
Zápis 

zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku a vnútornej 

správy, kultúry a športu konanej dňa 13. 9. 2021 o 15.30 hod.  

 

Prítomní členovia:  Ľubomír Hrobárik, Ľuboslava Rybáriková, Martin Dudoň,  

                    Helena Králiková, Mária Lee Fujdiaková 

 

Neprítomní členovia: Roman Raždík, Peter Svetloššák - ospravedlnení 

 

                     

 

Program zasadnutia komisie: 

 

1. Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2021 – na vedomie 

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 ku 30. 09. 2021 – návrh. 

3. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – dodatok č. 

3/2021 – návrh. 

4. Peter Kulíšek, Pšurnovická 1321/62A, 014 01 Bytča - žiadosť 

o prehodnotenie vyúčtovania energií. 

5. Hupro - športová hala Bytča – navýšenie ceny diela. 

6. Memorandum o spolupráci s Mestom Žilina. 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.   /2021 zo dňa  30. septembra 

2021 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v Meste Bytča – 

návrh. 

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.   /2021 zo dňa  30. septembra 

2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Bytča - návrh 

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.   /2021 zo dňa 30. septembra 

2021  o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 4/2019 – návrh 

10. Návrh na zrušenie uznesení. 
11. Bytový dom pre dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4 

-  žiadosti o pridelenie bytu 
-  žiadosti o znovu pridelenie bytu 

12. Nájomné byty Pšurnovice č. 303 - žiadosť o pridelenie bytu 

13. Nájomné byty Thurzove sady – žiadosti o pridelenie bytu 

14. Rôzne. 

 
 

 

R O K O V A N I E : 

1. Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2021  

Komisia berie na vedomie plnenie programového rozpočtu k 30. 6. 2021   

2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 k 30.9. 2021  

Komisia  odporúča schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

7/2021 k 30. 9. 2021 v navrhovanom znení.  

 

3. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča – dodatok č. 

3/2021  

 



Komisia odporúča schváliť Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 

Mesta Bytča – dodatok č. 3/2021 

 

4. Peter Kulíšek, Pšurnovická 1321/62A, 014 01 Bytča - žiadosť 

o prehodnotenie vyúčtovania energií. 

 

Komisia neodporúča schváliť prehodnotenie vyúčtovanie energií. 

 

5. Hupro - športová hala Bytča – navýšenie ceny diela. 

Komisia neodporúča schváliť navýšenie ceny diela. 

6. Memorandum o spolupráci s Mestom Žilina. 

 

K memorandu o spolupráci s Mestom Žilina komisia nezaujala stanovisko.  

Rozhodnutie ponecháva na mestské zastupiteľstvo. 

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.   /2021 zo dňa  30. septembra 

2021 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v Meste Bytča – 

návrh. 

 

Komisia odporúča schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Bytča č.   /2021 zo dňa  30. septembra 2021 o určení názvu ulíc a 

verejných priestranstiev v Meste Bytča  v navrhovanom znení. 

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.   /2021 zo dňa  30. septembra 

2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Bytča - návrh 

  

 Komisia odporúča schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie    

Mesta Bytča č.   /2021 zo dňa  30. septembra 2021 o určení spádových 

materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča  v navrhovanom 

znení. 

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.   /2021 zo dňa 30. septembra 

2021  o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 4/2019 – návrh 

 

Komisia odporúča  schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Bytča č.   /2021 zo dňa 30. septembra 2021  o určení výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019   

v navrhovanom znení. 

 

10. Návrh na zrušenie uznesení 

 

Komisia odporúča schváliť: 

 

1. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 178/2020 zo dňa 

14.12.2020 v časti 2/ Ul. Čerešňová č. 1579, orientačné číslo 1 

týkajúcej sa:  



   Byt č. 43 – 49,15 m2   4 NP, 1 izb. byt- Adam Makyňa 

2. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 178/2020 zo dňa 

14.12.2020 v časti 1/ Ul. Jabloňová č. 1578, orientačné číslo 4 

týkajúcej sa:  

   Byt č. 26 – 48,85 m2   2 NP, 1 izb. byt - Anna Petrovská 

3. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 178/2020 zo dňa 

14.12.2020 v časti 1/ Ul. Jabloňová č. 1578, orientačné číslo 6 

týkajúcej sa:  

   Byt č. 14 – 62,51 m2   2 NP, 2 izb. byt – Ľuboslava Rybáriková 

 

4. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 178/2020 zo dňa 

14.12.2020 v časti 1/ Ul. Jabloňová č. 1578, orientačné číslo 8 

týkajúcej sa:  

   Byt č. 11 – 62,51 m2   4 NP, 2 izb. byt – Jaroslav Kováč 

 

5. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 24/2021 zo dňa 11.02.2021 

v časti 1/ Ul. Jabloňová č. 1578, orientačné číslo 8 týkajúcej sa:  

   Byt č. 8 – 62,51 m2   3 NP, 2 izb. byt – Ján Garabáš 

6. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 67/2021 zo dňa 29.04.2021 

v časti 1/ Ul. Čerešňová č. 1579, orientačné číslo 7 týkajúcej sa:  

   p. Miriam Škokorová – 2-izbový byt č. 5  

 

7. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 105/2021 zo dňa 1.7.2021 

v časti 1/ Pridelenie voľných nájomných bytov v Pšurnoviciach: 

   p. Martin Kučák byt č. 1  

11. Bytový dom pre dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4 
 

Pred rokovaním o tomto bode programu informoval predseda komisie   

ostatných členov komisie, že pani Anna Kozáková, žiadateľka o byt 

v bytovom dome Jesienka ho písomne požiadala o účasť na rokovaní komisie, 

nakoľko chce byť prítomná pri prerokovávaní jej žiadosti. Informoval 

poslancov, že pani Kozákovú stretol, informoval ju, že je zatiaľ voľný 

len dvojizbový byt, vysvetlil jej bytovú situáciu žiadateľov  Holáňovcov, 

ktorí sú v horšej situácii ako pani Kozáková. Pani Kozáková sa vyjadrila, 

že nemá záujem sa zúčastniť rokovania komisie.   

 

 

  Žiadosti o znovu pridelenie bytov 

      Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu    
  neurčitú: 

 



  Jozef Masaryk  -  1-izbový byt č. 51 od 1. 12. 2021 

 

  Marta Hmirová – 1-izbový byt č. 43 od 1. 12. 2021 

 

  Žiadosti o pridelenie bytu   

 

   
     Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na  dobu 
  určitú 1 rok: 

 

  Mária Holáňová a Ján Holáňovci – 2- izbový byt č. 58 od 15. 10. 2021 do  

  14. 10. 2022 

 

Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť    

finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

12. Nájomné byty Pšurnovice č. 303  
 

   žiadosť o pridelenie bytu 

 

   Komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu  

určitú 1 rok: 

 

Yurii Oriekhov a manželka – 2 izbový byt č. 1 od 15. 10. 2021 do 14. 

10. 2022 

 Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť      

finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

 

13. Nájomné byty Thurzove sady 

   Komisia odporúča schváliť pridelenie voľných nájomných bytov na   dobu 

určitú  3 roky od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2024 

 

   Jabloňová 1578 

   Orientačné číslo 8 

   Patrícia Sedláková  – 2-izbový byt č. 8 

   Štefan Saluga – 2-izbový byt č. 11 

 

   Orientačné číslo 4 

   Alena Jozefa Hrošová - 1-izbový byt č. 26 

   Orientačné číslo 6 

   Katarína Hrtánková 2-izbový byt č. 14 

 



  Čerešňová 1579 

  Orientačné číslo 1 

  Jaroslav Koštek – 1-izbový byt č. 43 

 

   Orientačné číslo 7 

   Jana Mahdoňová – 2-izbový byt č. 5 

        Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť       
   finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

    

 

 

 

 

  

  

 

 

Zapísala: Dagmar Papánková  

          zapisovateľ komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


