
             M E S T O     B Y T Č A   -   Mestský úrad 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––- 
Č.j.: P-80/2019                            Byt ča, 6. 12. 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   

 
12. 12. 2019 (štvrtok) o 13,00 hodine 

 
v Dome kultúry v Byt či v sále na prízemí  

 
s týmto programom: 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča. 
2/  Plnenie programového rozpo čtu  k 30.9.2019. 
3/  Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2019 
k 31.12.2019.  
4/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 9/2019  
o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl a školských 
zariadení na rok 2020. 
5/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Byt ča č. 10/2019 
o ur čení výšky príspevkov v školách a školských zariaden iach 
v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Byt ča. 
6/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 11/2019  
ktorým sa mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a ur čení sumy úhrady za 
poskytované sociálne služby v zariadení pre senioro v a dennom 
stacionári Jesienka, Tresko ňova ul. č. 813/4, Byt ča. 
7/ Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpo čtu Mesta Byt ča na r.  
2020. 
8/ Žiados ť o poskytnutie dotácie Filmovému klubu Byt ča na zabez- 
pečenie filmového a divadelného programu festivalu „Hv iezdne noci 
2020“. 
9/  Návrh programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2020.  
10 /  Žiados ť Spojenej školy internátnej, Byt ča o vyjadrenie Mesta 
Byt ča k zaradeniu a k zriadeniu Základnej školy pre žia kov 
s autizmom, Mi čurova 364/1, Byt ča, do siete škôl a školských 
zariadení.  
11 /  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej  
pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2018/2019. 
12 / Informácia o výsledku súdneho sporu o odstránenie  stavby 
z pozemku. 
13 / Opätovná žiados ť p. Filipa Korbáša o schválenie zámeru výstavby 
rodinných domov. 
14 / Protokol o vyhodnotení OVS č. 2/2019 na predaj pozemku parc. CKN 
č. 824/9 v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
15 / Verejná ponuka na priamy predaj majetku Mesta Byt ča, parc. CKN  
č. 482/3 v k.ú. Hrabové - vyhodnotenie sú ťaže. 



16 / Lesné spolo čenstvo Byt ča dodatok č. 6 nájomnej zmluvy. 
17 /   Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci  stavby:  
„Byt ča – Družstevná – Rozšírenie NNK pre IBV“. 
18 / Žiados ť o zmenu predmetu nájmu v nájomnej zmluve na nebyto vý 
priestor nachádzajúci sa v budove č. s. 182 na ulici Sidónie 
Sakalovej v Byt či. 
19 /  Žiados ť o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa   
v Tribúne Mesta Byt ča č.s. 182, na ulici Sidónie Sakalovej v Byt či. 
20 / Petícia ob čanov bývajúcich v bytových domoch č.s. 1015 a 1016 na 
Ul. Brezovej v Byt či a č.s. 1014 na Ul. Lú čnej za „Vytvorenie nových 
parkovacích miest na ulici Lú čna a Brezová“. 
21 / Žiadosti o opätovné pridelenie bytov v bytovom do me pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
22 / Žiadosti o pridelenie bytu v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
23 / Žiadosti o opätovné pridelenie bytov v sociálnych  bytov  
na Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča. 
24 / Návrh na zmenu zapisovate ľky grantovej komisie. 
25 / Návrh na vyradenie prebyto čného a neupotrebite ľného hnute ľného 
majetku Mesta Byt ča – Autobus IVECO 5013V. 
26 / Návrh termínov zasadnutí mestskej rady a mestskéh o zastupi-
te ľstva na I. polrok 2020. 
27 / Zmena rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 1/2019/Z k 31. 12. 2019 
v zmysle § 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami 
Mesta Byt ča. 
 
 
 
 
 
 
 
                            Ing. Miroslav   M i n á r č i k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


