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 Z á p i s  
zo zasadnutia komisie Správy majetku  

 a podnikate ľskej činnosti konanej  
dňa 30.11.2016   

 
 
Predmet rokovania: 
 
1. Návrh zmeny rozpo čtu mesta Byt ča č. 8/2016, k 31.12.2016 – MsÚ 

Byt ča, fin. odd. na MsÚ v Byt či a primátor mesta. 
2. Žiados ť o stanovisko obce – Ob čianske združenie Na záchranu 

byt čianskej synagógy 
3. Návrh VZN mesta Byt ča č. 13/2016 o ostatných miestnych daniach 

- fin. odd. na MsÚ v Byt či a primátor mesta. 
4. Návrh VZN mesta Byt ča č. 14/2016 o poskytovaní dotácií, ktorým 

sa mení VZN Mesta Byt ča č. 13/2013 - odd. fin. na MsÚ v Byt či 
a primátor mesta. 

5. Návrh programového rozpo čtu mesta Byt ča na rok 2017 s výh ľadom 
na roky 2018 a 2019 – MsÚ Byt ča, fin. odd. na MsÚ v Byt či 
a primátor mesta. 

6. Návrh VZN mesta Byt ča č. 15/2016, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN 
mesta Byt ča č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017 – 
MsÚ v Byt či, odd. organiza čno-správne na MsÚ v Byt či a primátor 
mesta. 

7. Návrh na upustenie od vymáhania poh ľadávok – fin. odd. na MsÚ 
v Byt či a primátor mesta. 

8. Návrh VZN mesta Byt ča č. 12/2016 o vymedzení zóny parkovania 
motorových vozidiel na Námestí SR v Byt či na do časné parkovanie 
a parkovací poriadok – odd. VaŽP na MsÚ v Byt či a primátor 
mesta. 

9. Schva ľovanie Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo d ňa 01.01.2013 
medzi Mestom Byt ča a spol. s r.o. Lesné spolo čenstvo Byt ča, E. 
Lániho 253/1, Byt ča – odd. Správy majetku a RR na MsÚ v Byt či. 

 
 
k bodu 1:  
a) Predkladá  
 Návrh zmeny rozpo čtu mesta Byt ča č. 8/2016, k 31.12.2016, 

predkladá – MsÚ Byt ča, fin. odd. na MsÚ v Byt či 
a primátor mesta. 

b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
 Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť zmenu rozpo čtu 
mesta Byt ča č. 8/2016, k 31.12.2016 v navrhovanom znení. 
 

k bodu 2:  
a)  Predkladá  

Žiados ť o stanovisko obce, predkladá MsÚ v Byt či na 
základe žiadosti žiadate ľa – Ob čianske združenie Na 
záchranu byt čianskej synagógy. 
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b) Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť vydanie kladného 
stanovisko mesta pre žiadate ľa k poskytnutiu budúceho 
finan čného príspevku mesta na obnovu, resp. rekonštrukciu  
Synagógy v Byt či. 
 

k bodu 3:  
a)  Predkladá  

Návrh VZN mesta Byt ča č. 13/2016 o ostatných miestnych 
daniach, predkladá - fin. odd. na MsÚ v Byt či a primátor 
mesta. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť VZN mesta Byt ča č. 
13/2016 o ostatných miestnych daniach v navrhovanom  
znení. 
 

 k bodu 4:  
a)  Predkladá  

Návrh VZN mesta Byt ča č. 14/2016 o poskytovaní dotácií, 
ktorým sa mení VZN Mesta Byt ča č. 13/2013, predkladá - 
odd. fin. na MsÚ v Byt či a primátor mesta. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť VZN mesta Byt ča č. 
14/2016 o poskytovaní dotácií, ktorým sa mení VZN M esta 
Byt ča č. 13/2013 v navrhovanom znení. 

 
k bodu 5:  
a)  Predkladá  
 Návrh programového rozpo čtu mesta Byt ča na rok 2017 

s výh ľadom na roky 2018 a 2019, predkladá – MsÚ Byt ča, 
fin. odd. na MsÚ v Byt či a primátor mesta. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť programový 
rozpo čet mesta Byt ča na rok 2017 s výh ľadom na roky 2018 
a 2019 v navrhovanom znení. 

 
k bodu 6:  
a)  Predkladá  
 Návrh VZN mesta Byt ča č. 15/2016, ktorým sa mení a dop ĺňa 

VZN mesta Byt ča č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 
2017, predkladá – MsÚ v Byt či, odd. organiza čno-správne 
na MsÚ v Byt či a primátor mesta. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť VZN mesta Byt ča č. 
15/2016, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 
15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017 
v navrhovanom znení. 
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k bodu 7:  
a)  Predkladá  
 Návrh na upustenie od vymáhania poh ľadávok vo či neb. p. 

Márii Tvrdej a p. Františkovi Rešovi, predkladá – f in. 
odd. na MsÚ v Byt či a primátor mesta. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť trvalé upustenie 
od vymáhania poh ľadávok vo či uvedeným osobám, t.j. 
schváli ť uznesenie v súlade s jeho pracovným návrhom zo 
dňa 25.11.2016. 
 

k bodu 8:  
a)  Predkladá  
 Návrh VZN mesta Byt ča č. 12/2016 o vymedzení zóny 

parkovania motorových vozidiel na Námestí SR v Byt či na 
dočasné parkovanie a parkovací poriadok, predkladá – o dd. 
VaŽP na MsÚ v Byt či a primátor mesta. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť VZN mesta Byt ča č. 
12/2016 o vymedzení zóny parkovania motorových vozi diel 
na Námestí SR v Byt či na do časné parkovanie a parkovací 
poriadok v navrhovanom znení. 

 
k bodu 9:  
a)  Predkladá  
 Schva ľovanie Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo d ňa 

01.01.2013 medzi Mestom Byt ča a spol. s r.o. Lesné 
spolo čenstvo Byt ča, E. Lániho 253/1, Byt ča, predkladá – 
odd. Správy majetku a RR na MsÚ v Byt či na základe 
predloženého návrhu od nájomcu. 

b)  Stanovisko komisie k predloženému materiálu  
Komisia doporu čuje  MZ v Byt či schváli ť uzatvorenie 
Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo d ňa 01.01.2013 medzi 
Mestom Byt ča a spol. s r.o. Lesné spolo čenstvo Byt ča, E. 
Lániho 253/1, Byt ča a to v znení návrhu tohto Dodatku  
č.3 zo d ňa 10.11.2016. 
 
 

Zápis komisie Správy majetku a podnikate ľskej činnosti 
pozostáva z 3-och  strán a zápis vyhotovil d ňa: 01.12.2016.  
         
 
 
 
          ---------------------------- 

    Ing. Anton Kotešovský    
       zapisovate ľ komisie 


