
Zápis 

 

zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku a vnútornej 

správy, kultúry a športu konanej dňa 6.2. 2023 o 15.30 hod.  

 

Prítomní členovia: Ľubomír Hrobárik, Ľuboslava Rybáriková, Mgr. Roman                     

                   Raždík, Martin Dudoň, Ing. Jana Beňáková Tulisová,  

                   PhD., Mgr. Art Jozef Úradník 

  

Ospravedlnení: Mária Lee Fujdiaková - ospravedlnená 

 

Zúčastnili sa: Mgr. Marta Mičietová – prednostka úradu 

                     

Program rokovania komisie: 

 

 

1. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 3/2022/Z k 31. 
12. 2022 v zmysle § 21, ods.1 Zásad hospodárenia s finančnými 

prostriedkami Mesta Bytča - na vedomie. 

2. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2022/S k 31. 
12. 2022 v zmysle ustanovení Smernice o postupe a zaraďovaní 

prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ a iných účelovo poskytnutých 

prostriedkov do rozpočtu mesta - na vedomie. 

3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2023 k 28. 02. 2023 – 
návrh. 

4. Žiadosť o dotáciu – Benet Lawn – tennis Club Bytča. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č...../2023 zo dňa 23. 
februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Bytča č. 3/2019 zo dňa 21.februára 2019, v znení VZN č.11/2019 

zo dňa 12.decembra 2019, VZN č.4/2020 zo dňa 05.03.2020 a VZN 

č.10/2021 zo dňa 24.11.2021  o poskytovaní sociálnych služieb a 

určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre 

seniorov a Dennom stacionári Jesienka, Treskoňova ul. č.813/4, Bytča 

– návrh. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č_2023 o určení miesta 
a času zápisu žiakov do základnej školy na školský rok 2023/2024 – 

návrh. 

7. Iniciatívny poslanecký návrh p. poslanca Branislava Šušolíka na 
zriadenie komisie dopravy a správy miestnych komunikácií. 

 

8. Iniciatívny poslanecký návrh p. poslanca Branislava Šušolíka na 
zriadenie komisie odpadového hospodárstva. 

 

9. Žiadosť o riešenie dopravnej situácie v mestskej časti Malá Bytča 
– p. Damián Gloser – poslanec MZ. 

 

10. Iniciatívny poslanecký návrh p. poslankyne Mgr. Martiny Mackovej - 
rekonštrukcia detského ihriska na Skotni, Hliník nad Váhom. 

 

11. Žiadosti (4x) o uvoľnenie finančných prostriedkov na opravu a 

rekonštrukciu mestského majetku v mestskej časti Hrabové – schody 



na cintorín, oprava detského ihriska, oprava cestných komunikácií, 

úplná rekonštrukcia kultúrneho domu – p. Marián Sedliak, poslanec 

MZ.  

 

12. Dohoda o vzájomnej partnerskej spolupráci medzi mestami Bytča – 
Slovensko a Opozcno – Poľsko v rokoch 2023 – 2026. 

  

13. Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi mestami Bytča a Karolinka 

v rokoch 2023 – 2026.  

14. Zmluva o spolupráci Mesta Bytča a obcou Súľov-Hradná pri poskytovaní 
služieb Mestskej polície. 

15. Cenová ponuka na kamerový systém – Námestie SR Bytča – cena 2800,60€.  

16. Návrh na zrušenie uznesení. 

17. Prideľovanie bytov. 

18. Rôzne. 

Pred rokovaním komisie predseda komisie informoval, že program 

rokovania komisie bude doplnený o ďalší bod, a to:  

Iniciatívny poslanecký návrh p. poslankyne Mgr. Martiny Mackovej - 

rekonštrukcia detského ihriska na Skotni, Hliník nad Váhom. 

 

R o k o v a n i e : 

 

1. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 3/2022/Z k 31. 
12. 2022 v zmysle § 21, ods.1 Zásad hospodárenia s finančnými 

prostriedkami Mesta Bytča - na vedomie. 

Komisia berie na vedomie Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 3/2022/Z k 31. 12. 2022 v zmysle § 21, ods.1 Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča. - na vedomie. 

2. Zmena rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 2/2022/S k 31. 
12. 2022 v zmysle ustanovení Smernice o postupe a zaraďovaní 

prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ a iných účelovo poskytnutých 

prostriedkov do rozpočtu mesta - na vedomie. 

 

Komisia berie na vedomie Zmenu rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 2/2022/S k 31. 12. 2022 v zmysle ustanovení Smernice 

o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ 

a iných účelovo poskytnutých prostriedkov do rozpočtu mesta. 

3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2023 k 28. 02. 2023 – 
návrh. 

Komisia odporúča schváliť Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

1/2023 k 28. 02. 2023 v navrhovanom znení. 

4. Žiadosť o dotáciu – Benet Lawn – tennis Club Bytča. 



Komisia v súčasnej dobe neodporúča schváliť poskytnutie dotácie 

Benet Lawn – tennis Club Bytča, uvedeným je možné sa zaoberať po   

schválení záverečného účtu. 

 

 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č...../2023 zo dňa 23. 
februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Bytča č. 3/2019 zo dňa 21.februára 2019, v znení 

VZN č.11/2019 zo dňa 12.decembra 2019, VZN č.4/2020 zo dňa 

05.03.2020 a VZN č.10/2021 zo dňa 24.11.2021  o poskytovaní 

sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne 

služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka, 

Treskoňova ul. č.813/4, Bytča – návrh. 

 

Komisia odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča 

č...../2023 zo dňa 23. februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2019 zo dňa 

21.februára 2019, v znení VZN č.11/2019 zo dňa 12.decembra 2019, 

VZN č.4/2020 zo dňa 05.03.2020 a VZN č.10/2021 zo dňa 24.11.2021  o 

poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované 

sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári 

Jesienka, Treskoňova ul. č.813/4, Bytča v navrhovanom znení. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č_2023 o určení miesta 
a času zápisu žiakov do základnej školy na školský rok 2023/2024 – 

návrh. 

Komisia odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča 

č_2023 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy na 

školský rok 2023/2024 v navrhovanom znení. 

7. Iniciatívny poslanecký návrh p. poslanca Branislava Šušolíka na 
zriadenie komisie dopravy a správy miestnych komunikácií. 

 

Komisia odporúča doplniť náplň práce uvedenej komisie, aby 

nedochádzalo k duplicite  pri činnosti komisie a činnosti odborných 

útvarov mestského úradu a následne schváliť  zriadenie komisie 

dopravy a správy miestnych komunikácií. 

 

8. Iniciatívny poslanecký návrh p. poslanca Branislava Šušolíka na 
zriadenie komisie odpadového hospodárstva. 

 

Komisia odporúča doplniť náplň práce uvedenej komisie, aby 

nedochádzalo k duplicite  pri činnosti komisie a činnosti odborných 

útvarov mestského úradu a následne schváliť  zriadenie komisie 

odpadového hospodárstva. 

 

9. Žiadosť o riešenie dopravnej situácie v mestskej časti Malá Bytča 
– p. Damián Gloser – poslanec MZ.  

 

Žiadosť o riešenie dopravnej situácie v mestskej časti Malá Bytča 

pozostávala z dvoch častí: 

 

a)riešenie bodov súvisiacich s dopravnou situáciou v mestskej   

časti Malá Bytča z dôvodu bezpečnosti občanov – chodcov, 



b) žiadosť o vypracovanie projektovej dokumentácie  súvisiacej  

s vytvorením komunikácie pre chodcov – chodníka v mestskej časti  

Malá Bytča a uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta  

Bytča  na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie. 

 

Komisia  žiadosť zobrala na  vedomie, k žiadosti nezaujala 

stanovisko, jedná sa o odbornú problematiku, ktorá je v náplni 

práce komisie výstavby a životného prostredia, ktorá dokáže žiadosť 

odborne posúdiť a kvalifikovane sa k nej vyjadriť.  

 

10. Iniciatívny poslanecký návrh p. poslankyne Mgr. Martiny Mackovej - 
rekonštrukcia detského ihriska na Skotni, Hliník nad Váhom. 

 

Komisia iniciatívny poslanecký návrh p. poslankyne Mgr. Martiny 

Mackovej  zobrala na vedomie, k žiadosti nezaujala stanovisko.  

Komisia  navrhuje vytvoriť jedno centrálne detské ihrisko 

v mestskej časti Hliník nad Váhom, tak ako je to v mestskej časti 

Mikšová. 

 

11. Žiadosti (4x) o uvoľnenie finančných prostriedkov na opravu a 

rekonštrukciu mestského majetku v mestskej časti Hrabové – schody 

na cintorín, oprava detského ihriska, oprava cestných komunikácií, 

úplná rekonštrukcia kultúrneho domu – p. Marián Sedliak, poslanec 

MZ.  

 

Komisia žiadosti zobrala na vedomie, k žiadostiam nezaujala 

stanovisko, jedná sa o odbornú problematiku, ktorá je v náplni 

práce komisie správy majetku a podnikateľských činností, ktorá 

dokáže žiadosť odborne posúdiť a kvalifikovane sa k nej vyjadriť. 

 

12. Dohoda o vzájomnej partnerskej spolupráci medzi mestami Bytča – 
Slovensko a Opozcno – Poľsko v rokoch 2023 – 2026. 

 

Komisia odporúča schváliť dohodu o rozvíjaní partnerskej spolupráce 

medzi mestami Bytča a Opozcno v predloženom znení. 

 

13. Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi mestami Bytča a Karolinka 

v rokoch 2023 – 2026.  

 

Komisia odporúča schváliť dohodu o rozvíjaní partnerskej spolupráce 

medzi mestami Bytča a Karolinka v predloženom znení. 

 

14. Zmluva o spolupráci Mesta Bytča a obcou Súľov-Hradná pri 

poskytovaní služieb Mestskej polície. 

 

Komisia odporúča schváliť uzatvorenie Zmluvy o spolupráci Mesta 

Bytča a obcou Súľov-Hradná pri poskytovaní služieb Mestskej polície 

v predloženom znení. 

15.    Cenová ponuka na kamerový systém – Námestie SR Bytča – cena  
   2800,60 €.  

Komisia odporúča schváliť nákup a umiestnenie troch kusov kamier 

pre potrebu Mestskej polície podľa cenovej ponuky. 

 



 

16. Návrh na zrušenie uznesení. 

Komisia odporúča schváliť: 

1. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 163/2022 zo dňa 
14. 12. 2022, bod 5), ulica Čerešňová 1579, orientačné číslo 7: 

   Martin Gálik – 1-izový byt č. 10  

2. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 164/2022 zo dňa 
14. 12. 2022, bod 2), ulica Marhuľová 1952, orientačné číslo 5: 

Dominika Várošová – 2-izbový byt č. 4 

3. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 23/2021 zo dňa 
11. 2. 2021 bod 1), ulica Čerešňová 1579, orientačné číslo:5 

Ján Múdry – 1-izbový byt č. 18 

4. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 66/2021 zo dňa 
29. 4. 2021 bod 1), ulica Jabloňová 1578, orientačné číslo:8 

Katarína Stachová – 2-izbový byt č. 2 

5. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č.143/2022 zo dňa 
22. 9. 2022, bod 3), ulica Marhuľová 1952,orientačné číslo 3: 

Marcela Mikušová – dvojizbový byt č. 5 

 

17. Prideľovanie bytov 

I. BYTOVÝ DOM PRE DOČASNÉ UBYTOVANIE JESIENKA TRESKOŇOVA 813/4 

   Opätovné pridelenie bytu 

   Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu  

   neurčitú: 

    

   Milan Madaj – 1–izbový byt č.31 od 1. 3. 2023 

 

   Anna Kozáková – 1-izbový byt č.35 od 1. 3. 2023 

 

   Božena Kalabusová – 1-izbový byt č. 41 od 1. 3. 2023 

 

   Komisia odporúča  schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu  

   určitú 1 rok: 

 

   Katarína Papíková – 2–izbový byt č. 66 od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024 

 

   Pridelenie voľného bytu 

 

   Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu  

   určitú 1 rok: 

 

   Viktória Hozáková – 1-izbový byt č. 50 od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024 



 

   Uchádzačka je povinná zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške 3- 

   mesačného nájomného . 

 

II. NÁJOMNÉ  BYTY TRESKOŇOVA 814/5 

Pridelenie voľného bytu 

Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu 

určitú 1 rok: 

Anton Labuda – garzónka č. 17 od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024 

Uchádzač je povinný zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške 3-

mesačného nájomného. 

III. NÁJOMNÉ BYTY THURZOVE SADY 

1. Výmena bytu 

Marcela Mikušová užíva na základe zmluvy o nájme bytu 2- izbový byt 

č. 5  na ulici Marhuľovej 1952/3. Byt vlhne, je tam  pleseň, je 

nutná oprava. 

Komisia odporúča schváliť uzatvorenie dohody o zmene zmluvy o nájme 

bytu  zo dňa 1. 10. 2022. (zmena čl. III. bod 1 a 2 a čl. V, bod 2 

a 4).  

Marcela Mikušová – 2-izbový byt č. 39 na ulici Broskyňovej č.1953, 

orientačné číslo 3 

2. Pridelenie bytu ulica Jabloňová č. 1578, orientačné číslo 8: 

Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu 

určitú 3 roky: 

Oľga Malíková – 2-izbový byt č.2 od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2026 

Uchádzačka je povinná zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške 3-

mesačného nájomného. 

 

3.Pridelenie bytov ulica Broskyňová 1953 

Orientačné číslo 1: 

Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu 

určitú 3 roky od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2026 týmto uchádzačom: 

Stanislav Lokaj – 2-izbový byt č. 8 

Lýdia Kekelaková – 2-izbový byt č. 18 

Iveta Gabrišová 1-izbový byt č. 19 

Dušan Dubeň – 2-izbový byt č. 20 

Daniela Uhlíková – 2-izbový byt č. 30 



Zdenka Kmecíková – 1-izbový byt č. 31 

Ivana Čupcová – 2-izbový byt č. 32 

Jozef Bazala  - 2-izbový byt č. 42 

Mária Hriníková – 1-izbový byt č. 43 

Michaela Hrankayová – 2-izbový byt č.44 

       Uchádzači sú povinní zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške 3- 
   mesačného nájomného. 

 

Orientačné číslo 3: 

Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu 

určitú 3 roky od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2026 týmto uchádzačom: 

Barbora Chachulová – 2-izbový byt č. 6 

Lívia Tisová – 2-izbový byt č. 15 

Slavka Školová – 1-izbový byt č. 16 

Tibor Cudrák – 2-izbový byt č. 17 

Lenka Dubošová – dvojizbový byt č. 29 

       Uchádzači sú povinní zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške 3- 
   mesačného nájomného. 

 

Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu 

určitú 1 rok od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024 týmto uchádzačom: 

Adriana Marmanová – 2-izbový byt č. 27 

Ivan Hrtánek – 2-izbový byt č. 41 

       Uchádzači sú povinní zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške 3- 
   mesačného nájomného. 

 

Orientačné číslo 5: 

Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu 

určitú 3 roky od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2026 týmto uchádzačom: 

Richard Kuder – 2-izbový byt č. 14 

Matej Bednár – 2-izbový byt č. 24 

Uchádzači sú  povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť 

finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

 

 



18.  Rôzne: 
 

  18. 1. 

  Iniciatívny poslanecký návrh p. poslankyne Mgr. Martiny Mackovej -      

  označenie vodorovného dopravného značenia – priechod pre chodcov  

  v mestskej časti Hliník nad Váhom na ceste č. II/507. 

  

 

Komisia žiadosť zobrala na vedomie, k žiadosti nezaujala 

stanovisko, jedná sa o odbornú problematiku, ktorá je v náplni 

práce komisie výstavby a životného prostredia, ktorá dokáže žiadosť 

odborne posúdiť a kvalifikovane sa k nej vyjadriť.  

 

18.2. 

V rámci bodu „Rôzne“ boli prerokované aj nedoplatky v bytoch vo 

vlastníctve mesta. 

 

Komisia odporúča: 

- vyzvať dlžníkov v sociálnych bytoch na Treskoňovej ulici 814/5 

na zaplatenie, s tým, že ak  nebudú pravidelne platiť nájomné, 

nebude s nimi opätovne  uzatvorená zmluva o nájme bytu,. 

- Riešiť výpoveďami nájmu nájomcov so zlou platobnou disciplínou 

- riešiť nedoplatky na nájomnom na Thurzových sadoch. 

 

 

 

 

 

 Zapísala: Dagmar Papánková  

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


