Z á p i s
zo zasadnutia komisie Správy majetku
a podnikateľskej činnosti konanej
dňa 10.09.2019
Predmet rokovania:

1.

KTR Bytča, s.r.o., Správa konateľa o stave spoločnostipredkladá Ing. Anton Kotešovský, konateľ spoločnosti.

2.

Protokol o vyhodnotení OVS č. 1/2019 na predaj pozemku
parc. CKN č. 824/9 v k.ú. Veľká Bytča – predkladá odd.
Správy majetku a RR na MsÚ v Bytči.

3.

Schvaľovanie Zmluvy č. 78/2019 o uzavretí budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena v rámci stavby – „SKV Bytča,
Hliník nad Váhom, rekonštrukcia vodovodu,“ opätovné
prerokovanie – predkladá odd. Správy majetku a RR na MsÚ
v Bytči a SeVak, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina.

4.

Žiadosť o odkúpenie pozemkov Mesta Bytča a to parc. CKN
č. 3519/11 a časť parc. CKN č. 3519/2 v k.ú. Veľká Bytča
– predkladá Ing. Pavol Štamm, Gaštanová 1019/8, 014 01
Bytča.

5.

Žiadosť
o odkúpenie
novovytvoreného
pozemku
Mesta
Bytča(GP 7/2019, Ing. Peter Novotný) a to parc. CKN č.
3015/52, ostatné plochy o výmere 169 m2, k.ú. Veľká Bytča
– JUDr. Miloš Gero, Thurzova 971/23, 014 01 Bytča.

6.

Žiadosť o odkúpenie pozemku Mesta Bytča a to parc. CKN č.
58/1, TTP o výmere 913 m2, k.ú. Mikšová – predkladá
Dominik Parciš a manž. Mária, Mikšová č.s. 74, 014 01
Bytča.

7.

Schvaľovanie priameho prenájmu neb. priestorov C211
a C214, náj. zmluva č. 1/2019, na ZŠ ul. Mieru 1235
v Bytči, nájomcovi : Súkromná základná umelecká škola,
Predmestská 17, 010 01 Žilina, formou osobitného zreteľa
– ZŠ ul. Mieru 1235 v Bytči a odd. Správy majetku a RR na
MsÚ v Bytči.

8.

Zverejnenie zámeru odpredaja novovytvoreného pozemku
mesta Bytča a to parc. CKN č. 482/3, TTP o výmere 255 m2,
k.ú. Hrabové, tretej osobe, formou súťaže – Odd. Správy
majetku a RR na MsÚ v Bytči.

9.

Žiadosť o odpredaj novovytvoreného pozemku mesta Bytča –
parc. CKN č. 3020/366 v k.ú. Veľká Bytča, v rámci stavby
:
„Bytča,
ul.
Mieru,
zahustenie
201
premat“
a o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci
1

tejto stavby – Stredoslovenská
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

distribučná,

a.s.,

Pri

10.

Návrh
na
vyradenie
prebytočného
a neupotrebiteľného
hnuteľného majetku mesta Bytča, Citroen Jumpy, rok výroby
2004 – Oddelenie Správy majetku a RR na Mestskom úrade
v Bytči.

11.

Grant – „ WifiEU Podpora internetového pripojenia
v miestnych spoločenstvách, návrh na uznesenie MZ v Bytči
- Oddelenie Správy majetku a RR na Mestskom úrade
v Bytči.

12.

Predloženie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu
na projekt: Nákup komunálneho vozidla na zlepšenie
kvality ovzdušia Mesta Bytča, návrh na uznesenie MZ
v Bytči - Oddelenie Správy majetku a RR na Mestskom úrade
v Bytči.

13.

Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt: Spracovanie
nízkouhlíkovej stratégie – Bytča , návrh na uznesenie MZ
v Bytči - Oddelenie Správy majetku a RR na Mestskom úrade
v Bytči.

14.

Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt: Výstavba
verejne prístupnej nabíjacej stanice v meste Bytča, návrh
na uznesenie MZ v Bytči - Oddelenie Správy majetku a RR
na Mestskom úrade v Bytči.

15.

Informácia
o výsledku
kontroly
NKÚ,
dotácie
klubom
a združeniam mesta Bytča – fin. oddelenie a MsÚ v Bytči.

16.

Plnenie
rozpočtu
Mesta
oddelenie a MsÚ v Bytči.

Bytča

17.

Návrh na zmenu rozpočtu
v Bytči a primátor mesta.

Mesta

18.

Petícia, občianska iniciatíva na vyhlásenie ochranného
pásma pamiatkovej zóny Bytča – oddelenie VaŽP na MsÚ
v Bytči.

19.

Návrh VZN Mesta Bytča o miestnom poplatku za
komunálne
odpady a drobné stavebné odpady – MsÚ v Bytči a primátor
mesta.

20.

Návrh VZN Mesta Bytča o miestnych daniach – MsÚ v Bytči
a primátor mesta.

21.

Žiadosť o odpustenie penále za omeškanie platby (neskorá
úhrada nájmu )– fin. odd. na MsÚ v Bytča a p. Andrea
Blašková, Hliník nad Váhom č.s. 8, 014 01 Bytča
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k 30.06.2019
Bytča

č.6/2019

–

fin.
–

MsÚ

k bodu 1:
a)
Predkladá
KTR Bytča, s.r.o., Správa konateľa o stave spoločnostipredkladá Ing. Anton Kotešovský, konateľ spoločnosti.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči zobrať Správu konateľa
o stave spoločnosti KTR. Bytča s.r.o. zo dňa 03.09.2019
na vedomie a následne doporučuje MZ v Bytči s ohľadom na
skutočnosť, že z celkového počtu abonentov využívajúcich
služby prevádzkovateľa televíznych káblových rozvodov
mesta Bytča – spoločnosť TES Media s.r.o., Žilina ( 437
abonentov ku dňu 31.08.2019 ),tvoria väčšinu starší
občania mesta a občania mestských častí, schváliť, resp.
ponechať
doterajší
spôsob
nakladania
mesta
Bytča
s majetkom káblových televíznych rozvodov ( nájomná
zmluva medzi mestom a spoločnosťou KTR Bytča s.r.o.
a podnájomná zmluva medzi spoločnosťou KTR Bytča s.r.o.
a spoločnosťou TES Media Žilina s.r.o.).

k bodu 2:
a)
Predkladá
Protokol o vyhodnotení OVS č. 1/2019 na predaj pozemku
parc. CKN č. 824/9 v k.ú. Veľká Bytča – predkladá odd.
Správy majetku a RR na MsÚ v Bytči. OVS č. 1/2019 sa
uskutočnila na základe schváleného uznesenia MZ v Bytči
č. 97/2019, súťaž bola zverejnená a publikovaná na
verejnej tabuli mesta Bytča, na internetovej stránke
mesta a v regionálnej tlači v čase od 10.07. do 07.08.
2019, pričom v rámci lehoty na predkladanie ponúk
nebola doručená žiadna cenová ponuka od tretích osôb,
na základe čoho komisia vymenovaná MZ v Bytči dňa
14.08.2019 vyhodnotila túto súťaž ako neúspešnú.
b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu

Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť nasledovné
uznesenie :
I. MZ v Bytči berie na vedomie výsledok OVS č. 1/2019 na
predaj pozemku parcela CKN č. 824/9 v k.ú. Veľká Bytča (
Protokol o vyhodnotení OVS č. 1/2019 zo dňa 14.08.2019 ),
súťaž bola neúspešná, nebola doručená žiadna cenová ponuka od
tretích osôb.
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II.
1.

S ch v a ľ u j e:

Vyhlásenie majetku Mesta Bytča a to pozemku :
parc. CKN č. 824/9, záhrada o výmere 818 m2, k.ú. Veľká
Bytča za prebytočný majetok Mesta Bytče.

III. S ch v a ľ u j e :
1.

V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona
č.138/1991 Z.b. o majetku obcí
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytče
zo dňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku
mesta Bytča a to:
-

pozemok - parc. CKN č. 824/9, záhrada o výmere 818 m2,
k.ú. Veľká Bytča,
tretej osobe, formou obchodnej verejnej súťaže a to za
účelom zabezpečenia bývania – výstavba RD. Zámer predať
tento majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web
stránke mesta a v regionálnej tlači.

2.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019 zo
dňa 10.09.2019 na predaj majetku mesta Bytča uvedeného
v bode 1. tohto uznesenia.

3.

Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov
obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019 na predaj majetku
mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej
osobe, na vyššie uvedený účel a to v zložení:
-

4.

...............................
................................
................................
................................
...............................

Zapisovateľa
komisie
na
otváranie
a vyhodnotenie
súťažných návrhov tejto obchodnej verejnej súťaže č.
2/2019 – p. Ing. Antona Kotešovského.

IV.

P o v e r u j e:
4

Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchodnú
verejnú
súťaž
č.
2/2019
so
schválenými
súťažnými
podmienkami a v termíne stanovenom týmito podmienkami.

k bodu 3:
a)
Predkladá
Schvaľovanie Zmluvy č. 78/2019 o uzavretí budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena v rámci stavby – „SKV Bytča,
Hliník
nad
Váhom,
rekonštrukcia
vodovodu,“
opätovné
prerokovanie – predkladá odd. Správy majetku a RR na MsÚ
v Bytči a SeVak, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina.
Predmetná zmluva bola na rokovaní MZ v Bytči v mesiaci jún
2019, pričom MZ neprijalo k uvedenému materiálu žiadne
uznesenie.
b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť uzatvorenie Zmluvy
č. 78/2019 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena v rámci stavby : „SKV Bytča – Hliník nad Váhom,
ul. ČSM, rekonštrukcia vodovodu, medzi Budúcim povinným
z vecného bremena - Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01
Bytča, IČO : 00321192 a Budúcim oprávneným z vecného
bremena – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,
Bôricá cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO : 36 672 297 a to
v navrhovanom znení Zmluvy zo dňa 13.03.2019.

k bodu 4:
a)
Predkladá
Žiadosť o odkúpenie pozemkov Mesta Bytča a to parc. CKN
č. 3519/11 a časť parc. CKN č. 3519/2 v k.ú. Veľká Bytča –
predkladá Ing. Pavol Štamm, Gaštanová 1019/8, 014 01 Bytča.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
nevyhovenie
žiadosti p. Ing. Pavla Štamma, Gaštanová 1019/8,014 01
Bytča o odkúpenie pozemkov Mesta Bytča a to parc. CKN č.
3519/11 a časť parc. CKN č. 3519/2 v k.ú. Veľká Bytča.
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k bodu 5:
a)
Predkladá
Žiadosť
o odkúpenie
novovytvoreného
pozemku
Mesta
Bytča(GP 7/2019, Ing. Peter Novotný) a to parc. CKN č.
3015/52, ostatné plochy o výmere 169 m2, k.ú. Veľká Bytča –
JUDr. Miloš Gero, Thurzova 971/23, 014 01 Bytča.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť nevyhovenie
žiadosti p. JUDr. Miloša Gera, Thurzova 971/23, 014 01
Bytča o odkúpenie novovytvoreného pozemku Mesta Bytča(GP
7/2019, Ing. Peter Novotný) a to parc. CKN č. 3015/52,
ostatné plochy o výmere 169 m2, k.ú. Veľká Bytča.

k bodu 6:
a)
Predkladá
Žiadosť o odkúpenie pozemku Mesta Bytča a to parc. CKN
č. 58/1, TTP o výmere 913 m2, k.ú. Mikšová – predkladá
Dominik Parciš a manž. Mária, Mikšová č.s. 74, 014 01
Bytča.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje
MZ v Bytči schváliť nevyhovenie
žiadosti p. Dominika Parciša s manž. Máriou, Mikšová č.s.
74 ,014 01 Bytča, o odkúpenie pozemku Mesta Bytča a to
parc. CKN č. 58/1, TTP o výmere 913 m2 v k.ú. Mikšová, ale
doporučuje
aby
tento
pozemok
zostal
naďalej
vo
vlastníctve mesta Bytča a slúžil pre potreby jeho
občanov.

k bodu 7:
a)
Predkladá
Schvaľovanie priameho prenájmu neb. priestorov C211
a C214, náj. zmluva č. 1/2019, na ZŠ ul. Mieru 1235
v Bytči, nájomcovi : Súkromná základná umelecká škola,
Predmestská 17, 010 01 Žilina, formou osobitného zreteľa
– ZŠ ul. Mieru 1235 v Bytči a odd. Správy majetku a RR na
MsÚ v Bytči. Zámer prenájmu týchto nebytových priestorov
bol zverejnený na webovej stránke ZŠ ul. Mieru 1235, 014
01 Bytča a na tabuli školy a to v čase od 23.08.2019 do
08.09.2019, pričom voči tomuto zámeru neboli doručené
žiadne námietky od tretích osôb.
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b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť:
V súlade s §9a, ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, uzatvorenie nájomnej
zmluvy č. 1/2019 na prenájom nebytových priestorov C211
a C214,
na ZŠ ul. Mieru 1235 v Bytči, formou priameho
prenájmu majetku mesta Bytča osobitným zreteľom, medzi
nájomcom – Súkromná základná umelecká škola, Predmestská
17, 010 01 Žilina, IČO: 42349761 a prenajímateľom – ZŠ
ul. Mieru 1235, 014 01 Bytča, IČO: 37798383, nájomná
zmluva na dobu neurčitú, s 3-mesačnou výpovednou lehotou,
s účelom nájmu – prevádzkovanie činnosti Súkromnej
základnej umeleckej školy, s výškou nájomného: 79,67
€/mesiac vrátane dodávok energií.
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu ako prípadu hodného
osobitného zreteľa je podpora mesta Bytča občanom
a mladej generácii v oblasti voľnočasových a školských
aktivít.

k bodu 8:
a)
Predkladá
Zverejnenie zámeru odpredaja novovytvoreného pozemku
mesta Bytča a to parc. CKN č. 482/3, TTP o výmere 255 m2,
k.ú. Hrabové, tretej osobe, formou súťaže – Odd. Správy
majetku a RR na MsÚ v Bytči.
b)

I.

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
nasledovné
uznesenie: MZ v Bytči schvaľuje:
Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča - pozemku
parc. CKN č.482/3, TTP o výmere
255 m2, v k. ú.
Hrabové, za prebytočný majetok mesta Bytča.

II. V súlade s § 9a, ods. 1, písm. c), zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča
zo dňa 23.11.2016, zverejnenie zámeru priameho predaja
novovytvoreného pozemku par. CKN č. 482/3, TTP o výmere
255 m2, k.ú. Hrabové,( GP č. 30469236 – 13/2019 zo dňa
14.05.2019 ) tretej osobe ( zverejnenie súťaže na úradnej
tabuli Mesta Bytča i v mestskej časti Hrabové, webovej
stránke mesta a v regionálne tlači) a to formou priameho
predaja pozemku za minimálnu kúpnu cenu vo výške 20 eur/m2
a s 20 - dňovou lehotou na doručenie cenových ponúk
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záujemcov.
Vyhodnotenie
súťaže,
doručených
cenových
ponúk, bude predložené na zasadnutie MZ v Bytči.

k bodu 9:
a)
Predkladá
Žiadosť o odpredaj novovytvoreného pozemku mesta Bytča
– parc. CKN č. 3020/366 v k.ú. Veľká Bytča, v rámci
stavby : „Bytča, ul. Mieru, zahustenie 201 Premat“
a o uzatvorenie
Zmluvy
o zriadení
vecného
bremena
v rámci tejto stavby – Stredoslovenská distribučná,
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. Mesto Bytča
uzatvorilo so žiadateľom dňa 31.05.2018 Zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve na odpredaj vyššie uvedeného pozemku ako
i Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v rámci
dotknutej
stavby.
Samotné
schvaľovanie
požadovaných zmlúv je predložené po realizácii diela
a po vypracovaní porealizačného geometrického plánu.
b)

-

-

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
nasledovné
uznesenie MZ :
MZ v Bytči schvaľuje:
I. Uzatvorenie
kúpnej
zmluvy
na
odpredaj
novovytvoreného pozemku mesta Bytča parc. CKN č.
3020/366, zastavaná plocha o výmere 28 m2 v k.ú.
Veľká Bytča ( GP č. 148/2018 zo dňa 30.10.2018,
Dávid Pagáč ), medzi predávajúcim – Mesto Bytča,
Námestie SR č. 1, 0104 01 Bytča, IČO: 00321192
a kupujúcim – Stredoslovenská distribučná, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:
36442151, s nasledovnými podmienkami predaja:
kúpna cena vo výške 495 eur, t.j. vo výške znaleckého
posudku č. 174/2019 zo dňa 02.04.2019, vypracovaného
spoločnosťou Znalex s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen.
kupujúci
uhradí
príslušné
správne
poplatky
za
odvkladovanie kúpnej zmluvy.
účelom
predaja
pozemku
je
výstavba
energetického
zariadenia v rámci stavby: „Bytča, ul. Mieru, zahustenie
201 Premat“.
II.

Uzatvorenie
zmluvy
o zriadení
bezodplatného
vecného bremena na dobu neurčitú a to na pozemky
mesta Bytča, časť parc. CKN č. 3020/7 a časť par.
EKN č. 1364 v k.ú. Veľká Bytča, v rozsahu
vyznačenom geometrickým plánom č. 148/2018 zo dňa
30.10.2018, zhotoviteľ Dávid Pagáč, diely 1,2
a 3,
vecné
bremeno
spojené
s vlastníctvom
nehnuteľnosti
(
in
rem
),
medzi
povinným
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z vecného bremena: Mesto Bytča, Námestie SR č. 1,
0104
01
Bytča,
IČO:
00321192
a oprávneným
z vecného bremena: Stredoslovenská distribučná,
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:
36442151. Predmetné vecné bremeno sa zriaďuje
v rámci stavby: „Bytča, ul. Mieru, zahustenie 201
Premat“,
pričom
oprávnený
z vecného
bremena
uhradí
príslušné
správne
poplatky
za
odvkladovanie tejto zmluvy o zriadení vecného
bremena.

k bodu 10:
a)
Predkladá
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného
hnuteľného majetku mesta Bytča, Citroen Jumpy, rok
výroby 2004 – Oddelenie Správy majetku a RR na Mestskom
úrade v Bytči. Vyraďovacia komisia pri MZ v Bytči
doporučuje vyššie uvedený majetok Mesta Bytča vzhľadom
na jeho neupotrebiteľnosť vyradiť z evidencie majetku
Mesta Bytča.
b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť nasledovné
uznesenie: MZ v Bytči schvaľuje v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, vyradenie
prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku Mesta
Bytča – osob. automobil Citroen Jumpy 1,9 Fg (inv. Číslo
6/0024 ), z evidencie majetku Mesta Bytča a jeho následný
odpredaj tretej osobe.

k bodu 11:
a)
Predkladá
Grant – „ WifiEU, Podpora internetového pripojenia
v miestnych spoločenstvách, návrh na uznesenie MZ v Bytči Oddelenie Správy majetku a RR na Mestskom úrade v Bytči.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
uznesenie:
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nasledovné

Mestské zastupiteľstvo v Bytči:
I.Prerokovalo:
a)Zabezpečenie realizácie projektu
„ WifiEU, Podpora
internetového
pripojenia
v miestnych
spoločenstvách“
v súlade s podmienkami poskytnutia grantu.
b)Zabezpečenie
financovania
prípadne
vzniknutých
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

II.Schvaľuje:
a)Zabezpečenie
realizácie
projektu
„
WifiEU,
Podpora
internetového
pripojenia
v miestnych
spoločenstvách“
v súlade s podmienkami poskytnutia grantu.
b)Zabezpečenie
financovania
prípadne
vzniknutých
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

k bodu 12:
a) Predkladá
Predloženie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu
na projekt: Nákup komunálneho vozidla na zlepšenie kvality
ovzdušia Mesta Bytča, návrh na uznesenie MZ v Bytči Oddelenie Správy majetku a RR na Mestskom úrade v Bytči.
b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bytči:
I.Prerokovalo:

schváliť

nasledovné

a)Návrh na predloženie žiadosti o podporu formou dotácie
z Environmentálneho fondu na projekt: „Nákup komunálneho
vozidla na zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča“.
b)Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia dotácie.
c)Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu
200 000,00 EUR v zmysle výzvy.
d)Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej
5% z oprávnených nákladov projektu v súlade s podmienkami
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poskytnutia dotácie t. j.
v maximálnej výške 10 526,00
EUR.
e)Zabezpečenie
financovania
prípadne
vzniknutých
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
II.Schvaľuje:
a)Predloženie
žiadosti
o podporu
formou
dotácie
z Environmentálneho fondu na projekt: „Nákup komunálneho
vozidla na zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča“.
b)Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia dotácie.
c)Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu
200 000,00 EUR v zmysle výzvy.
d)Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej
5% z oprávnených nákladov projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia dotácie, t. j. v maximálnej výške 10 526,00
EUR.
e)Zabezpečenie
financovania
prípadne
vzniknutých
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

k bodu 13:
a)
Predkladá
Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt: Spracovanie
nízkouhlíkovej stratégie – Bytča , návrh na uznesenie MZ
v Bytči - Oddelenie Správy majetku a RR na Mestskom úrade
v Bytči.
b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
uznesenie:

nasledovné

Mestské zastupiteľstvo v Bytči:
I.Prerokovalo:
a)Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok
z operačného
programu
Kvalita
životného
prostredia
na
projekt:
„Spracovanie
nízkouhlíkovej
stratégie - Bytča“. Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39.
b)Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
c)Referenčná hodnota pre celkové oprávnené výdavky projektu
46 500 EUR v zmysle výzvy.
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d)Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej
5% z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t. j. v maximálnej výške 2 325 EUR.
e)Zabezpečenie
financovania
prípadne
vzniknutých
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

II.Schvaľuje:
a)Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z operačného programu Kvalita životného prostredia na
projekt:“Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie – Bytča“. Kód
výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39.
b)Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
c)Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu
46 500 EUR v zmysle výzvy.
d)Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej
5% z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t. j. v maximálnej výške 2 325 EUR.
e)Zabezpečenie
financovania
prípadne
vzniknutých
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

k bodu 14:
a)
Predkladá
Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt: Výstavba
verejne prístupnej nabíjacej stanice v meste Bytča, návrh na
uznesenie MZ v Bytči - Oddelenie Správy majetku a RR na
Mestskom úrade v Bytči.
b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť
uznesenie:

nasledovné

Mestské zastupiteľstvo v Bytči:
I.Prerokovalo:
a)Predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt: “ Výstavba
verejne prístupnej nabíjacej stanice v meste Bytča“
b)Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
výzvy.
c)Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 5 000,00 EUR
v zmysle výzvy.
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d)Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu obce vo výške najmenej 5%
z celkového
rozpočtu
projektu
v súlade
s podmienkami
poskytnutia pomoci.
e)Zabezpečenie
financovania
prípadne
vzniknutých
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

II.Schvaľuje:
a)Predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt: : “ Výstavba
verejne prístupnej nabíjacej stanice v meste Bytča“
b)Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
c)Výšku maximálnej podpory na projekt vo výške 5 000,00 EUR
v zmysle výzvy.
d)Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu obce vo výške najmenej 5%
z celkového
rozpočtu
projektu
v súlade
s podmienkami
poskytnutia pomoci.
Zabezpečenie financovania prípadne
výdavkov z rozpočtu mesta.

vzniknutých

neoprávnených

k bodu 15:
a)
Predkladá
Informácia o výsledku kontroly NKÚ, dotácie klubom
a združeniam mesta Bytča – fin. oddelenie a MsÚ v Bytči.
b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
nasledovné
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výsledok kontroly
NKÚ vykonanej v čase od 05.04.2019 do 30.07.2019 v meste
Bytča – záznam o výsledku kontroly „Systém podpory
subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných
a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne“.

k bodu 16:
a)
Predkladá
Plnenie rozpočtu Mesta
oddelenie a MsÚ v Bytči.
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Bytča

k 30.06.2019

–

fin.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči zobrať plnenie rozpočtu
Mesta Bytča k 30.06.2019 na vedomie, bez zásadných
pripomienok.

k bodu 17:
a)
Predkladá
Návrh na zmenu rozpočtu
v Bytči a primátor mesta.

b)

Mesta

Bytča

č.6/2019

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť zmenu
Mesta
Bytča
rozpočtovým
opatrením
č.
navrhovanom znení, bez zásadných pripomienok.

–

MsÚ

rozpočtu
6/2019,v

k bodu 18:
a)
Predkladá
Petícia, občianska iniciatíva na vyhlásenie ochranného
pásma pamiatkovej zóny Bytča – oddelenie VaŽP na MsÚ
v Bytči.

b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
o podaní petície Občianskej iniciatívy na
ochranného
pásma
pamiatkovej
zóny
Bytča
iniciátorom obrátiť sa s touto iniciatívou
príslušný štátny orgán.

nasledovné
informáciu
vyhlásenie
a odporúča
na vecne

k bodu 19:
a)
Predkladá
Návrh
VZN
Mesta
Bytča
o miestnom
poplatku
za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady – MsÚ v Bytči
a primátor mesta.
b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť VZN Mesta Bytča
o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné
odpady
v navrhovanom
znení,
bez
zásadných
pripomienok. Zároveň komisia doporučuje, aby mesto Bytča,
resp. Mestský úrad v Bytči vypracovali návrh nového
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systému odpadového hospodárstva v Meste Bytča s hmotnou
zainteresovanosťou občanov v prípade triedenia odpadu,
ako i návrhy realizácie investičných akcií zo strany
mesta
podporujúcich
triedenie
odpadu,
spolu
s ich
finančným vyčíslením, resp. s dopadom na rozpočet mesta.

k bodu 20:
a)
Predkladá
Návrh VZN Mesta
v Bytči a primátor mesta.

Bytča

o miestnych

daniach

–

MsÚ

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu
Komisia doporučuje MZ v Bytči schváliť VZN Mesta Bytča
o miestnych
daniach
v navrhovanom
znení,
bez
zásadných
pripomienok.
Sadzby
daní
z nehnuteľností
na
rok
2020
doporučuje komisia MZ schváliť vo výške – variantu II..

k bodu 21:
a)
Predkladá
Žiadosť
o odpustenie
penále
za
omeškanie
platby
(neskorá úhrada nájmu )– fin. odd. na MsÚ v Bytča a p. Andrea
Blašková, Hliník nad Váhom č.s. 8, 014 01 Bytča.
b)

Stanovisko komisie k predloženému materiálu

Komisia
doporučuje
MZ
v Bytči
schváliť
nevyhovenie
žiadosti p. Andrei Blaškovej, Hliník nad Váhom č.s. 8, 014 01
Bytča, o odpustenie penále za omeškanie platby ( neskorá
úhrada nájomného ).

Zápis komisie Správy majetku a podnikateľskej činnosti pozostáva z
15 -ich strán a zápis vyhotovil dňa: 11.09.2019.

---------------------------Ing. Anton Kotešovský
zapisovateľ komisie
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