bytči s chvá l r ť vyhot cveni e znaleckého
posudku na o ce rie n i e pozemkov mesta Bytča parc. CKN č. 140/74,
ostatná plocha o výmere 143 m2 a parc. CKN č. 140/75, orná pôda
o výmere 45 m2, k. Ú. Veľká Bytča a následne prípravu súťaže na
odpredaJ týchto pozemkov tretej osobe formou "priameho predaJa"
v súlade s §9a ods. 1 písm. c), zák. Č. 138/1991 Zb. z. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadaml
hospodárenia a nakladania s ma j etkom mesta Bytča zo dňa
23.11.2016.

k bodu 8

a) Predkladá

Žiadosť o odkúpenle maJetku mesta Bytča, novovytvorený pozemok
parc. CKN Č. 573/2, zastavaná plocha o výmere 2 m2, k.ú. Hllník
nad Váhom, GP Č. 79/2022 zo dňa 20.10.2022 (Ing. Peter Novotný)
predkladá Jaroslav Gál, Hliník nad Váhom 154, 01401 Bytča.
V roku 2022 Žladateľ vybudoval nový murovaný plot na starých
základoch pri svojom rodlnnom dome, prlčom pri výstavbe sa
nechtlac posunul na mestský pozemok.

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu

Komlsia doporučuje MZ v Bytči schvállť zverejnenle zámeru predaJa
novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 573/2, zastavaná plocha
o výmere 2 m2, k. Ú. Hliník nad Váhom, vytvorený GP Č. 79/2022
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zo dňa 20.10.2022 (web mesta, úradná tabuľa mesta), formou
predaJa podľa §9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obci ako prípadu predaja hodného osobitného zreteľa a v súlade
so Zásadaml hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo
dňa 23.11.2016 a to kupujúcemu: Jaroslav Gál, Hllník nad Váhom
154, 014 Ol Bytča, s nasledovnýml podmienkami predaJa:

a) kúpna cena vo výške - 50 €/m2

b) kúpna cena spolu vo výške - 100 €

c) kupu j ÚCl uhradí a] náklady spoj ené s odvkladovaním kúpnej
zmluvy.

Dôvodom zrladenia tohto predaJa pozemku mesta Bytča, ako prípadu
hodného osobltného zreteľa, ]e podpora mesta Bytča žladateľovl,
občanovi mesta prl majetkoprávnom vysporiadaní pozemku o veľmi
male] výmere, na chádz a júoeho sa vo vnút.r i oploteného areálu
rodlnného domu žiadateľa, kupujúceho (pozemok sa nachádza hneď
vedľa RO).

k bodu 9

a) Predkladá

žiadosť o zrladenie vecného bremena na stavbu nPrívod vody pre
IBV Pod Há]om a rekonštrukcla vodovodu" na pozemku CKN č. 1355,
k. ú. Veľká Bytča (na Druž s t evne j u I i c i v Bytči), v prospech
budúceho užíva teľa stavby SEVaK a. s. Žillna predkladá CERTUS
DEVELOPMENT s.r.o., Svinná 385, 913 24 Svinná.

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu

Komisla doporučuje MZ v Bytči schváliť uzatvorenle Zmluvy
o zriadení bezodplatného vecného bremena v rámcl stavby: nPrívod
vody pre IBV Pod Há]om a rekonštrukcla vodovodu", medzl povlnným
z vecného bremena - Mesto Bytča, Náme s t r e SR č. 1/1, 014 Ol
Bytča, IČO: OO 321 192 a oprávneným z vecného bremena
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960,
010 57 Žilina, IČO: 36 672 297 a to v rozsahu stanovenom GP č.
37/2022 zo dňa 14.09.2022 (Ing. Jura] Palko, Bytčianska 350/69,
010 03 Žilina).

k bodu 10

a) Predkladá

Žiadosť o odkúpe n i e pozemku mesta Bytča parc. CKN č. 1150 /lO,
ostatná plocha o výmere 34 m2, k. ú. Veľká Bytča, záhrada prl BO
č. súp. 246 na Hurbanove] ul. v Bytči, predkladá Anna Salášková,
Hurbanova 246/4, 014 Ol Bytča.
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bl Stanovisko komisie k predloženému mater1álu

Korrus i a doporučuje MZ v Bytči schváliť vyho t overu e znaleckého
posudku na ocenenie pozemku mesta Bytča parc. CKN č. 1150/10,
ostatná plocha o výmere 34 m2, k. ú. Veľká Bytča a následne
prípravu súťaže na odpr e da j tohto pozemku tretej osobe formou
nprlameho predaJa" v súlade s §9a ods. 1 písm cl, zák. č. 138/1991
Zb. z. o majetku obcí v znení neskor§ích predplsov a v súlade so
Zásadaml hospodárenla a nakJadania s maJetkom mesta Bytča zo dňa
23.11.2016.

k bodu 11

al Predkladá

Návrh Zmluvy o zrladení vecného bremena na pozemku mesta Bytča
parc. CKN č. 3155/50, zastavaná plocha o výmere 3676 m2 , k.ú.
Veľká Bytča, v rámci stavby: Bytové domy Bytča - Thurzove sady,
SO 20 Splašková karie Li z á c i a , v prospech oprávneného z vecného
bremena: Severoslovenské vodárne 2 kanalizácie a.s., Bôrická
cesta 1960, 010 57 Žlllna predkladá ENERGY STUDIO, s.r.o. Žillna.

b) Stanov1sko komisie k predloženému materiálu

Komlsia doporučuje MZ v Bytči schváliť uzatvorenle Zmluvy
o zriadení vecného bremena v rámci stavby: nBytové domy Bytča -
Thurzove sady, SO 20 Spla§ková kanalizácla", medzi povlnným
z vecného bremena - Mesto Bytča, Náme s t r e SR č. 1/1, 014 01
Bytča, IČO: OO 321 192 a oprávneným z vecného bremena
Severoslovenské vodárne a kanallzácle, a.s., Bôrlcká cesta 1960,
010 57 Žllina, IČO: 36 672 297, a to v navrhovanom znení zmluvy
zo dňa 23.02.2023.

k bodu 12

a l Predkladá

Žiadosť o odkúpenle rozostavaneJ garaze na pozemku mesta Bytča
parc. CKN č. 1327/26 a pozemku parc. CKN č. 1327/26, zastavané

plochy a nádvorla o výmere 21 m2, k.ú. Veľká Bytča, v podieli ~
každému žladateľovl predkladá Ján Ka§tan a manželka Mlriam,
Bottova 1208/30, 014 OJ By~ča, a Štefan Dzúrlk a manželka Lýdia,
Bottova 1149/16, 014 OJ Bytča (Jedná sa o po k r a čovan i e
maJetkoprávneho vyspoľladanl2 rozostavaných garáží na Sídlisku
Úvažie l

bl Stanovisko kom1sie k predloženému mater1álu

Komlsla doporučuJe MZ v Bytčl schváliť:

II



I. Vyhlásenie nehnuteľného maJetku mesta Bytča, pozemku
parc. CKN č. 1327/26, zastavaná plocha a nádvo r i a
o výmere 21 m2, a rozostavanej garaze umiestnenej na
tomto pozemku nachádz a j úcom sa v k. ú. Veľká Bytča, za
prebytočný maJetok mesta Bytča.

II. Zverejnenie zámeru predaja pozemku parc. CKN 1327/26,
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2,

a rozostavaneJ garáže umlestnenej na tomto pozemku
nachádzaJúcom sa v k.ú. Veľká Bytča, formou predaja podľa
§9a, ods., 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladanla s majetkom mesta Bytča zo dňa
23.11.2016, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na web
stránke mesta Bytča a ú radrie j tabuli mesta Bytča a to
kupuj úc i m , v rade 1. Ján Kaštan a manželka Mlrlam,
Bottova 1208/30, 014 01 Bytča a v rade II. Štefan Dzúrik
a manželka Lýdla, Bottova 1149/16, 014 01 Bytča, každému
v podiele Jedna polovlca s nasledovnými podmlenkami
predaja :
kúpna cena za pozemok vo výške 10 EUR/m2

kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške l EURO
kupujÚCl uhradia na vlastné náklady poplatky spoj ené
s odvkladovaním kúpnej zmluvy.

Dôvodom zrladenia tohto predaja majetku mesta Bytča, ako
prípadu hodného osobltného zreteľa, je predaj pozemku
a rozostavaneJ garaze kupuJúclm, ktorí predmetnú garáž
dobudovali z vlastných zdroJov, pričom predaj tohto maJetku
im bol schválený už v roku 2009, ale prevod tohto majetku
nebol zavkladovaný na Katastrálnom úrade v Bytčl.

Zároveň komisla doporučuje vyzvať zostávaJúcich
rozostavaných garazl na Sídlisku Úvažle, doposlaľ
nevysporladaných, aby tak vykonall najneskôr do konca
Po uvedenom dátume pristúpi mesto Bytča
kúpnopredajnej ceny.

vlastníkov
maJetkovo

roka 2023.
k navýšenlu

k bodu 13

a) Predkladá

Žiadosť o odkúpenle rozostavaneJ garaze na pozemku mesta Bytča
na parc. CKN č. 1327/18 a pozemku parc. CKN č. 1327/18, zastavané

plochy a nádvorla o výmere 21 m2, k.ú. Veľká Bytča, v podlell ~
každému ž i.adat e Lovi predkladá Bc. Zuzana Zahatlanová, Bottova
1149/22, 014 Ol Bytča, a Adela Bambuchová, Kollárova 648/23, 014
Ol Bytča (jedná sa o pokračovanie majetkoprávneho vysporiadanla
rozostavaných garáží na Sídllsku Úvažle) .
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b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu

Komisia doporučuJe MZ v Bytčl schváliť :

l. Vyhlásenle nehnuteľného majetku mesta Bytča, pozemku parc.
CKN Č. 1327/18, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2,

a rozostavanej garaze umlestnenej na tomto pozemku
nachádzaJúcom sa v k.ú. Veľká Bytča, za prebytočný majetok
mesta Bytča.

II. Zverejnenle zámeru predaja pozemku parc. CKN 1327/18,
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2, a rozostavaneJ
garáže umiestneneJ na tomto pozemku nachádzajúcom sa v k.ú.
Veľká Bytča, formou predaja podľa §9a, ods., 8 písm. e)
zák. č. 138/1991 Zb. o ma j e t ku obcí v znení neskorších
predplsov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, na web stránke mesta Bytča a úradnej
tabull mesta Bytča a to kupujúcim, v rade l. - Bc. Zuzana
Zahatlanová, Bottova 1149/22, 014 01 Bytča a v rade II. -
Adela Bambuchová, Kollárova 648/23, 014 01 Bytča, 014 01
Bytča, každému v podiele Jedna polovica, s nas l.edovnýnu
podmlenkaml predaJa :

kúpna cena za pozemok vo výške 10 EUR/m2

kúpna cena za rozostavanú garáž vo výške 1 EURO
kupuj ÚCl uhradia na vlastné náklady poplatky spojené
s odvkladovaním kupneJ zmluvy.

Dôvodom zriadenla tohto predaja maJetku mesta Bytča, ako
prípadu hodného osobltného zreteľa, je predaj pozemku
a rozostavaneJ garaze kupuJúcim, ktorí predmetnú garáž
dobudovali z vlastných zdroJov, pričom predaj tohto majetku
im bol schválený už v roku 2009, ale prevod tohto majetku
nebol zavkladovaný na Katastrálnom úrade v Bytči.

Zároveň komlsia doporučuje vyzvať zostávajúcich
rozostavaných garazl na Sídlisku Úvažie, doposiaľ
nevysporiadaných, aby tak vykonall najneskôr do konca
Po uvedenom dátume prlstúpi mesto Bytča
kúpnopredaJneJ ceny.

vlastníkov
majetkovo

roka 2023.
k navýšenlu

k bodu 14

a) Predkladá

Žladosť o odpredaj ma j e t ku mesta Bytča, ča s t i pozemku z parc.
CKN Č. 772/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2425 m2 k.ú.
Veľká Bytča, o výmere cca. 51 m2, nachádzajúceho sa pred
admlnistratívnou budovou spoločnostl TEZAR s.r.o, Č. súp. 1237
predkladá TEZAR s.r.o., Thurzova 968/17, 014 01 Bytča.

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu
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Komlsia doporučuje MZ v Bytči schváliť nevyhovenie
žiadateľa TEZAR s.r.o, č. s úp . ]237, 014 01 Bytča, o
maJetku mesta Bytča, óastl pozemku z parc. CKN č.
zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca. 51 m", k.ú.
Bytča, nachádzaJúceho sa pred admlnlstratívnou
spoločnostl TEZAR s.r.o, č. súp. 1237.

žladostl
odpredaj

772/1,
Veľká

budovou

k bodu 15

a) Predkladá

Žladosť o zmenu náJomnej zmluvy na pozemok mesta Bytča, časť z
parc. CKN č. 787/13, zastavaná plocha a nádvorle o výmere 280 m2,

k.ú. Veľká Bytča, t.J. o zmenu Zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo
dňa 30.12.2003, predkladá SR Mlnisterstvo vnútra, odd.
nehnuteľností, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23
Žllina (zmena osoby nájomcu z KraJského riaditeľstva PZ Žllina
na SR zastúpenú Mlnisterstvom vnútra SR) .

bJ stanovlosko koml.sie k predloženému materl.álu

Komlsla doporučuJe MZ v BytČl schváliť uzatvorenle Dodatku č. 1
k NájomneJ zmluve zo dňa 30.12.2003, na pozemok mesta Bytča, časť
z parc. CKN č. 787/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 280
m2, k.ú. Veľká Bytča, spočívajúceho v zmene osoby naJomcu
z Krajského rladlteľstva PZ Žllina na SR zastúpenú Ministerstvom
vnútra SR.

k bodu 16

a) Predkladá

Návrh Zmluvy o zrladení bezodplatného vecného bremena, Športová
hala Bytča, ZŠ E. Lánlho v Bytči, predkladá Odd. správy majetku
a RR na Mestskom úrade v Bytči. Jedná sa o pl nen i e podmienky
poskytovateľa dotácie na výstavbu Športovej haly Fond na
podporu športu.

b) Stanovlosko komisl.e k predloženému materiálu

Komlsla doporučuJe MZ v Bytči schváliť nasledovné uznesenie:

MZ v Bytči schvaľuje:

Uzatvorenie zmluvy o zrladení vecného bremena na bezplatné
využívanie Športovej haly Bytča, č. súp. 1977, medzi. povinným
z vecného bremena - Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01
Bytča, IČO: OO 321 192 a oprávneným z vecného bremena - ZŠ E.
Lániho č. s úp , 261/7, 014 01 Bytča, IČO: 37 808 591, a to
v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 23.02.2023.
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k bodu 17

a) Predkladá

Návrh Zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena, Športová
hala Bytča, ZŠ ul. Mieru v Bytči predkladá Odd. správy majetku
a RR na Mestskom úrade v By t.č i . Jedná sa o p Lneri i e podmienky
poskytovateľa dotácle na výstavbu ŠportoveJ haly Fond na
podporu športu.

b) Stanov1sko kom1s1e k predloženému mater1álu

Komlsia doporučuje MZ v Bytči schvállť nasledovné uznesenle:

MZ v Bytči schvaľuje:

Uzatvorenle zmluvy o zrladení vecného bremena na bezplatné
využ í van i e Športovej haly Bytča, Č. súp. 1977, medz i. povinným
z vecného bremena - Mesto Bytča, Námestie SR Č. 1/1, 014 Ol
Bytča, IČO: OO 321 192 a oprávneným z vecného bremena - ZŠ ul.
Mieru Č. súp. 1235, 014 01 Bytča, IČO: 37 798 383, a to
v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 23.02.2023.

k bodu 18

a) Predkladá

Žiadosť o uzatvorenle zmluvy o budúcej zmluve o zrladení vecného
bremena na pozemkoch mesta Bytča, v rámci stavby "Hypermarket
Bytča (Kaufland)", rozšírenie existujúcej križovatky, svetelná
slgnalizácla križovatky, VN prípojka predkladá HERMÉS lP s.r.o.,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava.

b) Stanov1sko kom1sie k predloženému materiálu

Komisla doporučuJe MZ v BytČl schvállť uzatvorenie Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v rámci stavby:
"Hypermarket Bytča (Kaufland)", medzi budúcim povinným z vecného
bremena - Mesto Bytča, Nárne s t i e SR Č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO:
OO 321 192 a budúc i m oprávneným z vecného bremena - HERMÉS r r
s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratlslava, IČO: 31 444 300, a to
v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 23.02.2023.

k bodu 19

a) Predkladá

Doplnenie žladostl o prenaJom nebytových priestorovo výmere 390
m2, nachádzaJúcich sa vo FutbaloveJ tribúne na ul. S. Sakalovej
v Bytči (bývalá reštaurácla Zátek) predkladá MFK Bytča, Námestle
SR Č. 1/1, 014 01 Bytča. Žladateľ dňa 06.02.2023 doplnil s voj u
žladosť zo dňa 30.11.2022 o upresnenle športových účelov budúceho
využitla týchto mestských nebytových priestorov.
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b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu

Komlsla doporučuJe MZ v BylčL schvállť nasledovné uznesenie:

MZ v Bytči schvaľuje:

Zverejnenie zámeru prenájmu maJetku mesta Bytča, nebytové
priestory FutbaloveJ tribúny na ul. S. Sakalovej v Bytči o v9mere
390 m", býva l á reštaurácia Zátek, (web stránka, ú radriá tabuľa
mesta), formou prenájmu podľa §9a, ods. 9, písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obci ako prípadu prenájmu hodného
osobitného zreteľa a v súlade so Zásadaml hospodárenia
a nakLadani a s ma j e t kom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 v znení
neskorších dodatkov a to nájomcovi Mestsk9 f u t baLový klub
Bytča, Námestie SR č. 111, 014 Ol Bytča, IČO: 42 212 944,
s nasledovn9mi podmlenkami náJmu:

a) v9ška náJmu - 3€/m2/rok, + spotrebované energle

b) nájomná zmluva na dobu neurčitú,

c) účel nájmu športové účely klubu MFK Bytča, v súlade
s doplnením žladosti zo dňa 06.02.2023, len na nekomerčné účely.

Dôvodom zrladenla tohto prenájmu, ako prípadu hodného osobltného
zreteľa Je podpora mesta Bytča - MFK Bytča, v oblastl športoveJ
prípravy tohto športového klubu mesta Bytča (zriadenie kabín,
klubovne apod.), t.j. športového klubu dlhodobo a úspešné
reprezentuJúceho mesto Bytča v danom športe.

Vyššle uvedené doporučenle komlsle ku prenájmu dotknut9ch
priestorov pre potreby MFK Bytča je za podmlenky, že tento klub
resp. ná j omca vykoná úpravu ncbyt.ových priestorov na vlastné
náklady.

k bodu 20

a) Predkladá

Inlclatívny poslanecký návrh, rekonštrukcla detského lhrlska na
Skotni a v a riých lokalitách mes t.s ke j časti Hliník nad Váhom,
predkladá Mgr. Martlna Macková, poslankyňa MZ v Bytči.

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu

Komi s i a doporučuje predmetný poslanecký návrh prerokovať
v por adných orgánoch mesta a v MZ v Bytči opatovne v mes i a c i

apríl 2023, po oboznámení sa so Záverečným účtom mesta Bytča za
rok 2022.

k bodu 21

a) Predkladá
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Žladostl (4x) o uvo Lneru.c Ilnančných p r o s t r i edkov na opravu a
rekonštrukciu mestského majetku v mestskej častl Hrabové, schody
na cintorín, oprava detského ihriska, oprava cestných
komunlkáclí, úplná rekonštrukcia kultúrneho domu predkladá
Marián Sedllak, poslanec MZ v Bytči, Hrabové 341, 014 01 Bytča.

b) Stanov1sko komis1e k predloženému materiálu

Komisla doporučuje predmetné žiadosti o uvoľnenie flnančných
prostrledkov na opravu a rekonštrukciu mestského majetku
v mestskej časti Hrabové, opatovne prerokovať v poradných
orgánoch mesta a v MZ v Bytči v mesiacl apríl 2023, po oboznámení
sa so Záverečným účtom mesta Bytča za rok 2022.

k bodu 22

a) Predkladá

Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 3/2022/Z k
31. 12. 2022 v zmysle § 21, ods.1 Zásad hospodárenla s finančnýml
prostriedkami Mesta Bytča - na vedomie, predkladá Flnančné odd.
na MsÚ v Bytči a primátor mesta.

b) Stanov1sko komis1e k predloženému materiálu

Komlsla doporučuje MZ v Bytči zobrať na vedomie zmenu rozpočtu
mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 3/2022/Z k 31.12.2022
v navrhovanom znení zo dňa 23.02.2023, bez zásadných pripomienok.

k bodu 23

a) Predkladá

Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2022/S k
31. 12. 2022 v zmysle ustanovení Smernice o postupe a zaraďovaní
prostrledkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ a iných účelovo
poskytnutých prostriedkov do rozpočtu mesta prekladá na vedomle,
Flnančné odd. na MsÚ v Bytči a prlmátor mesta.

b) Stanovisko kom1sie k predloženému materiálu
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Komlsla doporučuJe MZ v Bytčl zobrať na vedomie zmenu rozpočtu
Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2022/S k 31. 12. 2022
v navrhovanom znení zo dňa 23.02.2023, bez zásadných pripomienok.

k bodu 24

a) Predkladá

Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 1/2023 k 28.
02. 2023 návrh, predkladá Finančné odd. na MsÚ v BytČl
a prlmátor mesta.

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu

Komisla doporučuJe MZ v Bytči schváliť zmenu rozpočtu Mesta Bytča
rozpočtovým opatrením č. 1/2023 k 28.02.2023 v navrhovanom znení
zo dňa 23.02.2023, bez zásadných prlpomlenok.

k bodu 25

a) Predkladá

Všeobecne závazné nariadenle Mesta Bytča č ..... /2023 zo dňa 23.
februára 2023, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne závazné
narladenie Mesta Bytča č. 3/2019 zo dňa 21.februára 2019, v znení
VZN č.ll/2019 zo dňa 12.decembra 2019, VZN č.4/2020 zo dňa
05.03.2020 a VZN č.l0/2021 zo dňa 24.11.2021 o poskytovaní
soclálnych služleb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne
služby v Zariadení pre seniorov a Dennom s t a ca oriá r i Jesienka,
Treskoňova ul. č. 813/4, 014 01 Bytča - návrh, prekladá Mgr.
Adrlana Tlchá, rladlteľka ZPS a DS Jesienka a primátor mesta.

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu

Komlsia doporučuJe MZ v Bytči schvállť nasledovné uznesenle:

MZ v BytČl schvaľuJe:

Všeobecné závazné nar i aden í e mesta Bytča č ... /2023 zo dňa 23.
februára 2023, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne závazné
narladenle Mesta Bytča č. 3/2019 zo dňa 21.februára 2019, v znení
VZN č.ll/2019 zo dňa 12.decembra 2019, VZN č.4/2020 zo dňa
05.03.2020 a VZN č.10/2021 zo dňa 24.11.2021 o poskytovaní
soclálnych služleb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne
služby v Zarladení pre seniorov a Dennom s t a c i oná r i .Je s i e n ka ,
Treskoňova ul. č.813/4, 01401 Bytča, a to v navrhovanom znení zo
dňa 23.02.2023.

k bodu 26
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a) Predkladá

Žiadosť o dotáclu vo výške ~ 000 eur (nákup tréningových pomôcok,
úhrada nájomného v telocvlčniach, poplatky a vklady, llcencie,
cestovné a preprava), predkladá - Benet Lawn - tennlS Club Bytča,
Štefánikova 219, 014 Ol Bytča.

b) Stanov1sko komisie k predloženému mater1álu

Korru s i a doporuču j e predmetnú ž i ados t' o dot á c i u prerokovať
v poradných orgánoch mesta a v MZ v Bytči opatovne v mes i aci

apríl 2023, po oboznámení sa so Záverečným účtom mesta Bytča za
rok 2022.

k bodu 27

aj Predkladá

Iniclatívny poslanecký návrh, zrladenie Komisle dopravy a správy
miestnych komunlkácií prl MZ v BytČl, predkladá Branlslav
Šušolík, poslanec MZ v Bytčl.

b) Stanovisko kom1sie k predloženému materiálu

Komisla doporučuje MZ v BytČl schvállť nasledovné uznesenle:

MZ v Bytčl schvaľuje:

Zrladenie KomlSle dopravy a správy mlestnych komunikácií prl MZ
v Bytči, v zložení .

ktorej úlohou bude v spoluprácl s prlmátorom mesta a za pomocl
odborných pracovníkov z Mestského úradu, náčelníkom Mestskej
polícle, Čl ďalších odborníkov v daneJ problematike, hľadať
možnostl rlešenia odpadového hospodárstva v meste Bytča.

k bodu 28

a) Predkladá

Inlciatívny poslanecký
hospodárstva pri MZ
poslanec MZ v Bytčl.

návrh,
v Bytčl,

zriadenie
predkladá

Komlsia odpadového
Branislav Šušolík,

b) Stanov1sko kom1s1e k predloženému materiálu

Komisla doporučuje MZ v Bytči schváliť nasledovné uznesenie:

MZ v Bytči schvaľuje:

Zrladenle KOffilSle odpadového hospodárstva prl MZ v Bytčl,
v zložení .
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ktorej úlohou bude v spolupráci s prlmátorom mesta a za pomoci
odborných pracovníkov z Mestského úradu či ďalších odborníkov
v danej problematike, hľadať možnosti riešenla odpadového
hospodárstva v meste Bytča.

k bodu 29

a) Predkladá

Žiadosť o rlešenle dopravnej situácie v mestskej častl Malá Bytča
predkladá Damián Gloser, poslanec MZ v Bytči.

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu

KomlSla doporučuJe rlešlť predmetnú žladosť Odd. VaŽP na Mestskom
úrade v Bytčl.

k bodu 30

a) Predkladá

Návrh dohody o rozvíJaní vzáJomneJ partnerskeJ spolupráci medzi
mestami Bytča a Opoczno predkladá Ing. Juraj Babušík, poslanec
MZ v Bytči, zástupca prlmátora mesta.

b) Stanovisko komis1e k predloženému materiálu

Komlsla doporučuje MZ v BytČl schváliť nasledovné uznesenle:

MZ v BytČl schvaľuJe:

Uzatvorenie Dohody o rozvíJaní vzáJomneJ partnerskej spolupráce
medzi mestami Bytča a Opoczno (Poľsko) na roky 2023 až 2026,
v navrhovanom znení zo dňa 23.02.2023.

k bodu 31

a) Predkladá

Návrh dohody o rozvíjaní vzáJomnej partnerskej spolupráce medzi
mestami Bytča a Karollnka predkladá Ing. Juraj Babušík, poslanec
MZ v BytČl, zástupca prlmátora mesta.

b) Stanov1sko komisie k predloženému materiálu

Komlsla doporučuJe MZ v BytČl schváliť nasledovné uznesenle:

MZ v Bytči schvaľuJe:
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Uzatvorenie Dohody o rozvíJaní vzájomnej partnerskej spolupráce
medzi mestami Bytča a Karolínka (Česko) na roky 2023 až 2026,

v navrhovanom znení zo dňa 23.02.2023.

k bodu 32

a) Predkladá

Návrh zmluvy o spolupráci Mesta Bytča pri poskytovaní služieb
Mes t s k e j pol Lc i e Bytča a obci Súľov-Hradná, predkladá Mestská
polícla Bytča a prlmátor mesta.

b) Stanovisko kom1s1e k predloženému materiálu

Komisla doporučuje MZ v BytČl schváliť nasledovné uznesenie:

MZ v Bytčl schvaľuje:

Uzatvorenie Zmluvy o spol.up r ác i medz i poskytovateľom - Mesto
Bytča, Náme s t i.e SR Č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: OO 321 192
a z áu j erncom - Obec Súľov-Hradná, 013 52 Súľov Hradná 65, IČO:
OO 321 656, na vykonávanle úloh Mestskej polície Bytča
ustanovených zákonom o obecnej polícií na území záujemcu a to
v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 23.02.2023.

k bodu 33

a) Predkladá

Všeobecne závazné nariadenie Mesta Bytča Č. 2023 o určení mlesta
a času zápisu žiakov do základneJ školy na školský rok 2022/2023
- návrh, predkladá Organizačno - správne oddelenle na MsÚ v Bytči
a prlmátor mesta Bytča.

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu

Komisla doporučuJe MZ v BytČl schvállť nasledovné uznesenie:

MZ V BytČl schvaľuJe:

Všeobecné závazné nariadenie mesta Bytča č ... /2023 o určení
miesta a času zápisu detí do základnej školy na školský rok
2023/24, a to v navrhovanom znení zo dňa 23.02.2023.

k bodu 34

a) Predkladá

Návrh na označen i e vodorovného dopravného značeru.a priechodov
pre chodcov v mestskej častl Hllník nad Váhom na ceste Č. 11/507
predkladá Mgr. Martina Macková, poslankyňa MZ v Bytčl.
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b) Stanovisko komis1e k predloženému materiálu

Komlsla doporučuje rlešiť predmetnú žiadosť Odd. VaŽP na Mestskom
úrade v BytČl.

k bodu 35

a) Predkladá

Návrh na schválenie reallzácie vereJného obstarávanla na dodanle
dlela ffRozširenlekapacity Školskej Jedálne E. Lánlho v BytČl"
predkladá primátor mesta a Mestský úrad v BytČl.

b) Stanovisko kom1s1e k predloženému materiálu

Komisla doporučuJe MZ v BytČl schváliť nasledovné uznesenle:

MZ v BytČl schvaľuJe:

Reallzáclu vereJného obstarávania na dodanie diela ffRozširenle
kapaclty Školskej jedálne E. Lániho v Bytči".

Zápls komlsle Správy maJetku a podnlkateľskeJ člnnostl pozostáva

z 22 - tlch strán a zápls vyhotovil dňa: 08.02.2023.

Ing. Anton Kotešovský
zapisovateľ komisle
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