
             M E S T O     B Y T Č A   -   Mestský úrad 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––- 
Č.j.: P-16/2020                            Byt ča, 19. 6. 2020                      

 
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   

 
25. 6. 2020 (štvrtok) o 14,00 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 Mesta Byt ča k 31.03.2020. 
3/ Návrh na zrušenie dotácie pre OZ Filmový klub Byt ča. 
4/ Žiados ť poslanca p. Miroslava Frola o pridelenie finan čných 
prostriedkov na investi čné akcie v roku 2020. 
5/ Návrh na upustenie od konania kultúrno-spolo čenskej akcie   
Byt čiansky jarmok 2020. 
6/ Žiados ť Základnej školy, Ul. E. Lániho, Byt ča o schválenie 
finan čných prostriedkov na spolufinancovanie opravy elekt ro-
inštalácie. 
7/ Žiados ť Futbalového klubu Hliník nad Váhom o finan čný príspevok € 
na dofinancovanie zámeru vybudova ť automatický závlahový systém. 
8/ Žiados ť DV HZ Hliník nad Váhom o pridelenie finan čných  
prostriedkov na zakúpenie športovej hasi čskej strieka čky. 
9/ Žiados ť BENET Lawn-Tennis Club Byt ča o poskytnutie (navýšenie) 
dotácie. 
10 / Prevádzkovanie letného kúpaliska. 
11 / Návrh Zmeny rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 4/2020 
k 30.06.2020. 
12 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 6/2020 
o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlast níctve Mesta 
Byt ča. 
13 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 7/2020 zo 
dňa 25.06.2020, ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Byt ča č.2/2016 zo d ňa 15.06.2016 o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom. 
14 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 8/2020, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 5/2019 o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení  na rok 2020. 
15 / Žiados ť MFK Byt ča o rozšírenie ú čelu využitia poskytnutej 
dotácie. 
16 / Žiadosti o zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve Mesta z dôvodu úplného uzatvorenia prev ádzok z dôvodu 
mimoriadnej situácie spôsobenej vplyvom pandémie ko ronavírusu SARS-
CoV-2. 



17 / Návrh na odpredaj prebyto čného majetku Mesta Byt ča, objekt č. 
súp. 634 na Ul. Kollárovej v Byt či a troch pozemkov, parc. CKN č. 
42/1, 42/2 a 43/2  v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
18 / Návrh na vykonanie prieskumu záujmu o odpredaj by tového domu č. 
s. 303 v k.ú. Pšurnovice (5 bytov), resp. o odpreda j jednotlivých 
bytov. 
19 / Žiados ť Ob čianskeho združenia ASA (Asociácia Sociálnych 
Altruistov), Medená 5712/3, 974 01 Banská Bystrica o predaj pozemku 
parc. KNC č. 384, 385/4 a časti pozemku  parc. KNC č. 385/2, 3519/2 
a 3519/4 v k.ú. Ve ľká Byt ča za 1,- € za ú čelom realizácie projektu 
ASA – ZpS (Zariadenie pre Seniorov). 
20 / Žiados ť p. Milana Ga ňu, Hliník nad Váhom č. 500, Byt ča  
o prenájom časti pozemku parc. č. EKN 3079/2 v k.ú. Ve ľká Byt ča, za 
účelom vybudovania oddychovej zóny. 
21 / Petícia ob čanov mesta Byt ča a vlastníkov bytov bytového domu č. 
1014 na Ul. Lú čna v Byt či o pridelenie parkovacích miest pred 
vchodmi bytového domu, Ul. Lú čna č.s. 1014. 
22 / Žiados ť spolo čnosti Kamenivo Slovakia a.s., Areál Prefa, Byt ča  
o zmenu územného plánu Mesta Byt ča. 
23 / Návrh poslankyne p. Ľuboslavy Rybárikovej o výrub stromov - líp 
v areáli cintorína Byt ča. 
24 / Športová hala Byt ča – informácia. 
25 / Žiados ť ob čianok m. č. Malá Byt ča o vy členenie finan čného 
príspevku na rekonštrukciu a zlepšenie bezpe čnosti detského ihriska 
v Malej Byt či. 
26 / Žiados ť nájomcu p. Martina Ozánika, ASSASIN,Byt ča o preplatenie 
finan čných nákladov spojených s vykonaním stavebných úpra v 
v nebytových priestoroch Tribúny mesta na Ul. Sidón ie Sakalovej. 
27 / Opätovné prerokovanie prenájmu ve ľkokapacitných kontajnerov 
zameraných na zber BRO, okolitým obciam, schva ľovanie prenájmu 
majetku mesta osobitným zrete ľom, po zverejnení zámeru. 
28 / Žiadosti o odkúpenie rozostavaných garáži nachádz ajúcich sa na 
ulici Bottova v Byt či. 
29 / Žiados ť HANT Development,a.s., Bratislava o uzatvorenie ná jomnej 
zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného  bremena na 
pozemkoch Mesta Byt ča parcela CKN č. 3155/50 a 3155/112 v k.ú. Ve ľká 
Byt ča.  
30 / Žiados ť Rosni čka s.r.o., Bratislava o uzatvorenie nájomnej 
zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného  bremena na 
pozemku Mesta Byt ča parcela CKN č. 3155/50  v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
31 / Žiados ť Ob čianske združenie SJŠ Byt ča, Byt ča o dlhodobý prenájom 
nebytových priestorov, u čební na ZŠ Ul. E. Lániho v Byt či, za ú čelom 
vyu čovania cudzích jazykov. 
32 / Žiados ť o odpredaj pozemku mesta Byt ča v k. ú. Pšurnovice. 
33 / Žiados ť o odpredaj pozemku Mesta Byt ča za ú čelom výstavby garáže 
na Úvaží v Byt či. 
34 / Žiados ť o prenájom časti pozemku parcela v k. ú. Ve ľká Byt ča. 
35 / Žiados ť K&L CAPITAL, s. r. o., Byt ča o predaj  v k. ú. Ve ľká 
Byt ča. 
 



36 / Rodinný dom č. s. 35/4 na ulici 1. Mája v Byt či stanovenie 
postupu Mesta Byt ča pri ďalšom nakladaní s týmto majetkom Mesta. 
37 / Návrh termínov zasadnutí MR a MZ na II. polrok 20 20. 
38 / Návrh na pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovou komisiou v III. kole  r. 2020.  
39 / Predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
z opera čného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 
projekt: „Moderné technológie v Byt či (MTB) - Podpora budovania 
inteligentného mesta Byt ča“. 
40 / Predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
z opera čného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na 
projekt: „Zvýšenie kvality portálu Mesta Byt ča pomocou zavedenia 
moderných technológii s využitím prvkov umelej inte ligencie“. 
41 / Ponuka na prevod majetku, opätovné schva ľovanie uzatvorenia 
kúpnych zmlúv na odkúpenie pozemkov a rozostavanej stavby MK 
nachádzajúcich sa v lokalite IBV Byt ča pod Hájom predkladá CERTUS 
DEVELOPMENT, s. r. o., Jirskova 4, 911 01  Tren čín.  

 
 
 
 
 
 
 
                             Ing. Miroslav   M i n á r č i k , v.r. 
                                      primátor mest a 
 
 
 
 


