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Z á p i s  
zo zasadnutia komisie Správy majetku  

 a podnikate ľskej činnosti konanej  
dňa 09.04.2019   

Predmet rokovania: 
 
1.  Žiados ť o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich 

sa na prízemí objektu Tribúny mesta Byt ča, č.s. 182 na 
ul. S. Sakalovej v Byt či, ú čel prenájmu : športové 
aktivity – Martin Ozanik, S. Sakalovej č.s. 182/24, 014 
01 Byt ča. 

2.  Ponuka na prevod majetku, na odkúpenie pozemku parc . CKN 
č. 1920/108 v k.ú. Ve ľká Byt ča a na odkúpenie 
nedokon čenej stavby prístupovej komunikácie vrátane 
chodníkov, umiestnenej na vyššie uvedenom pozemku –  
CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o., Jirskova 4, 911 01 Tren čín. 

3.  Žiados ť o odstránenie bariér, zrealizovanie vý ťahu, resp. 
stoli čkového vý ťahu do klubových priestorov na I. 

poschodí Domu kultúry v Byt či – Slovenský zväz telesne 
postihnutých, základná organizácia Byt ča. 

4.  Žiados ť o zriadenie vecného bremena na nehnute ľnos ť, 
parc. CKN č. 3015/52 v k.ú. Ve ľká Byt ča, právo vjazdu 
pešo, alebo motorovými vozidlami cez vyššie uvedený  
mestský pozemok na pozemok parc. CKN č. 3020/239 – JUDr. 
Miloš Gero, Thurzova 971/23, 014 01 Byt ča  

5.  Návrh zmluvy č. 78/2019 o uzavretí budúcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena v rámci stavby : „SKV By t ča – 
Hliník nad Váhom, ul. ČSM, rekonštrukcia vodovodu“ – 
Sevak, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

6.  Opätovná žiados ť o odkúpenie časti pozemku parc. EKN 4-
375/14 v k.ú. Hrabové – Ľudmila Bambuchová, Hrabové č.s. 
46, 014 01 Byt ča 

7.  Žiados ť o odkúpenie pozemku parc. CKN č. 243/1 orná pôda 
o výmere 564 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom – Slavomír Koštia ľ 
a manž. Jarmila, Hliník nad Váhom č.s. 51, 014 01 Byt ča. 
Byt ča. 

8.  Návrh Zmluvy č. 21403/2019/O220-403 o odovzdaní 
a prevzatí objektov vyvolaných investícií, stavebné  
objekty SO 49.38.04. žst. Byt ča, Prepojenie komunikácií 
na pozemky za Váhom a SO49.38.02.2. žst. Byt ča, 
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Komunikácia cestného nadjazdu, časť chodníky – Železnice 
SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1. 

9.  Žiados ť o odkúpenie pozemkov parc. CKN č. 2166/9, 
2166/11,2163/1, 2163/3, 2163/5 a GP novovytvorených  
pozemkov parcela CKN č. 2166/13, 14, 15, 16, 17 a parcela 
CKN č. 2163/7, v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu o výmere 1910 m 2 

– FOREST progress s.r.o., Štefániková 217, 014 01 B yt ča. 

10.  Ponuka na výrobu umeleckého dokumentárneho filmu o meste 
Byt ča – Mgr. Milan Kosec, PANORÁMA, Platanová 2/52, 
Žilina. 

11.  Iniciatívny poslanecký návrh, doplnenie detského ih riska 
na Thurzovej ul. v Byt či, schválenie fin. prostriedkov – 
Branislav Šušolík, poslanec MZ v Byt či. 

12.  Žiados ť o dotáciu na činnos ť klubu v roku 2019 - Benet 
LTC, Štefánikova 219, Byt ča. 

13.  Žiados ť o navýšenie dotácie na rok 2019 vo výške 2.400,00 
€ - Komunitné centrum Ruka v ruke, Lú čna 1012/13, Byt ča, 
v zastúpení Mgr. Lenka Ciglanská. 

14.  Žiados ť o poskytnutie dotácie na činnos ť klubu , 
navýšenie pre rok 2019 – ŠKTP Kinex Byt ča, JUDr. Karol 
Mihok. 

15.  Žiados ť o dotáciu z rozpo čtu mesta na rozvoj turizmu 
mesta Byt ča, mreža na stud ňu v zámockom parku v Byt či – 
Občianske združenie Galza. 

16.  Žiados ť o dotáciu z rozpo čtu mesta na rozvoj turizmu 
mesta Byt ča, rekonštrukcia kamenného st ĺpa svätého Jána 
Nepomuckého v Byt či – Ob čianske združenie Galza. 

17.  Žiados ť o dotáciu z rozpo čtu mesta na činnos ť klubu - 
futbalový klub Hliník nad Váhom. 

18.  Návrh Štatútu mestských novín BYT ČIANSKE NOVINY – 
poslanec MZ v Byt či, Branislav Šušolík. 

19.  Žiados ť o rozšírenie ú čelu využitia poskytnutej dotácie 
z rozpo čtu mesta Byt ča – MFK Byt ča, Námestie SR 1/1, 014 
01 Byt ča 

20.  Návrh zmeny rozpo čtu mesta Byt ča č. 3/2019 - Mestský úrad 
Byt ča a primátor mesta. 
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21.  Požiadavky poslancov mestských častí na opravy, resp. 
rekonštrukcie majetku mesta Byt ča – Poslanci MZ v Byt či 
pp. Miroslav Frolo a Ľubomír Hrobárik. 

22.  Návrh spolupráce – umiestnenie inteligentných lavi čiek 
Smart benches Steora Urban + na území mesta Byt ča, 
v po čte 5 ks – GF Concept s.r.o., Panenská 26, Bratislav a 
811 03.  

23.  Závere čný ú čet mesta Byt ča za rok 2018 – Mestský úrad 
Byt ča a primátor mesta. 

24.  Návrh na opätovné schválenie VZN č. 7/2017, záväzná časť 
Zmeny a doplnku č.5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča 
– Oddelenie Výstavby a Životného prostredia na MsÚ Byt ča 
a primátor mesta. 

25.  Návrh VZN mesta Byt ča o ur čení výšky príspevkov v školách 
a školských zariadeniach v zria ďovate ľskej pôsobnosti 
mesta Byt ča – Oddelenie organiza čno správne na MsÚ 
v Byt či a primátor mesta. 

26.  Návrh VZN, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 
15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
žiaka škôl a školských zariadení - Oddelenie organi začno 
správne na MsÚ v Byt či a primátor mesta. 

 
 
k bodu 1:  
a) Predkladá  

Žiados ť o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich 
sa na prízemí objektu Tribúny mesta Byt ča, č.s. 182 na 
ul. S. Sakalovej v Byt či o výmere 85 m 2, ú čel prenájmu 
: športové aktivity – Martin Ozanik, S. Sakalovej č.s. 
182/24, 014 01 Byt ča. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu  

Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť v súlade s § 9a, 
ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodá renia 
a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 
zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta Byt ča 
a to nebytových priestoroch nachádzajúcich sa na pr ízemí 
objektu Športovej tribúny mesta Byt ča č.s.  182 na ul. S. 
Sakalovej v Byt či, o výmere 85 m 2, s min. cenou prenájmu 
vo výške 20,00 €/m 2/rok, s nájomnou zmluvou uzatvorenou na 
dobu neur čitú, s 3-mesa čnou výpovednou lehotou a s ú čelom 
nájmu – Športové aktivity .   
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Zámer priameho prenájmu predmetných neb. priestorov  sa 
zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke me sta 
a v regionálnej tla či a to s min. 15-d ňovou lehotou na 
doru čenie ponúk záujemcov. Vyhodnotenie sú ťaže bude 
vykonané na zasadnutí MZ v Byt či. 

 
 
k bodu 2:  
a)  Predkladá  

Ponuka na prevod majetku, na odkúpenie pozemku parc . 
CKN č. 1920/108 v k.ú. Ve ľká Byt ča a na odkúpenie 
nedokon čenej stavby prístupovej komunikácie vrátane 
chodníkov, umiestnenej na vyššie uvedenom pozemku –  
CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o., Jirskova 4, 911 01 Tren čín. 

 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť prijatie ponuky 
spolo čnosti CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o., Jirskova 4, 911 
01 Tren čín na prevod majetku, na odkúpenie pozemku parc. 
CKN č. 1920/108 v k.ú. Ve ľká Byt ča a na odkúpenie 
nedokon čenej stavby prístupovej komunikácie vrátane 
chodníkov, umiestnenej na vyššie uvedenom pozemku. 
S oh ľadom na uvedené doporu čuje komisia vypracova ť 
príslušné kúpne zmluvy a následne ich predloži ť na 
rokovanie MZ v Byt či ku schváleniu. Zárove ň komisia 
doporu čuje, aby v týchto zmluvách bol záväzok mesta Byt ča 
na realizáciu asfaltového povrchu a dobudovanie ver ejného 
osvetlenia v danej lokalite časovo stanovený a to 
v termíne do 31.12.2020.   
 

 
k bodu 3:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o odstránenie bariér, zrealizovanie vý ťahu, 
resp. stoli čkového vý ťahu do klubových priestorov na I. 
poschodí Domu kultúry v Byt či – Slovenský zväz telesne 
postihnutých, základná organizácia Byt ča. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia po prerokovaní žiadosti, z dôvodu nedostat ku 

finan čných prostriedkov v sú časnosti, doporu čuje MZ 
v Byt či schváli ť nevyhovenie predmetnej žiadosti. 
V prípade, ak Mesto Byt ča bude disponova ť dodato čnými, 
voľnými finan čnými prostriedkami, doporu čuje komisia 
uvedenou žiados ťou sa opätovne zaobera ť.  
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k bodu 4:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o zriadenie vecného bremena na nehnute ľnos ť, 
parc. CKN č. 3015/52 v k.ú. Ve ľká Byt ča, právo vjazdu 
pešo, alebo motorovými vozidlami cez vyššie uvedený  
mestský pozemok na pozemok parc. CKN č. 3020/239 – 
JUDr. Miloš Gero, Thurzova 971/23, 014 01 Byt ča  

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť nevyhovenie 
žiadosti žiadate ľa - p. JUDr. Miloš Gero, Thurzova 
971/23, 014 01 Byt ča o zriadenie vecného bremena na 
nehnute ľnos ť, parc. CKN č. 3015/52 v k.ú. Ve ľká Byt ča, 
právo vjazdu pešo, alebo motorovými vozidlami cez  vyššie 
uvedený mestský pozemok na pozemok žiadate ľa parc. CKN č. 
3020/239. 
 
 

k bodu 5:  
a)  Predkladá  

Návrh zmluvy č. 78/2019 o uzavretí budúcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena v rámci stavby : „SKV By t ča 
– Hliník nad Váhom, ul. ČSM, rekonštrukcia vodovodu“ – 
Sevak, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť uzatvorenie Zmluvy 

č. 78/2019 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecn ého 
bremena v rámci stavby : „SKV Byt ča – Hliník nad Váhom, 
ul. ČSM, rekonštrukcia vodovodu, medzi Budúcim povinným 
z vecného bremena - Mesto Byt ča, Nám. SR 1/1, 014 01 
Byt ča, I ČO : 00321192 a Budúcim oprávneným z vecného 
bremena – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., 
Bôricá cesta 1960, 010 57 Žilina, I ČO : 36 672 297 a to 
v navrhovanom znení Zmluvy zo d ňa 13.03.2019.  

 
 
  k bodu 6:  
a)  Predkladá  

Opätovná žiados ť o odkúpenie časti pozemku parc. EKN 4-
375/14 v k.ú. Hrabové o výmere cca 250m 2, na ú čel 
vybudovania garáže a pestovania ovocných stromov – 
Ľudmila Bambuchová, Hrabové č.s. 46, 014 01 Byt ča 
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b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť vypracovanie geom. 

plánu na od členenie predmetnej časti z pozemku parc. EKN 
č. 4-375/14 v k.ú. Hrabové, o výmere cca 250 m 2 ( časť 
pozemku mimo komunikácie) a následne prípravu sú ťaže na 
odpredaj tejto novovytvorenej parcely tretej osobe s min. 
kúpnou cenou – 20€/m 2. Po vykonaní vyššie uvedených úkonov 
spôsob a podmienky sú ťaže sa opätovne prerokujú na 
zasadnutí MZ v Byt či.  
   
 

k bodu 7:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o odkúpenie pozemku parc. CKN č. 243/1 orná 

pôda o výmere 564 m 2, k.ú. Hliník nad Váhom – Slavomír 
Koštia ľ a manž. Jarmila, Hliník nad Váhom č.s. 51, 014 
01 Byt ča. Byt ča. 

 

 
b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  

Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť v súlade s 
§9a,ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami  
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 
23.11.2016 zverejnenie zámeru priameho predaja maje tku 
mesta Byt ča tretej osobe a to pozemku parc. CKN č. 243/1, 
orná pôda o výmere 564m 2 v k.ú. Hlilník nad Váhom a to za 
min. kúpnu cenu vo výške 20€/m 2. Zámer priameho predaja 
predmetného pozemku sa zverejní na úradnej tabuli m esta 
Byt ča, na web stránke mesta Byt ča a v regionálnej tla či 
a to s minimálnou 15-d ňovou lehotou na doru čenie ponúk 
záujemcov. Vyhodnotenie sú ťaže bude vykonané na zasadnutí 
MZ v Byt či.   
 
 

k bodu 8:  
a)  Predkladá  

Návrh Zmluvy č. 21403/2019/O220-403 o odovzdaní 
a prevzatí objektov vyvolaných investícií, stavebné  
objekty SO 49.38.04. žst. Byt ča, Prepojenie komunikácií 
na pozemky za Váhom a SO49.38.02.2. žst. Byt ča, 
Komunikácia cestného nadjazdu, časť chodníky – Železnice 
SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1. 
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b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť uzatvorenie Zmluvy 

č. 21403/2019/O220-403 o odovzdaní a prevzatí objekt ov 
vyvolaných investícií, stavebné objekty SO 49.38.04 . žst. 
Byt ča, Prepojenie komunikácií na pozemky za Váhom 
a SO49.38.02.2. žst. Byt ča, Komunikácia cestného 
nadjazdu, časť chodníky, medzi Odovzdávajúcim – Železnice 
Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratisla va, 
I ČO : 31 364 501 a Preberajúcim – Mesto Byt ča, Nám. SR 
1/1, 014 01 Byt ča, I ČO : 00321192 a to v navrhovanom 
znení Zmluvy zo d ňa 25.04.2019.  

 
 
k bodu 9:  
a)  Predkladá  

 Žiados ť o odkúpenie pozemkov parc. CKN č. 2166/9, 
2166/11,2163/1, 2163/3, 2163/5 a GP novovytvorených  
pozemkov parcela CKN č. 2166/13, 14, 15, 16, 17 a parcela 
CKN č. 2163/7, v k.ú. Ve ľká Byt ča, spolu o výmere 1910 m 2 

– FOREST progress s.r.o., Štefániková 217, 014 01 B yt ča. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť zverejnenie zámeru 
priameho predaja pozemkov  parc. CKN č. 2166/9, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 97 m 2 , parc. CKN č. 2166/11, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m 2 , parc. CKN č. 
2163/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 901 m 2 , 
parc. CKN č. 2163/1, ostatné plochy o výmere 95 m 2 , parc. 
CKN č. 2163/3, ostatné plochy o výmere 121 m 2 
a novovytvorených pozemkov vyhotovených GP č. 2/2016(Ing. 
Dagmar Mikolášiková, d ňa 8.11.2016)a to pozemok parc. CKN 
č. 2166/13, ostatná plocha o výmere 61 m 2, parc. CKN č. 
2166/14, ostatná plocha o výmere 28 m 2,  parc. CKN č. 
2166/15, lesný pozemok o výmere 7 m 2,  parc. CKN č. 
2166/16, ostatná plocha o výmere 47 m 2,  parc. CKN č. 
2166/17, ostatná plocha o výmere 73 m 2, ako 
i novovytvoreného pozemku vyhotoveného GP č. 47353210-
40/2019 (Stanislav Klobucký, d ňa 2.4.2019) pozemok parc. 
CKN č. 2163/7, lesný pozemok  o výmere 435 m 2, 
nachádzajúcich sa v k.ú. Ve ľká Byt ča, formou priameho 
predaja pod ľa § 9a, ods.8, písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlad e so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  zo 
dňa 23.11.2016, ako prípadu predaja majetku mesta Byt ča z 
dôvodu hodného osobitného zrete ľa, na web stránke mesta 
Byt ča a úradnej tabuli mesta Byt ča a to kupujúcemu – 
FOREST progress s.r.o., Štefánikova 217, 01401 Byt ča, I ČO 
: 36437778, s nasledovnými podmienkami predaja: kúp na 
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cena vo výške 30,-€/m 2, kupujúci uhradí na vlastné náklady 
správne poplatky spojené s odvkladovaním predmetnej  
kúpnej zmluvy. Dôvodom zriadenia tohto predaja maje tku 
mesta Byt ča ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je 
podpora podnikate ľskej činnosti kupujúceho formou 
odpredaja predmetných mestských pozemkov kupujúcemu , 
ktorý je zárove ň nájomcom vyššie uvedených pozemkov mesta 
a na týchto pozemkoch vybudoval a vlastní dva stave bné 
objekty(prevádzkový objekt a výrobnú halu)v ktorých  
vykonáva podnikate ľskú činnos ť.    

 
 

k bodu 10:  
a)  Predkladá  

Ponuka na výrobu umeleckého dokumentárneho filmu o meste 
Byt ča – Mgr. Milan Kosec, PANORÁMA, Platanová 2/52, 
Žilina. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia po prerokovaní ponuky, z dôvodu nedostatku  

finan čných prostriedkov v sú časnosti, doporu čuje MZ 
v Byt či schváli ť neprijatie predmetnej ponuky.  

 
 
k bodu 11:  
a)  Predkladá  

 Iniciatívny poslanecký návrh, žiados ť o doplnenie 
detského ihriska na Thurzovej ul. v Byt či, schválenie 

fin. prostriedkov – Branislav Šušolík, poslanec MZ 
v Byt či. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia po prerokovaní žiadosti, z dôvodu nedostat ku 

finan čných prostriedkov v sú časnosti, doporu čuje MZ 
v Byt či schváli ť nevyhovenie predmetnej žiadosti.  

 
 

k bodu 12:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o dotáciu na činnos ť klubu v roku 2019 - Benet 
LTC, Štefánikova 219, Byt ča. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia po prerokovaní žiadosti, z dôvodu nedostat ku 

finan čných prostriedkov v sú časnosti, doporu čuje MZ 
v Byt či schváli ť nevyhovenie predmetnej žiadosti.  
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k bodu 13:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o navýšenie dotácie na rok 2019 vo výške 2.400,00 
€ - Komunitné centrum Ruka v ruke, Lú čna 1012/13, Byt ča, 
v zastúpení Mgr. Lenka Ciglanská. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia po prerokovaní žiadosti, z dôvodu nedostat ku 

finan čných prostriedkov v sú časnosti, doporu čuje MZ 
v Byt či schváli ť nevyhovenie predmetnej žiadosti.  

 
 

k bodu 14:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o poskytnutie dotácie na činnos ť klubu , 
navýšenie pre rok 2019 – ŠKTP Kinex Byt ča, JUDr. Karol 
Mihok. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia po prerokovaní žiadosti, z dôvodu nedostatk u 
finan čných prostriedkov v sú časnosti, doporu čuje MZ 
v Byt či schváli ť nevyhovenie predmetnej žiadosti.  

  
 
k bodu 15:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o dotáciu z rozpo čtu mesta na rozvoj turizmu 
mesta Byt ča, mreža na stud ňu v zámockom parku v Byt či – 
Občianske združenie Galza. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia po prerokovaní žiadosti, z dôvodu nedostat ku 

finan čných prostriedkov v sú časnosti, doporu čuje MZ 
v Byt či schváli ť nevyhovenie predmetnej žiadosti.  

 
k bodu 16:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o dotáciu z rozpo čtu mesta na rozvoj turizmu 
mesta Byt ča, rekonštrukcia kamenného st ĺpa svätého Jána 
Nepomuckého v Byt či – Ob čianske združenie Galza. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia po prerokovaní žiadosti, z dôvodu nedostat ku 

finan čných prostriedkov v sú časnosti, doporu čuje MZ 
v Byt či schváli ť nevyhovenie predmetnej žiadosti.  
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k bodu 17:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o dotáciu z rozpo čtu mesta na činnos ť klubu - 
Futbalový klub Hliník nad Váhom. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia po prerokovaní žiadosti, z dôvodu nedostat ku 

finan čných prostriedkov v sú časnosti, doporu čuje MZ 
v Byt či schváli ť nevyhovenie predmetnej žiadosti.  

 
 

k bodu 18:  
a)  Predkladá  

Návrh Štatútu mestských novín BYT ČIANSKE NOVINY – 
poslanec MZ v Byt či, Branislav Šušolík. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť štatút mestských 

novín „Byt čianske noviny“ a zárove ň doporu čuje MZ v 
Byt či, ak Mesto Byt ča bude disponova ť dodato čnými, 
voľnými finan čnými prostriedkami, schválenie finan čných 
prostriedkov potrebných na zabezpe čenie vydávania 
Byt čianských novín.  

 
 
k bodu 19:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o rozšírenie ú čelu využitia poskytnutej dotácie 
z rozpo čtu mesta Byt ča – MFK Byt ča, Námestie SR 1/1, 014 
01 Byt ča 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť vyhovenie žiadosti 

MFK Byt ča o rozšírenie ú čelu využitia mestom Byt ča 
poskytnutej dotácie a to za podmienky, že navrhnuté  
rozšírenie ú čelov použitia predmetnej dotácie bude 
v súlade s príslušnými zákonmi, resp. v súlade 
s vnútornými predpismi mesta.  

 
 
k bodu 20:  
a)  Predkladá  

Návrh zmeny rozpo čtu mesta Byt ča č. 3/2019 - Mestský úrad 
Byt ča a primátor mesta. 
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b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť zmenu rozpo čtu 

mesta Byt ča č. 3/2019 v navrhovanom znení, bez zásadných 
výhrad. Komisia doporu čuje, aby do zasadnutia MR bola 
doplnená výdavková položka DS Hliník nad Váhom, 
zastrešenie schodiska a zábradlie a to o podrobné 
vy číslenie nákladov a jednotlivých úkonov tejto opravy  
objektu. 

 
 
k bodu 21:  
a)  Predkladá  

Požiadavky, žiadosti poslancov mestských častí na opravy, 
resp. rekonštrukcie majetku mesta Byt ča – Poslanci MZ 
v Byt či pp. Miroslav Frolo a Ľubomír Hrobárik. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia po prerokovaní žiadostí, z dôvodu nedostat ku 

finan čných prostriedkov v sú časnosti, doporu čuje MZ 
v Byt či schváli ť nevyhovenie predmetných žiadostí. 

 
  
k bodu 22:  
a)  Predkladá  

Návrh spolupráce – umiestnenie inteligentných lavi čiek 
Smart benches Steora Urban + na území mesta Byt ča, 
v po čte 5 ks – GF Concept s.r.o., Panenská 26, Bratislav a 
811 03.  

 
b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť neprijatie ponuky 

spol. GF Concept s.r.o., Panenská 26, Bratislava  n a 
spoluprácu oh ľadom umiestnenia 5 kusov inteligentných 
Smart lavi čiek na území mesta Byt ča.   

 
 
k bodu 23:  
a)  Predkladá  

Závere čný ú čet mesta Byt ča za rok 2018 – Mestský úrad 
Byt ča a primátor mesta. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť závere čný ú čet 
mesta Byt ča za rok 2018, t.j. schváli ť návrh uznesenia 
špecifikovaný v pracovnom materiály zo d ňa 05.04.2019. 
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k bodu 24:  
a)  Predkladá  

Návrh na opätovné schválenie VZN č. 7/2017, záväzná časť 
Zmeny a doplnku č.5 Územného plánu sídelného útvaru Byt ča 
– Oddelenie Výstavby a Životného prostredia na MsÚ Byt ča 
a primátor mesta. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť predmetné VZN 

Mesta Byt ča v navrhovanom znení, bez zásadných 
pripomienok. 

 
 
k bodu 25:  
a)  Predkladá  

Návrh VZN mesta Byt ča o ur čení výšky príspevkov v školách 
a školských zariadeniach v zria ďovate ľskej pôsobnosti 
mesta Byt ča – Oddelenie organiza čno správne na MsÚ 
v Byt či a primátor mesta. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť predmetné VZN 

Mesta Byt ča v navrhovanom znení, bez zásadných 
pripomienok. 

 
 

k bodu 26:  
a)  Predkladá  

Návrh VZN, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 
15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
žiaka škôl a školských zariadení - Oddelenie organi začno 
správne na MsÚ v Byt či a primátor mesta. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje MZ v Byt či schváli ť predmetné VZN 

Mesta Byt ča v navrhovanom znení, bez zásadných 
pripomienok. 

 
 
Zápis komisie Správy majetku a podnikate ľskej činnosti pozostáva 
z 12-tich strán a zápis vyhotovil d ňa:  10.04.2019. 
         
 
          ---------------------------- 

   Ing. Anton Kotešovský    
                           zapisovate ľ komisie 


