
             M E S T O     B Y T Č A   -   Mestský úrad 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Č.j.: P-33/2021                            Bytča, 25. 6. 2021 

 

 

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   

 

 

1. 7. 2021 (štvrtok) o 14,00 hodine 

v Dome kultúry v Bytči v sále na prízemí 

 

 

s týmto programom: 

1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Bytča. 

2/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2021. 

3/ Návrh na nákup závlahového zariadenia vo výške do 30.000,- € 

a jeho nainštalovanie na futbalové ihrisko v Bytči. 

4/ Návrh na navýšenia rozpočtu diela o sumu 4.350,- € na zhotovenie 

stavby: „Rozšírenie kapacít MŠ Bytča – Hrabové“ z dôvodu podstatného 

navýšenia cien stavebných materiálov počas roku 2021 (najmä 2. 

štvrťroku 2021). 

5/ Nájomné bytové domy v lokalite Thurzové sady – návrh na doplnenie 

a zmenu uznesenia. 

6/ Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy - nájomné bytové domy v lokalite 

Thurzové sady.  

7/ Návrh primátora mesta do zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 4/2021 k 31.07.2021. 

8/ Zaradenie finančných prostriedkov na projekt „Zvýšenie kvality 

portálu Mesta Bytča“ do zmeny rozpočtu Mesta Bytča. 

9/ Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2021 

k 31.07.2021. 

10/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 3/2021 o 

určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča. 

11/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 4/2021  

o zrušení Elokovaného pracoviska, Malá Bytča 103, Bytča a Výdajnej 

školskej jedálne Malá Bytča 103, Bytča ako súčastí Materskej školy, 

Hurbanova 247/5, Bytča  a zriadení Materskej školy, Malá Bytča 103, 

Bytča a jej súčasti Výdajnej školskej jedálni, Malá Bytča 103,   

Bytča.    

12/ Návrh na delegovanie zástupcu mesta do rady školy pri Materskej 

škole, Malá Bytča 103, Bytča. 

13/ Návrh na zrušenie uznesenia č. 65/2021 zo dňa 29. 4. 2021. 

14/ Návrh na schválenie uznesenia podľa § 30 ods. 4 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný 

zákon“) v znení neskorších predpisov. 

15/ Odporučenie k rokovaniu MZ. 



16/ Odporučenie MR k schvaľovaniu vecných bremien na majetku Mesta 

Bytča. 

17/ Žiadosť o odpredaj pozemku Mesta Bytča. 

18/ Žiadosť Marko plus, s.r.o. o zníženie nájmu (pandémia COVID–19). 

19/ Žiadosť o zmenu osoby nájomcu na prenájom nebytových priestorov 

reštaurácie Klasicistickej budovy č.s. 105 v Bytči. 

20/ Vyhodnotenie OVS č. 2/2021 (predaj RD č. s. 634 a príslušné 

pozemky na Kollárovej ul. v Bytči), protokol o vyhodnotení OVS č. 

2/2021. 

21/ Žiadosť Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, Bratislava 

o uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

22/ Žiadosť Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, Bratislava 

o uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

23/ Ponuka vlastníkov pozemkov v k.ú. Hliník nad Váhom na odpredaj 

pozemkov Mestu Bytča. 

24/ Žiadosť vlastníkovnehnuteľností v k.ú. Hliník nad Váhom 

o odpredaj časti pozemku Mesta Bytča. 

25/ Žiadosť Stredoslovenskej distribučnej, Žilina o uzatvorenie 

Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

26/ Protokol – zmluva č. 1/2021 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta 

Bytča do správy organizácie: Jesienka – zariadenie pre seniorov 

a denný stacionár, Treskoňova ul. č. 813, Bytča -  vzduchotechnika. 

27/ Protokol – zmluva č. 2/2021 o odovzdaní a prevzatí majetku mesta 

Bytča do správy organizácii: Technické služby mesta Bytča, Hlinická 

403/16, Bytča - verejné osvetlenie, rekonštrukcia. 

28/ Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu 

projektu pod názvom: „Regenerácia vnútrobloku na ulici Gaštanová 

v Bytči“. 

29/ Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu 

projektu pod názvom: „Regenerácia vnútrobloku Úvažie v Bytči“. 

30/ Žiadosť Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, Žilina o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

31/ Žiadosť o odkúpenie pozemkov Mesta Bytča parc. CKN č. 56 a 57 

v k.ú. Malá Bytča. 

32/ Žiadosť ENERGY STUDIO, s.r.o., Žilina o uzatvorenie Zmluvy 

o zriadení vecného bremena. 

33/ Schvaľovanie zmluvy o zriadení vecného bremena - Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960,  Žilina. 

34/ Podnet na odporúčanie využitia pozemkov parc. KN-C č. 981/34, 

982/13 v k.ú. Veľká Bytča (lokalita Sihoť) na zriadenie zberného 

dvora.  

35/ Podnet na odporúčanie ďalšieho nakladania s majetkom mesta – 

budova bývalej MŠ na pozemku parc. KN-C č. 385/4 v k.ú. Veľká Bytča 

(lokalita Rajčula). 

36/ Žiadosť o schválenie výstavby IBV „EKO-UHRÍNOV“ na parc. KN-E č. 

2348, č. 2246 v k.ú. Veľká Bytča. 

37/ Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv v bytovom dome pre dočasné 

ubytovanie Jesienka, Ul. Treskoňova č. 813/4, Bytča na dobu 

neurčitú. 



38/ Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv v nájomných bytoch, Ul. 

Treskoňova č. 814/5, Bytča. 

39/ Pridelenie voľných nájomných bytov v Pšurnoviciach. 

40/ Návrh na zabezpečenie, vykonávanie upratovacích  

a čistiacich služieb v spoločných priestoroch (schodišťa,  

chodby) nájomných bytových domov mesta Bytča. 

41/ Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Mestom  

Bytča a obcou Petrovice na základe novelizácie zákona o obecnej  

Polícii. 

42/ Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Mestom  

Bytča a obcou Kolárovice na základe novelizácie zákona o obecnej  

Polícii. 

43/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 

projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2021. 

44/ Návrh na odvolanie z funkcie zapisovateľky finančnej komisie 

a návrh na menovanie do funkcie zapisovateľa finančnej komisie. 

45/ Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 

na II. polrok 2021: 

46/ Návrh na voľbu členov Správnej rady Mestského futbalového klubu, 

Bytča, občianske združenie. 

 

 

 

 

 

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

                                         primátor mesta 


