
M E S T O    B Y T Č A 
--------------------------------------------------- -------------- 
P-35/2018                                      Byt ča, 15. 6. 2018 
 

P O Z V Á N K A 
 
Podľa § 12, ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 
zasadnutie Mestského zastupite ľstva v Byt či, ktoré sa bude kona ť 
 
 

22. 6. 2018 (piatok) o 14,00 hodine 
V Dome kultúry v Byt či v sále na prízemí 

 
s týmto programom: 
1/ Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2018. 
2/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča. 
3/ Plnenie programového rozpo čtu k 31.03.2018. 
4/ Žiados ť Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku    
o poskytnutie dotácie. 
5/ Žiados ť OZ Filmový klub Byt ča o poskytnutie dotácie. 
6/ Žiados ť Základnej školy na Ul. Eliáša Lániho 261/7, Byt ča 
o poskytnutie finan čných prostriedkov. 
7/ Žiados ť Materskej školy Hrabové, Byt ča o opravu priestorov   
budovy MŠ Hrabové za ú čelom otvorenia ďalšej triedy v MŠ.  
8/ Ponuka p. Bohuslava Behríka - návrh a realizácia výtvarnej úpravy 
prie čelia Domu kultúry v Byt či. 
9/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2018 
k 30. 6. 2018. 
10 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. /2018 
o podmienkach poskytovania príspevku na dopravu do Centra pre deti 
a rodiny. 
11 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č./2018 zásady 
udeľovania verejných uznaní mesta Byt ča.  
12 / Zámer vstupu Mesta Byt ča do ob čianskeho združenia „Správa lávky 
cez Váh Mikšová-Predmier, o.z.“ 
13 / Návrh Komunitného plánu na roky 2018 – 2025. 
14 / Žiados ť SeVaK a.s., o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecnéh o 
bremena stavby: SKV Byt ča-rekonštrukcia vodovodu ul. Thurzova, Janka 
Krá ľa a Fra ňa Krá ľa. 
15 / Zmluva č. 3/2018 o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Byt ča do 
správy Technických služieb Mesta Byt ča. 
16 / Zmluva č. 4/2018 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Byt ča do 
správy MŠ Hurbanova v Byt či. 
17 / Zmluva č. 5/2018 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Byt ča do 
správy ZŠ Mieru v Byt či č.s. 1235. 
18 / Zmluva č. 6/2018 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Byt ča  
do správy ZŠ E. Lániho č.s. 261/7 v Byt či. 
19 / Žiados ť vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového  
domu č.s. 965 na Thurzovej ul. v Byt či, v zastúpení SBD Byt ča,  
o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena. 



20 / Návrh na ur čenie po čtu poslancov, volebných obvodov, po čtu 
poslancov v jednotlivých obvodoch a ur čenie rozsahu výkonu funkcie 
primátora na nasledujúce volebné obdobie. 
21 / Schva ľovanie priameho predaja majetku Mesta Byt ča osobitným  
Zrete ľom. 
22 / Schva ľovanie priameho prenájmu majetku Mesta Byt ča. 
23 / Žiados ť a.s. Slovenská sporite ľňa, Bratislava o prenájom pozemku  
Mesta. 
24 / Žiados ť o odpredaj mestského pozemku v k.ú. Malá Byt ča.  
25 / Žiados ť SeVaK a.s., Žilina o uzatvorenie zmluvy o zriadení   
vecného bremena, v rámci stavby: SKV Byt ča – ul. Janka Krá ľa. 
26 / Žiados ť o odkúpenie nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Byt ča  
v k.ú. Pšurnovice. 
27 / Žiados ť HL mont s.r.o., Žilina o odkúpenie časti pozemku v k.ú.  
V. Byt ča. 
28 / Schva ľovanie priameho prenájmu majetku Mesta v správe  
Technických služieb Mesta Byt ča, skladové priestory. 
29 / Schva ľovanie priameho prenájmu majetku Mesta v správe  
Technických služieb Mesta Byt ča, kancelárske priestory. 
30 / Žiados ť PREMAT s.r.o., o uzatvorenie zmluvy o zriadení vec ného  
bremena v rámci stavby: Hala PREMAT. 
31 / Žiados ť nájomcu FOREST progress s.r.o., Byt ča o odpredaj  
pozemkov v k.ú. V. Byt ča. 
32 / Opätovné pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej, č.s.  
814/5 v Byt či. 
33 / Žiados ť o výmenu bytu v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka. 
34 / Pridelenie nájomných bytov  na Ul. Tresko ňovej, č.s. 814/5 v  
Byt či. 
35 / Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byty v by tovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka. 
36 / Žiadosti o prenájom bytov v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka. 
37 / Na vedomie. 
 
 
 
                                  Bc. Miroslav   M i n á r č i k                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


