
             M E S T O     B Y T Č A   -   Mestský úrad 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––- 
Č.j.: P-36/2019                            Byt ča, 21. 6. 2019                         
 
 

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   

 
27. 6. 2019 (štvrtok) o 14,00 hodine 

v Dome kultúry v Byt či v sále na prízemí 
 
s týmto programom: 
 
1/ Ponuka OZ ASA, Banská Bystrica na realizáciu proj ektu ZpS ASA 
Byt ča. 
2/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča. 
3/ Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča za I. štvr ťrok 2019. 
4/ Žiados ť OZ GALZA, Byt ča o poskytnutie dotácie vo výške 4.282,- € 
na reštaurovanie kamenného st ĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého 
v zámockom parku v Byt či.  
5/ Žiados ť OZ GALZA, Byt ča o poskytnutie dotácie vo výške 1.600,- € 
na zhotovenie mreže na stud ňu v zámockom parku v Byt či. 
6/ Žiados ť Jesienka – zariadenie pre seniorov a denný stacion ár, 
Tresko ňova 813, Byt ča o zakúpenie osobného motorového vozidla na 
rozvoz stravy. 
7/ Návrh opravy havarijného stavu mestskej komunikác ie Ul. Družstev-
ná, Byt ča v d ĺžke 365 m.  
8/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2019 
k 30. 6. 2019. 
9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 6/2019 o 
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území mesta Byt ča. 
10 / Návrh dohody o rozvíjaní vzájomnej partnerskej sp olupráce medzi 
mestami Byt ča a Opoczno. 
11 / Informácia o stave a priebehu riešenia právnej ve ci iniciovanej 
Ing. Máriou Slosiarikovou, týkajúcej sa komunikácie  v časti Ul. Na 
Sahare. 
12 / Žiados ť spolo čnosti LIVET, a. s.,  Bratislava o vyjadrenie sa k 
podnikate ľskému zámeru výstavby „Komplex Via Flavia“. 
13 / Vyhodnotenie sú ťaže o prenájom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa na prízemí objektu Tribúny mesta Byt ča, č.s. 182 
na ul. S. Sakalovej v Byt či. 
14 / Schva ľovanie uzatvorenia kúpnej zmluvy na odkúpenie pozem ku v 
k.ú. Hliník nad Váhom. 
15 / Schva ľovanie uzatvorenia kúpnej zmluvy na odkúpenie pozem kov  
v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
16 / Žiados ť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena. 



17 / Schva ľovanie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov v k.ú. V eľká 
Byt ča p. Ľudmily Fabovej. 
18 / Schva ľovanie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov v k.ú. V eľká 
Byt ča od p. Jany Vará čkovej. 
19 / Žiados ť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Mesta v k.ú. Mi kšová. 
20 / Žiados ť-Stredoslovenská distribu čná, Žilina o uzatvorenie Zmluvy 
o zriadení vecného bremena. 
21 /  Žiados ť TEZAR, s.r.o., Byt ča o schválenie investície  
rekonštrukcie kotolne Centrum v Byt či. 
22 / Návrh OVS č. 1/2019, nakladanie s majetkom mesta Byt ča na 
odpredaj prebyto čného majetku   v k.ú. Ve ľká Byt ča.  
23 / Žiados ť ZŠ na Ul. Mieru v Byt či o schválenie možnosti prenájmu  
nebytových priestorov pre Súkromnú základnú umeleck ú školu, Žilina.  
24 / Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 29/2018 zo d ňa 21. 2. 2018. 
25 / Žiados ť Rímsko-katolíckeho farského úradu Petrovice o výme nu 
okien v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pšurnovi ciach. 
26 / Žiados ť o osadenie dopravného zrkadla na Ul. okružnej v By t či. 
27 / Žiadosti o opätovné pridelenie bytov v bytovom do me pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
28 / Žiados ť o pridelenie vo ľného bytu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
29 / Žiadosti o opätovné pridelenie sociálnych bytov, Tresko ňova 
814/5, Byt ča. 
30 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2019. 
31 / Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestskéh o 
zastupite ľstva v Byt či na II. polrok 2019. 
32 / Byt čianska výh ľadňa – nájomná zmluva. 
33 / Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt: “ Dvoj garáž DHZO 
Mikšová“. 
34 / Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt: “ Stav ebné úpravy 
požiarnej zbrojnice Pšurnovice, č. súp. 178“.  
35 / Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt: “Rozví jame našu 
kultúru“.  
36 / Predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok z Fondu 
malých projektov na základe Výzvy č. V programu Interreg V-A Po ľsko 
– Slovensko 2014-2020, názov projektu: Náu čný chodník „Za krásami 
byt čianskej prírody“. 
 
 
 
 
                                Ing. Miroslav   M i  n á r č i k    
 
 
 
 
 
 
 


