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Z á p i s  
zo zasadnutia komisie Správy majetku  

 a podnikate ľskej činnosti konanej  
dňa 27.10.2020   

 
Predmet rokovania: 
 
 
1.  Žiados ť o finan čnú výpomoc o výške 2.500,00€ - KTR Byt ča, 

s. r. o, Nám. SR č. 1, 014 01  Byt ča, v zastúpení Ing. 
Anton Kotešovský, konate ľ spolo čnosti. 

2.  Žiados ť o navýšenie príspevku z rozpo čtu mesta na činnos ť 
klubu, zvýšenie dotácie na rok 2020 – Futbalový odd iel TJ 
Tatran Hrabové. 

3.  Žiados ť o navýšenie príspevku z rozpo čtu mesta na činnos ť 
klubu, zvýšenie dotácie na rok 2020 – Futbalový odd iel TJ 
Pšurnovice. 

4.  Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 6/2020 k 30.11.2020 - 
Mestský úrad v Byt či a primátor mesta. 

5.  Návrh VZN mesta Byt ča č......./2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 6/2020 o podmienkach nakladania 
s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Byt ča - primátor 
mesta a Organiza čno – správne oddelenie MsÚ Byt ča. 

6.  Rokovací poriadok MZ v Byt či, návrh dodatku - primátor 
mesta a Organiza čno – správne oddelenie MsÚ Byt ča. 

7.  Návrh VZN mesta Byt ča č....../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 – primátor mesta a Organiza čno – správne oddelenie 
MsÚ Byt ča. 

8.  Poškodenie krovu a štítovej steny Tisov dom, č. s. 35/4 
v Byt či, havarijný stav, na vedomie – odd. Správy majetku  
a RR na mestskom úrade v Byt či.  

9.  Darovacia zmluva č. KRHZ–ZA-VO-577-001/2020, cisternová 
automobilová strieka čka – SR, MV SR v zastúpení Ing. 
Pavol Mikulášek, prezident Hasi čského a záchranného 
zboru.  

10.  Žiados ť o odkúpenie pozemku o výmere cca 116 m 2 z pozemku 
mesta parc. CKN č. 3015/17, nachádzajúceho sa pred 
pozemkom parc. CKN č. 3020/331 v k. ú. Ve ľká Byt ča - BPP 
Development, s. r. o., Gaštanová 1007/6, 014 01  By t ča. 
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11.  Žiados ť o odkúpenie pozemku o výmere 169 m 2 ,t. j. pozemku 
mesta parc. CKN č. 3015/52, v k. ú. Ve ľká Byt ča – JUDr. 
Miloš Gero, Thurzova 971/23, 014 01  Byt ča. 

12.  Informácia o návrhu na zrušenie uznesenia MZ v Byt či č. 
120/2020 zo d ňa 17.09.2020. 

13.  Žiados ť o poskytnutie finan čných prostriedkov 
z rezervného fondu mesta Byt ča, vo výške 2,000 €, na 
opravu o miestnej komunikácie ulica Kollárovská, Po d 
Hájom v Byt či – Branislav Šušolík, Pod Hájom 1531/32, 014 
01  Byt ča.  

(Materiál predložený priamo na zasadnutí komisie)                  

 
k bodu 1:  
 
a)   Predkladá  

Žiados ť o finan čnú výpomoc o výške 2.500,00€, predkladá 
KTR Byt ča, s. r. o, Nám. SR č. 1, 014 01  Byt ča, 
v zastúpení Ing. Anton Kotešovský, konate ľ spolo čnosti. 

 
b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu  

     Komisia doporu čuje  ........  

 
k bodu 2:  
 
a)  Predkladá  

Žiados ť o navýšenie príspevku z rozpo čtu mesta na činnos ť 
klubu, zvýšenie dotácie na rok 2020, predkladá Futb alový 
oddiel TJ Tatran Hrabové. 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
     Komisia doporu čuje  .......  
 
k bodu 3:  
 
a)  Predkladá  

Žiados ť o navýšenie príspevku z rozpo čtu mesta na činnos ť 
klubu, zvýšenie dotácie na rok 2020, predkladá Futb alový 
oddiel TJ Pšurnovice. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje ....... 
 
k bodu 4:  
 
a)  Predkladá  
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Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 6/2020 k 30.11.2020, 
predkladá Mestský úrad v Byt či a primátor mesta. 

      
b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  

Komisia doporu čuje.......  

 
 
k bodu 5:  
 
a)  Predkladá  

Návrh VZN mesta Byt ča č......./2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa VZN č. 6/2020 o podmienkach nakladania 
s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Byt ča, predkladá 
primátor mesta a Organiza čno – správne oddelenie MsÚ 
Byt ča. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje ..........  

   
k bodu 6:  
 
a)  Predkladá  

Rokovací poriadok MZ v Byt či, návrh dodatku, predkladá 
primátor mesta a Organiza čno – správne oddelenie MsÚ 
Byt ča. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje ......... 

 

k bodu 7:  
 
a)  Predkladá  

Návrh VZN mesta Byt ča č....../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, predkladá primátor mesta a Organiza čno správne 
oddelenie MsÚ Byt ča. 

 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje..........  

 
k bodu 8:  
 
a)  Predkladá  
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Poškodenie krovu a štítovej steny Tisov dom, č. s. 35/4 
v Byt či, havarijný stav, na vedomie, predkladá odd. 
Správy majetku a RR na mestskom úrade v Byt či.  

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje....... 

 
k bodu 9:  
 
a)  Predkladá  

Darovacia zmluva č. KRHZ–ZA-VO-577-001/2020, cisternová 
automobilová strieka čka, predkladá SR, MV SR v zastúpení 
Ing. Pavol Mikulášek, prezident Hasi čského a záchranného 
zboru.  

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje..........  

k bodu 10:  

a)  Predkladá  
Žiados ť o odkúpenie pozemku o výmere cca 116 m 2 z pozemku 
mesta parc. CKN č. 3015/17, nachádzajúceho sa pred 
pozemkom parc. CKN č. 3020/331 v k. ú. Ve ľká Byt ča, 
predkladá BPP Development, s. r. o., Gaštanová 1007 /6, 
014 01  Byt ča. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje......  

 
 
k bodu 11:  
 
a)  Predkladá  

Žiados ť o odkúpenie pozemku o výmere 169 m 2 ,t. j. pozemku 
mesta parc. CKN č. 3015/52, v k. ú. Ve ľká Byt ča, 
predkladá JUDr. Miloš Gero, Thurzova 971/23, 014 01   
Byt ča. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje......  

 
k bodu 12:  
 
a)  Predkladá  

Informácia o návrhu na zrušenie uznesenia MZ v Byt či č. 
120/2020 zo d ňa 17.09.2020, na vedomie, predkladá MsÚ 
v Byt či. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje........ 
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k bodu 13:  
 
a)  Predkladá  

Žiados ť o poskytnutie finan čných prostriedkov 
z rezervného fondu mesta Byt ča, vo výške 2,000 €, na 
opravu o miestnej komunikácie ulica Kollárovská, Po d 
Hájom v Byt či, predkladá priamo na zasadnutí komisie p. 
Branislav Šušolík, Pod Hájom 1531/32, 014 01  Byt ča.  

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje........ 
 
 
 

Zápis komisie Správy majetku a podnikate ľskej činnosti pozostáva 
z 5-ich strán a zápis vyhotovil d ňa:  28.10.2020. 

      
 
Komisia k jednotlivým bodom predmetu rokovania neza ujala 
žiadne doporu čujúce stanovisko, nako ľko bola komisia 
neuznášania schopná, zasadnutia sa zú častnili dvaja zo 
šiestich členov komisie.  
 
 
 
 
 
 
 
          ---------------------------- 

   Ing. Anton Kotešovský    
                              zapisovate ľ komisie 
 


