
             M E S T O     B Y T Č A   -   Mestský úrad 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Č.j.: P-12/2020                            Bytča, 30. 4. 2020                     

 
P O Z V Á N K A 

 
Podľa § 12, ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bytči, ktoré sa bude konať   

 
6. 5. 2020 (streda) o 14,00 hodine 

 
v Dome kultúry v Bytči v sále na prízemí 

  
s týmto programom: 
 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta Bytča. 
2/ Záverečný účet Mesta Bytča za r. 2019. 
3/ Žiadosť Stavebného podniku, s.r.o., Hlboké nad Váhom o navýšenie 
rozpočtu prác na Požiarnej zbrojnici v Bytči.  
4/ Návrh rekonštrukcie MŠ Hrabové – vytvorenie novej učebne. 
5/ Návrh na zníženie dotácie Mestskému futbalovému klubu Bytča. 
6/ Návrh na zníženie dotácie Mestskému hádzanárskemu klubu Bytča. 
7/ Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 3/2020 
k 31. 5. 2020. 
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 5/2020, 
ktorým sa mení VZN č. 6/2019 o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii na území mesta 
Bytča. 
9/ Nakladanie s majetkom Mesta Bytča – Tepelné hospodárstvo 
a tepelné zariadenia, nájomná zmluva s obchodnou spoločnosťou TEZAR, 
s.r.o., Thurzova č. 968/17 – návrh na zriadenie komisie. 
10/ Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku  v k.ú. Veľká Bytča za účelom 
vybudovania oddychovej zóny. 
11/ Žiadosť o odkúpenie pozemku Mesta Bytča v k.ú. Kolárovice. 
12/ Žiadosť o odkúpenie rozostavanej garáže nachádzajúcej sa na 
ulici Bottovej v Bytči. 
13/ Žiadosť o odkúpenie rozostavanej garáže nachádzajúcej sa na 
ulici Bottova v Bytči. 
14/ Opätovné prerokovanie prenájmu veľkokapacitných kontajnerov 
zameraných na zber BRO okolitým obciam. 
15/ Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v administra- 
tívnej budove Technických služieb Mesta Bytča. 
16/ Žiadosť o odkúpenie rozostavanej garáže nachádzajúcej sa na Ul.  
Bottovej v Bytči. 
17/ Záväzné súťažné podmienky OVS č. 1/2020 na predaj pozemku  
v k. ú. Veľká Bytča. 
18/ Žiadosť HANT Development, a.s., Bratislava o uzatvorenie 
nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
na pozemkoch Mesta Bytča. 



19/ Žiadosť B. D. Rosnička s.r.o., Bratislava o uzatvorenie nájomnej 
zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 
pozemku Mesta Bytča. 
20/ Žiadosti o opätovné pridelenie bytov v bytovom dome pre dočasné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Treskoňova č. 813/4, Bytča. 
21/ Žiadosti o pridelenie voľných bytov v bytovom dome pre dočasné 
ubytovanie Jesienka, Treskoňova č. 813/4, Bytča. 
22/ Žiadosti o opätovné pridelenie sociálnych bytov, Ul. Treskoňova  
č. 814/5, Bytča. 
23/ Informácia, že nájomníci z jedného bytu na Ul. Treskoňovej č.  
814/5, Bytča sú neplatičmi.  
24/ Požiadavka KSoc o informácie o neplatičoch v sociálnych bytoch 
a Jesienke. 
25/ Žiadosť spoločnosti ITER s.r.o., S.Sakalovej 190, Bytča 
o udelenie súhlasu s umiestnením stavby – bezobslužná čerpacia 
stanica PHM a bezdotyková samoobslužná autoumyváreň. 
26/ Žiadosť  spoločnosti BPP Development, s.r.o., Bytča a ďalších  
vlastníkov pozemkov o vyjadrenie sa Mesta Bytča k bodu napojenia  
účelovej prístupovej komunikácie na verejnú komunikáciu Mesta Bytča. 
27/ Návrh zástupca primátora mesta o zaslanie požiadavky na Štátne 
lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica. 
28/ Informácia o žiadosti OZ Filmový Klub Bytča - návrh spolupráce 
s Mestom Bytča pri organizovaní Festivalu Hviezdne noci, ktorý OZ 
plánuje zorganizovať v termíne od 13. do 16. 8. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Ing. Miroslav   M i n á r č i k , v.r. 
                                      primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZNÁMKA: Upozorňujeme, že zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
          v Bytči, ktoré sa uskutoční dňa 6. 5. 2020 je neverejné. 
 
 
 


