
Zápis 

zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku a vnútornej 

správy, kultúry a športu konanej dňa 8. 11. 2021 o 15.00 hod.  

 

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

                    Roman Raždík, Helena Králiková, Peter Svetloššák,  

                    Mária Lee Fujdiaková 

                     

 

Program zasadnutia komisie: 

 

1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2021 ku 30. 11. 2021 – 

návrh.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č...../2021 zo dňa 25. 

novembra 2021 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 a VZN č.4/2020 zo dňa 05.03.2020 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  

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.    /2021 zo dňa 25. 11. 

2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2021 o určení výšky  dotácie 

na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021 

– návrh  

4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Bytča za školský rok 2020/2021  

5. Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi z dôvodu zvýšených 

výdavkov spojených s nástupom dcéry do školy  

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

- žiadosti o znovu pridelenie bytu  

7. Nájomné byty Pšurnovice 303 – žiadosti o znovu pridelenie bytu  

8. Rôzne  

 

 

 

R O K O V A N I E : 

 

1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2021 k 30. 11. 2021 – návrh. 
 

 

   Komisia  odporúča schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

   č. 9/2021 k 30. 11. 2021 v navrhovanom znení. 

 
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č...../2021 zo dňa 25. 

novembra 2021 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 a VZN č.4/2020 zo dňa 05.03.2020 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 predložené Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Bytča č...../2021 zo dňa 25. novembra 2021 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 a VZN 

č.4/2020 zo dňa 05.03.2020 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.  

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.    /2021 zo dňa 25. 11. 

2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2021 o určení výšky  dotácie na 

mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021 – 

návrh 

 

Komisia odporúča schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Bytča č.    /2021 zo dňa 25. 11. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 6/2021 o určení výšky  dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka 

škôl a školských zariadení na rok 2021 v navrhovanom znení. 

 

4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za 

školský rok 2020/2021. 

     

   Komisia berie na vedomie Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti,  

   jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení   

   v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2020/2021. 

 

5. Žiadosť Paulíny Holubovej o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi z dôvodu 
zvýšených výdavkov spojených s nástupom dcéry Lívie Praženkovej do školy.  

  

   Komisia odporúča schváliť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi Paulíne  

Holubovej vo výške 100 € v kombinovanej forme, t.j. 50 € vo vecnej 

forme a 50 € v peňažnej forme.   

  

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

- žiadosti o znovu pridelenie bytov  

 

Komisia odporúča schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú:   

 

   Mária Mikulíková – 1-izbový byt č. 29 od 1. 1. 2022 

   Jarmila Masaryková – 2-izbový byt č. 64 od 1. 1. 2022 

 

 

7. Nájomné byty Pšurnovice 303 

    – žiadosti o znovu pridelenie bytu 

 

   Komisia odporúča schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú   

   jeden rok 



 

   Jozef Kubica a Agnesa Kubicová – byt č. 2 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 

   Mgr. Miriam Dzurcová – byt č. 4 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 

   Anton Barník – byt č. 5 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 

 

8. Rôzne  

       V rámci bodu „rôzne“: 
 

    

 bola prerokovaná doplnená žiadosť spoločnosti  HUPRO - návrh 

   HUPRO -  návrh dodatku, s tým, že poslancom bude oznámený termín       

      konania kontrolného dňa stavby športová hala, na ktorom sa môžu 

      zúčastniť. Následne bude zvolané zasadnutie mestského  

      zastupiteľstva  s týmto bodom programu.  

 

   Komisia berie na vedomie návrh dodatku od spoločnosti HUPRO, s tým, 

   že žiada predložiť na rokovanie MZ, ktorých konkrétnych položiek  

   rozpočtu stavby sa zvyšovanie cien týka. 

 

 vystúpila p. poslankyňa Mária Lee Fujdiaková, ktorá býva v nájomných 

bytoch na Thurzových sadoch. Uviedla, že v bytoch je problém 

s vykurovaním, nedá sa regulovať teplota. Cez deň je v bytoch zima, 

v noci teplo. Uviedla, že má vedomosť o tom, že obyvatelia  o tejto 

skutočnosti informovali spoločnosť Tezar, ktorá vykonáva správu 

bytov, avšak k náprave nedošlo.  V bytoch sa vyskytuje pleseň, sú 

tam krivé steny. Uviedla, že je potrebné to riešiť, aby bolo možné  

reklamovať nedostatky bytov. 

 

 Zapisovateľka komisie informovala p. poslankyňu, že táto problematika do   

kompetencie  sociálnej komisie nepatrí, a že bude informovať oddelenie 

správy majetku a regionálneho rozvoja, aby sa spojili so spoločnosťou 

TEZAR a riešili kúrenie v bytoch, ako i prípadne nedostatky bytov 

 

 

 

 

  

Zapísala: Dagmar Papánková  

          zapisovateľ komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 


