
             M E S T O     B Y T Č A   -   Mestský úrad 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––- 
Č.j.: P-27/2021                            Byt ča, 23. 4. 2021 

 
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   
 

29. 4. 2021 (štvrtok) o 14,00 hodine 
v Dome kultúry v Byt či v sále na prízemí 

 
s týmto programom: 
 
1/ Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta B yt ča. 
2/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok 2020. 
3/ Žiados ť Športového klubu telesne postihnutých športovcov K inex 
Byt ča o poskytnutie dotácie. 
4/ Návrh primátora mesta na vyplatenie odmien pracov níkom školstva 
pri zabezpe čovaní bezproblémového vyu čovacieho a výchovno-
vzdelávacieho procesu v MŠ, školských kluboch a ško lských jedál ňach. 
5/ Návrh primátora mesta na vyplatenie odmien členom dobrovo ľného 
hasi čského zboru. 
6/ Návrh primátora mesta na rekonštrukciu futbalovéh o areálu. 
7/ Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 3/2021 
k 30. 4. 2021. 
8/ Návrh úpravy výšky nájomného v bytovom dome (soci álne byty) Ul. 
Tresko ňova č. 814/5, Byt ča. 
9/ Informácia o podanej petícii a spôsobe jej vybave nia. 
10 / Protokol OVS č. 1/2021 (objekt na Kollárovej ulici). 
11 / Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy (Palatín) na       
prevádzkovanie reštaurácie v Klasicistickej budove č.s. 105 v Byt či. 
12 / Návrh Stredoslovenská distribu čná, a.s, Žilina – zmluva  
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
13 / Oznámenie o ukon čení nájomného vz ťahu na cvi čisko autoškoly 
Gombár. 
14 / Žiados ť ASSASIN GYM, Hlinická cesta 406/17, Byt ča o odpustenie 
nájmu za prenájom nebytových priestorov. 
15 / Žiados ť p. Nadeždy Novotnej a p. Kataríny Harciníkovej o ú pravu 
nájomného, kadernícky salón na Tresko ňovej ul. 814/5 v Byt či. 
16 / Žiados ť o odkúpenie pozemku mesta v k.ú. Hrabové. 
17 / Žiados ť Hordex, s.r.o., Byt ča o kúpu pozemku v k.ú. Ve ľká Byt ča.  
18 / Žiados ť AGIS SK, s.r.o., Byt ča o kúpu pozemku v k.ú. Ve ľká 
Byt ča. 
19 / Žiados ť ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinského 671/3, Žilina 
o uzatvorenie kúpnej zmluvy. 
20 / Návrh uznesenia MZ - podanie žiadosti o dotáciu n a podporu 
plnenia funkcií rodiny, detské ihrisko. 
21 / Schva ľovanie priameho predaja rozostavanej garáže. 



22 / Žiados ť ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinského 671/3, Žilina 
o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena. 
23 / Opätovné prerokovanie žiadosti p. JUDr. Miloša Ge ra o odkúpenie 
pozemkuv. k.ú. Ve ľká Byt ča. 
24 / Opätovné prerokovanie žiadosti BPP Development s. r.o.,  
o odkúpenie pozemku v k. ú. Ve ľká Byt ča. 
25 / Návrh prípravy predaja pozemku  sú ťažou tretej osobe za ú čelom 
radovej výstavby rodinných domov. 
26 / Žiados ť p. Stanislava Péteriho a p. Miriam Péteriovej 
o odkúpenie objektu na Ul. Kollárovej, Byt ča. 
27 / Návrh záložnej zmluvy na bytové domy a príslušné pozemky 
(nájomné BD Thurzove sady). 
28 / Žiadosti Kameniva Slovakia a.s. o vydanie stanoví sk súvisiacich 
s banskou činnos ťou na pozemkoch v dobývacom priestore Malá Byt ča. 
29 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom dome 
pre do časné ubytovanie Jesienka. 
30 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  sociálnych 
bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča. 
31 / Pridelenie vo ľného bytu v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej 
č. 814/5, Byt ča. 
32 / Pridelenie vo ľného bytu v nájomných bytov v Pšurnoviciach. 
33 / Nájomné byty Thurzové sady – Ul. Jablo ňová. 
34 / Nájomné byty Thurzové sady – Ul. Čereš ňová. 
35 / Návrh na zrušenie uznesenia, nako ľko žiadate ľka odriekla 
pridelený byt. 
36 / Žiados ť p. Dany Vankovej o vydanie stanoviska Mesta k výst avbe 
troch rodinných v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
37 / Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 146/2017 zo d ňa 21. 9. 2017. 
38 / Žiados ť Židovskej náboženskej obce, Hollého 9, Žilina 
o poskytnutie finan čných prostriedkov. 
39 / Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v II. kole r. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
                             Ing. Miroslav   M i n á r č i k, v.r.  
                                        primátor me sta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


