
             M E S T O     B Y T Č A   -   Mestský úrad 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––- 
Č.j.: P-39/2020                            Byt ča, 6. 11. 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   

 
 

12. 11. 2020 (štvrtok o 14,00 hodine 
v Dome kultúry v Byt či v sále na prízemí 

 
s týmto programom: 
 
1/ Žiados ť spolo čnosti BPP Development o odkúpenie pozemku v k. ú. 
Veľká Byt ča. 
2/ Žiados ť p. JUDr. Miloša Gera o odkúpenie pozemku v k. ú. V eľká 
Byt ča. 
3/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča: 
4/ Žiados ť spolo čnosti KTR Byt ča  o finan čnú výpomoc vo výške 
8.500,- €. 
5/ Žiados ť Futbalového oddielu TJ Tatran Hrabové o poskytnuti e 
dotácie. 
6/ Žiados ť Futbalového oddielu TJ Pšurnovice o poskytnutie do tácie. 
7/ Žiados ť Futbalového klubu Hliník nad Váhom o poskytnutie d otácie.  
8/ Žiados ť ZpSaDS Jesienka o poskytnutie finan čných prostriedkov  na 
kompenzáciu zvýšených finan čných nákladov súvisiacich so 
zabezpe čením potrebných OOPP a dezinfek čných prostriedkov v rámci 
prevencie šírenia nákazy COVID-19. 
9/ Žiados ť Školskej jedálne, Ul. E. Lániho č. 261/7, Byt ča 
o poskytnutie finan čných prostriedkov. 
10 /  Z abezpe čenie antigrafitného náteru byt čianskej výh ľadne 
a komponentov náu čného chodníka.  
11 / Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30. 9. 2020. 
12 / Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2020 
k 30.11.2020. 
13 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Byt ča č. 10/2020, 
ktorým sa mení VZN č. 5/2019 o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020. 
14 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Byt ča č. 11/2020, 
ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Byt ča 
č. 6/2020 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi  vo vlastníctve 
Mesta Byt ča. 
15 / Návrh dodatku rokovacieho poriadku Mestského zast upite ľstva 
v Byt či. 
16 / Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či  č. 
120/2020 zo d ňa 17.09.2020. 
17 / Návrh na vyhlásenie vo ľby hlavného kontrolóra. 



18 / Žiados ť spolo čnosti KINEX Bearings a.s., ul. 1.mája 71/98, Byt ča 
o zmenu územného plánu mesta.  
19 / Návrh darovacej zmluvy č. KRHZ–ZA-VO-577-001/2020, cisternová 
automobilová strieka čka, predložený Ministerstvom vnútra SR.  
20 / Informácia o podanej petícii a spôsobe jej vybave nia: 
Presmerovanie cestnej komunikácie (Štúrovej ulice) z dvojsmernej na 
jednosmernú premávku. 
21 / Informácia o podanej petícii a spôsobe jej vybave nia: 
Vybudovanie spoma ľova čov na priechodoch na ul. Eliáša Lániho a 
Štefániková.  
22 / Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                          
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2019/2020. 
23 / Návrh na vo ľbu prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie 
rokov 2021-2024. Okresný súd požiadal o zvolenie sú časných 
prísediacich. 
24 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom  
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
25 / Žiados ť o pridelenie vo ľného bytu č. 43 v bytovom dome pre  
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
26 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  sociálnych 
bytoch na ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča. 
27 / Žiadosti o pridelenie vo ľných sociálnych bytov na ul. 
Tresko ňovej 814/5, Byt ča. 
28 / Návrh na pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa 
hodnotenia projektov grantovou komisiou v V. kole r . 2020. 
29 / Žiados ť K&L Trade, s.r.o., Gokého č. 10, Bratislava o možnos ť 
zachovania letnej terasy na Námestí SR v Byt či.  
30 / Uzatvorenia zmluvy o prenájme nebytových priestor ov  malej 
a ve ľkej telocvi čne na ZŠ Ul. Mieru v Byt či - pokra čovanie procesu. 
31 /  Odpredaj prebyto čného majetku Mesta Byt ča v k.ú. Mikšová. 
32 / Informácia o poškodení krovu a štítovej steny dom u na Ul. 1.mája  
v Byt či (Tisov dom). 
33 / Podanie informácie – tepelné zariadenia a rozvody . 
 
 
 
 
 
 
                             Ing. Miroslav   M i n á r č i k , v.r. 
                                      primátor mest a 
 
 
 
 
 
 
 


