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Z á p i s 

zo zasadnutia komisie Správy majetku 

 a podnikateľskej činnosti konanej 

dňa 13.09.2021 

 

Predmet rokovania: 

 

1. Návrh spolupráce s Mestom Bytča v rámci kandidatúry mesta 

Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 - Mestský 

úrad Bytča, Mesto Žilina. 

2. Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta Bytča,  

parc. CKN č. 56 a 57, k. ú. Malá Bytča, opätovné 

prerokovanie - Václav Brezáni, Malá Bytča 127, 014 01 Bytča. 

3. Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta Bytča, časť 

pozemku parc. CKN č. 1401/1, v k. ú. V. Bytča, schvaľovanie 

prenájmu osobitným zreteľom - Slovenská správa ciest, 

Miletičova 19, 826 19 Bratislava. 

4. Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta Bytča, pozemkov 

parc. CKN č. 1401/15 a 1410/16, k. ú. V. Bytča, schvaľovanie 

predaja osobitným zreteľom - Slovenská správa ciest, 

Miletičova 19, 826 19 Bratislava. 

5. Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta, parc. 

CKN č. 340/3 a 340/4, k. ú. Hliník nad Váhom - Eva 

Medveďová, Gaštanová 1007/4, 014 01 Bytča a Janka Weberová, 

Drnovice 730, 683 04 Drnovice, ČR. 

6. Ponuka na odpredaj pozemku parc. EKN č. 928/5, orná pôda 

o výmere 686 m2, k. ú. V. Bytča, do vlastníctva mesta Bytča 

- Ing. Dagmar Kratochvílová, Nám. SR č. 19/19, 014 01 Bytča. 

7. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena v rámci stavby: „12 881 – Bytča – Hliník 

nad Váhom – Predĺženie NNK“ - Stredoslovenská distribučná, 

a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (Enerline, s.r.o., 

Považská Bystrica).  
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8. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku mesta Bytča, z parc. EKN 

č. 2970, k. ú . V. Bytča, vo dvore RD - Mária Holíncová, 

Milan Gärtner, Miroslav Gärtner, Pšurnovická 1043/60, 014 

01 Bytča. 

9. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku mesta Bytča, z parc. EKN 

č. 2970, k. ú. V. Bytča, vo dvore RD - Mgr. Jadranka 

Moravcová, Emil Moravec, Pšurnovická 1044/58, 014 01 Bytča. 

10. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku mesta Bytča, z parc. EKN 

č. 2970, k. ú. V. Bytča, vo dvore RD - Mgr. Gabriela 

Cigániková, Pšurnovická 1045/56, 014 01 Bytča. 

11. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku mesta Bytča, z parc. EKN 

č. 2970, k. ú. V. Bytča, vo dvore RD - JUDr. Martin Kulíšek, 

Pšurnovická 1046/54, 014 01 Bytča. 

12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku mesta Bytča, z parc. EKN 

č. 2970, k. ú. V. Bytča, vo dvore RD - doc. Ing. Miloš 

Poliak, PhD., Pšurnovická 1051/52, 014 01 Bytča. 

13. Projekt „Športová hala Bytča“, zmena ceny diela, 

aktualizácia cien, žiadosť o navýšenie ceny diela z dôvodu 

zásadného nárastu cien stavebných cien stavebných 

materiálov - HUPRO SYSTEMS SE, Štrková 971/10E, 010 01 

Žilina. 

14. Návrh VZN Mesta Bytča o určení názvu ulíc a verejných 

priestranstiev v Meste Bytča - Mestský úrad a primátor 

mesta. 

15. Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2021, na vedomie -  

Mestský úrad a Finančné oddelenie. 

16. Zmena rozpočtu Mesta Bytče rozpočtovým opatrením č. 7/2021 

ku 30.09.2021, návrh - Mestský úrad, Finančné oddelenie 

a primátor mesta. 
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17. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča, 

dodatok č. 3/2021, návrh - Mestský úrad, Finančné oddelenie 

a primátor mesta. 

18. Žiadosť o prehodnotenie vyúčtovania energií, rok 2020, 

Reštaurácia Palatín - Peter Kulíšek 1321/62A, 014 01 Bytča 

a Finančné oddelenie na MsÚ. 

19. Všeobecne záväzné nariadenie č.   /2021  o určení spádových 

materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča,  

návrh - Organizačno – správne oddelenie na MsÚ v Bytči 

a primátor mesta. 

 

20. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.   /2021  

o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019, návrh - Organizačno 

– správne oddelenie na MsÚ v Bytči a primátor mesta. 

 

k bodu 1: 

 
 

a)   Predkladá 

 

Návrh spolupráce s Mestom Bytča v rámci kandidatúry mesta 

Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 

predkladá Mesto Bytča, Mesto Žilina. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť uzatvorenie 

Memoranda o spolupráci medzi Mestom Žilina a Mestom Bytča 

v rámci kandidatúry mesta Žilina na titul Európske hlavné 

mesto kultúry 2026 a to v navrhovanom znení Memoranda zo 

dňa 30.09.2021. 
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k bodu 2: 
 

a)  Predkladá 

 

Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta Bytča,  

parc. CKN č. 56 a 57, k. ú. Malá Bytča, opätovné 

prerokovanie, predkladá Václav Brezáni, Malá Bytča 127, 014 

01 Bytča a Mestský úrad v Bytči. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť v súlade s § 9a, 

ods. 8, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 

23.11.2016 odpredaj pozemkov parc. CKN č. 56, zast. plochy 

a nádvoria o výmere 498 m2 a parc. CKN č. 57, záhrada 

o výmere 1547 m2, k. ú. Malá Bytča, v podiele ½, kupujúcim: 

Václav Brezáni s manželkou Zuzanou Brezániovou, trvale 

bytom Malá Bytča 127, 014 01 Bytča, a to za kúpnu cenu vo 

výške: 

- parc. CKN č. 56 za kúpnu cenu 15,00 €/m2 
- parc. CKN č. 57 za kúpnu cenu 20,00 €/m2 
Kupujúci zároveň uhradí i náklady spojené s odvkladovaním 

predmetnej kúpnej zmluvy. 

 

 

k bodu 3: 
 

a) Predkladá 

 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta Bytča, časť 

pozemku parc. CKN č. 1401/1, v k. ú. V. Bytča, schvaľovanie 

prenájmu osobitným zreteľom predkladá Slovenská správa 

ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

  

   

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť uzatvorenie Nájomnej 

zmluvy č. 6453/2021 na priamy prenájom časti pozemku parc. 

CKN č. 1401/1 o výmere 26 m2 , k. ú. Veľká Bytča, pre potreby 

stavby: I/10 Bytča most 251, formou priameho prenájmu podľa 

§9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci 

ako prípadu prenájmu hodného osobitného zreteľa a v súlade 
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so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Bytča zo dňa 23.11.2016 a to medzi prenajímateľom: Mesto 

Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 38 Bytča, IČO: 0032192 

a nájomcom: SR v zastúpení Slovenská správa ciest, 

Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328,  

s nasledovnými podmienkami nájmu: 

     a) výška nájmu – 0,92 €/m2 /rok 

     b) nájomná zmluva na dobu určitú, 1 rok, odo dňa začatia 

stavebných prác na predmetnej a líniovej stavbe 

     c) účel nájmu – manipulačná plocha potrebná počas doby 

výstavby líniovej stavby. 

      

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu, ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa je podpora mesta Bytča štátnej 

organizácii – Slovenská správa ciest, Bratislava pri 

budovaní a rekonštrukcii verejnej dopravnej infraštruktúry 

na území mesta Bytča ( líniová stavba – „I/10 Bytča most 

251“ ). 

 

 

k bodu 4: 
 

a) Predkladá 

      

 Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta Bytča, pozemkov 

parc. CKN č. 1401/15 a 1410/16, k. ú. V. Bytča, schvaľovanie 

predaja osobitným zreteľom predkladá Slovenská správa 

ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. 

 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy č. 6453/KZ – 2021 na priamy predaj pozemkov parc. 

CKN č. 1410/15,ostatná plocha o výmere 243 m2 a parc. CKN 

č. 1410/16,ostatná plocha o výmere 440 m2 k. ú. Veľká Bytča, 

pre potreby stavby: I/10 Bytča most 251,  formou priameho 

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 Zásadami hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 a to medzi 

predávajúcim: Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 38 Bytča, 

IČO: 0032192 a kupujúcim: SR v zastúpení Slovenská správa 

ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328,  

s nasledovnými podmienkami predaja: 

     a) kúpna cena vo výške – 17,80 €/m2  

     b) kúpna cena spolu vo výške  – 12 157,40 € 
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     c) účel predaja – majetkoprávne vysporiadanie stavby I/10   

Bytča most 251.  

      

Dôvodom zriadenia tohto predaja, ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa je podpora mesta Bytča štátnej 

organizácii – Slovenská správa ciest, Bratislava pri 

budovaní a rekonštrukcii verejnej dopravnej infraštruktúry 

na území mesta Bytča ( líniová stavba – „I/10 Bytča most 

251“ ). 

 

 

k bodu 5: 
 

a)  Predkladá 

 

Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta, parc. 

CKN č. 340/3 a 340/4, k. ú. Hliník nad Váhom predkladá Eva 

Medveďová, Gaštanová 1007/4, 014 01 Bytča a Janka Weberová, 

r. Medveďová, Drnovice 730, 683 04 Drnovice, Česká 

republika. Predmetné pozemky sú dlhodobo užívané 

žiadateľkami, sú bez samostatného prístupu a mesto Bytča 

ako ich vlastník nemá žiadne možnosti uvedené pozemky 

užívať. 

 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

  

 Nakoľko žiadateľky po podaní žiadosti svoj rodinný dom 

s priľahlými pozemkami odpredali tretej osobe (september 

2021) je ich žiadosť o odkúpenie mestských pozemkov 

bezpredmetná a sťahuje sa z rokovania komisie. 

  

  

k bodu 6: 
 

a) Predkladá 

 

Ponuka na odpredaj pozemku parc. EKN č. 928/5, orná pôda 

o výmere 686 m2, k. ú. V. Bytča, do vlastníctva mesta Bytča 

predkladá Ing. Dagmar Kratochvílová, Nám. SR č. 19/19, 014 

01 Bytča. Predmetný pozemok sa nachádza pod časťou Zámockej 

ulici v Bytči. 
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b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

     Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť neprijatie ponuky 

p. Ing. Dagmar Kratochvílovej, Nám. SR č. 19/19, 014 01 

Bytča, na odkúpenie pozemku parc. EKN č. 928/5, orná pôda 

o výmere 686 m2, k. ú. V. Bytča, do vlastníctva mesta Bytča. 

      

 

k bodu 7: 
 

a) Predkladá 

 

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena v rámci stavby: „12 881 – Bytča – Hliník 

nad Váhom – Predĺženie NNK“ predkladá Stredoslovenská 

distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

(Enerline, s.r.o., Považská Bystrica).  

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť uzatvorenie Zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku 

mesta Bytča a to na časti parc. EKN č. 926/1, ostatná plocha 

o výmere 4 m2, v k.ú. Hliník nad Váhom, v rámci stavby: 

„12 881 – Bytča – Hliník nad Váhom – Predĺženie NNK“, medzi 

budúcim povinným z vecného bremena: Mesto Bytča, Námestie 

SR č.1/1, 014 01 Bytča, IČO:00321192 a budúcim oprávneným 

z vecného bremena: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, v 

navrhovanom znení zmluvy zo dňa 30.09.2021.  

 

 

k bodu 8: 
 

a) Predkladá 

 

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku mesta Bytča, z parc. EKN 

č. 2970, k. ú . V. Bytča, vo dvore RD predkladá Mária 

Holíncová, Milan Gärtner, Miroslav Gärtner, Pšurnovická 

1043/60, 014 01 Bytča. 
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b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť vypracovanie 

geometrického plánu na zameranie časti pozemkov z pozemku 

parc. EKN č. 2970, ostatná plocha o výmere 649 m2, k.ú. 

Veľká Bytča, nachádzajúcich sa v areáloch RD č. súp. 

1043/60, 1044/58, 1045/56, 1046/54 a 1051/52 v Bytči 

a zároveň prípravu odpredaja novovytvoreného zameraného 

pozemku v areáli RD č. 1043/60 v Bytči žiadateľom - Mária 

Holíncová, Milan Gärtner, Miroslav Gärtner, Pšurnovická 

1043/60, 014 01 Bytča, za cenu 33 eur/m2, v súlade s § 9a, 

ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí, 

v znení neskorších predpisov. 

 

k bodu 9: 
 

a) Predkladá 

 

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku mesta Bytča, z parc. EKN 

č. 2970, k. ú. V. Bytča, vo dvore RD predkladá Mgr. Jadranka 

Moravcová, Emil Moravec, Pšurnovická 1044/58, 014 01 Bytča. 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť vypracovanie 

geometrického plánu na zameranie časti pozemkov z pozemku 

parc. EKN č. 2970, ostatná plocha o výmere 649 m2, k.ú. 

Veľká Bytča, nachádzajúcich sa v areáloch RD č. súp. 

1043/60, 1044/58, 1045/56, 1046/54 a 1051/52 v Bytči 

a zároveň prípravu odpredaja novovytvoreného zameraného 

pozemku v areáli RD č. 1044/58 v Bytči žiadateľom - Mgr. 

Jadranka Moravcová, Emil Moravec, Pšurnovická 1044/58, 014 

01 Bytča, za cenu 33 eur/m2, v súlade s § 9a, ods. 8 písm. 

b) Zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí, v znení 

neskorších predpisov. 

 

k bodu 10: 

a) Predkladá 

 

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku mesta Bytča, z parc. EKN 

č. 2970, k. ú. V. Bytča, vo dvore RD predkladá Mgr. Gabriela 

Cigániková, Pšurnovická 1045/56, 014 01 Bytča. 
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b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

 

 Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť vypracovanie 

geometrického plánu na zameranie časti pozemkov z pozemku 

parc. EKN č. 2970, ostatná plocha o výmere 649 m2, k.ú. 

Veľká Bytča, nachádzajúcich sa v areáloch RD č. súp. 

1043/60, 1044/58, 1045/56, 1046/54 a 1051/52 v Bytči 

a zároveň prípravu odpredaja novovytvoreného zameraného 

pozemku v areáli RD č. 1045/56 v Bytči žiadateľke - Mgr. 

Gabriela Cigániková, Pšurnovická 1045/56, 014 01 Bytča, za 

cenu 33 eur/m2, v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b) Zákona č. 

138/1991 Zb.z. o majetku obcí, v znení neskorších 

predpisov. 

 

k bodu 11: 
 

a) Predkladá 

 

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku mesta Bytča, z parc. EKN 

č. 2970, k. ú. V. Bytča, vo dvore RD predkladá JUDr. Martin 

Kulíšek, Pšurnovická 1046/54, 014 01 Bytča. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

 Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť vypracovanie 

geometrického plánu na zameranie časti pozemkov z pozemku 

parc. EKN č. 2970, ostatná plocha o výmere 649 m2, k.ú. 

Veľká Bytča, nachádzajúcich sa v areáloch RD č. súp. 

1043/60, 1044/58, 1045/56, 1046/54 a 1051/52 v Bytči 

a zároveň prípravu odpredaja novovytvoreného zameraného 

pozemku v areáli RD č. 1046/54 v Bytči žiadateľovi - JUDr. 

Martin Kulíšek, Pšurnovická 1046/54, 014 01 Bytča, za cenu 

33 eur/m2, v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b) Zákona č. 

138/1991 Zb.z. o majetku obcí, v znení neskorších 

predpisov. 

 

k bodu 12: 
 

a) Predkladá 

 

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku mesta Bytča, z parc. EKN 

č. 2970, k. ú. V. Bytča, vo dvore RD predkladá doc. Ing. 

Miloš Poliak, PhD., Pšurnovická 1051/52, 014 01 Bytča. 
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b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť vypracovanie 

geometrického plánu na zameranie časti pozemkov z pozemku 

parc. EKN č. 2970, ostatná plocha o výmere 649 m2, k.ú. 

Veľká Bytča, nachádzajúcich sa v areáloch RD č. súp. 

1043/60, 1044/58, 1045/56, 1046/54 a 1051/52 v Bytči 

a zároveň prípravu odpredaja novovytvoreného zameraného 

pozemku v areáli RD č. 1051/52 v Bytči žiadateľovi - doc. 

Ing. Miloš Poliak, PhD., Pšurnovická 1051/52, 014 01 Bytča, 

za cenu 33 eur/m2, v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b) Zákona 

č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí, v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

k bodu 13: 
 

a) Predkladá 

 

Projekt „Športová hala Bytča“, zmena ceny diela, 

aktualizácia cien, žiadosť o navýšenie ceny diela z dôvodu 

zásadného nárastu cien stavebných cien stavebných 

materiálov predkladá HUPRO SYSTEMS SE, Štrková 971/10E, 010 

01 Žilina. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť nevyhovenie žiadosti 

žiadateľa HUPRO SYSTEMS SE, Štrková 971/10E, 010 01 Žilina 

o požadované navýšenie ceny diela za výstavbu „Športovej 

haly Bytča“, nakoľko nie je možné vecne, určito 

a hospodárne vyčísliť v tomto čase navýšenie ceny diela 

z dôvodu neustále sa meniacich cien stavebných materiálov. 

 

k bodu 14 

 
 

a) Predkladá 

 

 Návrh VZN Mesta Bytča o určení názvu ulíc a verejných 

priestranstiev v Meste Bytča predkladá Mestský úrad v Bytči 

a primátor mesta Bytča. 
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b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť VZN Mesta Bytča 

o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste 

Bytča (lokalita Thurzove sady), v navrhovanom znení, bez 

zásadných pripomienok. 

 

 

k bodu 15 

 
a) Predkladá 

 
Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2021 – na vedomie 

predkladá Mestský úrad v Bytči a Finančné oddelenie. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť plnenie programového 

rozpočtu mesta Bytča k 30.06.2021, v navrhovanom znení, bez 

zásadných pripomienok.  

 

 

k bodu 16 

 
a) Predkladá 

 

Zmena rozpočtu Mesta Bytče rozpočtovým opatrením č. 7/2021 

ku 30.09.2021, návrh - Mestský úrad v Bytči, Finančné 

oddelenie na MsÚ a primátor mesta Bytča. 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

   

 Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť zmenu rozpočtu mesta 

Bytča rozpočtovým opatrením č. 7/2021, ku dňu 30.09.2021, 

v navrhovanom znení, bez pripomienok. 

 

k bodu 17 

 
a) Predkladá 

 

 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča, 

dodatok č. 3/2021, návrh predkladá Mestský úrad a Finančné 

oddelenie. 
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b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť Zásady hospodárenia 

s finančnými prostriedkami Mesta Bytča, dodatok č. 3/2021, 

v navrhovanom znení, bez pripomienok. 

 

k bodu 18 

 
a) Predkladá 

 

Žiadosť o prehodnotenie vyúčtovania energií, rok 2020, 

Reštaurácia Palatín predkladá Peter Kulíšek 1321/62A, 014 

01 Bytča a Finančné oddelenie na MsÚ. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

  

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť nevyhovenie žiadosti 

žiadateľa Peter Kulíšek 1321/62A, 014 01 Bytča 

o prehodnotenie vyúčtovania energií, za rok 2020 

v nebytových priestoroch Reštaurácie Palatín. 

 

k bodu 19 

 
a) Predkladá 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č....   /2021  o určení 

spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Bytča,  návrh predkladá Organizačno – správne 

oddelenie na MsÚ v Bytči a primátor mesta. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

  

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť Všeobecné záväzné 

nariadenie č..../2021 o určení spádových materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, a to 

v navrhovanom znení, bez zásadných pripomienok. 
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k bodu 20 
 

a) Predkladá 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.   /2021  

o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019, návrh predkladá 

Organizačno – správne oddelenie na MsÚ v Bytči a primátor 

mesta. 

 

a) Stanovisko komisie k predloženému materiálu 

 

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť Všeobecné záväzne 

nariadenie mesta Bytča o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019, a to 

v navrhovanom znení, bez zásadných pripomienok. 
 

 

 

 

 

Zápis komisie Správy majetku a podnikateľskej činnosti pozostáva z -

13 - tich strán a zápis vyhotovil dňa:  14.09 2021. 

      

 

 

 

 

 

 

          ---------------------------- 

   Ing. Anton Kotešovský    

                              zapisovateľ komisie 

 


