
             M E S T O     B Y T Č A   -   Mestský úrad 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––- 
Č.j.: P-41/2020                            Byt ča, 9. 12. 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   

 
 

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

 
s týmto programom: 
 
1/ Materiál predložený hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
2/  Návrh  z meny programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 7/2020 k 31. 12. 2020. 
3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 12/2020, 
ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
8/2019 zo d ňa 25. 9. 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpa dy 
a drobné stavebné odpady. 
4/ Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpo čtu Mesta Byt ča na r.  
2021. 
5/ Žiados ť o poskytnutie dotácie Filmovému klubu Byt ča na zabez- 
pečenie filmového a divadelného programu na akcii 6. r očník 
festivalu „Hviezdne noci 2021“. 
6/ Návrh programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2021 s výh ľadom na 
roky 2022 a 2023. 
7/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 13/2020, 
ktorým sa mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
5/2019 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl 
a školských zariadení na rok 2021. 
8/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 14/2020, 
ktorým sa mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 
2/2016 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a s drobn ými stavebnými 
odpadmi. 
9/ Návrh na odpísanie poh ľadávky po nebohej p. Márii Kubicovej. 
10 /  Žiados ť p. Petra  Kulíška s manž. Silviou Kulíškovou o ukon čenie 
nájmu nebytových priestorov a pozemku Reštaurácie P alatín. 
11 / Žiados ť ASSASIN GYM, Byt ča o odpustenie nájomného za prenájom 
nebytových priestorov v Tribúne mesta, Byt ča. 
12 / Žiados ť BPP Development, Byt ča o odkúpenie pozemku v k. ú. Ve ľká 
Byt ča - opätovné prerokovanie. 
13 / Žiados ť p. JUDr. Miloša Gera, Byt ča o odkúpenie pozemku v k. ú. 
Veľká Byt ča - opätovné prerokovanie. 
14 / Návrh dodatku č. 7 k nájomnej zmluve uzatvorenej s Lesným 
spolo čenstvom Byt ča. 
15 / ENERGY STUDIO, s. r. o., Žilina – Byt čica - schva ľovanie Zmluvy 
o zriadení vecného bremena. 



16 / Vyhlásenie OVS č. 2/2020 na prenájom nebytových priestorov 
bývalej reštaurácie Palatín. 
17 / Žiadosti o opätovné pridelenie bytu v bytovom dom e pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča. 
18 / Žiadosti o opätovné pridelenie nájomného bytu na Ul. Tresko ňovej 
č. 814/5, Byt ča. 
19 / Žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Ul. Tresk oňovej č. 
814/5, Byt ča. 
20 / Pridelenie nájomných bytov v m. č. Pšurnovice č. 303, Byt ča. 
21 / Pridelenie nájomných bytov - Thurzové sady, Byt ča. 
 
 
 
   
 
 
 
                            Ing. Miroslav   M i n á  r č i k, v.r. 
                                       primátor mes ta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


