
Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej , verejného poriadku 
a vnútornej správy, kultúry a športu zo dňa 08.02.2018. 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento program: 

1/ Zmena rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 1/2017, v zmysle smernice o postupe 
a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov EU do rozpočtu mesta. 

Komisia zobrala uvedenú zmenu rozpočtu na vedomie. 

2/ Zmena rozpočtu rozpočtovým  opatrením č.4/2017/2 v zmysle § 21 ods. 1 zásad 
hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta Bytča. 

Komisia zobrala uvedenú zmenu rozpočtu na vedomie 

3/ Havarijná oprava  MK v meste Bytča - chodníky/ betónová dlažba/ 

Komisia odporúča realizovať navrhovanú opravu chodníkov.  

4/ OZ Galza - žiadosť o dotáciu  /reštaurovanie a rekonštrukcia kamenného stĺpa sochy sv. 
Jána Nepomuckého/. 

Komisia neodporúča uvedenú žiadosť schváliť. 

5/.OZ Galza- žiadosť o dotáciu / kované súsošie/ 

Komisia neodporúča uvedenú žiadosť schváliť. 

6/ OZ Galza – žiadosť o dotáciu/ výroba pohľadníc/. 

Komisia neodporúča uvedenú žiadosť schváliť. 

7/ OZ Galza – ponuka bezodplatného prevodu, kúpy/ kovaná plastika anjela, kamenný stĺp 
pod sochou sv. Jána Nepomuckého, hlava draka v zámockom parku/. 

Komisia neodporúča uvedenú žiadosť schváliť. 

8/ Iniciatívny poslanecký návrh – Branislav Šušolík. 

Komisia odporúča schváliť finančné prostriedky vo výške 600€ z rozpočtu mesta na nákup 
a osadenie 2ks oddychových lavičiek do oddychových zón pri ZŠ Mieru v rámci projektu 
zelená škola. 

9/ Zmena rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 2/2018 k 28.02. 

Komisia odporúča schváliť navrhovanú zmenu rozpočtu. 

10/ Návrh VZN Mesta Bytča , ktorým sa mení VZN  Mesta Bytča  č. 5/2015 o určení  miesta 
a času zápisu žiakov do základnej školy. 



11/ Žiadosti športových  klubov MFK Bytča, FK Hliník nad Váhom, stolnotenisový oddiel 
TZO Bytča, TZOB šachový oddiel, tenisový klub Benet LTC Bytča, TJ Pšurnovice, 
Slovenská asociácia Kung- Fu Bytča, spevácky zbor Glória – Deo. 

Komisia odporúča rozšíriť účel dotácie športových klubov v takom rozsahu, aký bol 
schválený MZ v roku 2017. 

12/ Žiadosť OZ 3ANGEL, Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina- žiadosť o  zaradenie do siete škôl 
a školských zariadení. 

Komisia neodporúča uvedenú žiadosť schváliť. 

13/ HL MONT, s.r.o. , Veľká Okružná 43, Žilina- žiadosť o opätovné  prejednanie 
investičného zámeru. 

Komisia neodporúča vydať kladné stanovisko k dostavbe sídliska Úvažie podľa predloženého 
investičného zámeru. 

14/ Oľga Balážová – žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 

Komisia neodporúča uvedenej žiadosti vyhovieť a to  z dôvodu podlžnosti na TKO vo výške 
1221,14€ .  

Komisia odporúča tento nedoplatok neodkladne vymáhať. 

 

15/ Nájomné byty, Treskoňova 814/5 

- žiadosť o opätovné pridelenie 2- izbového bytu č.24 – Lenka Kypúsová, Dávid Kypús. 

Komisia odporúča uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú od. 01.04.2018 do 
31.03.2018. 

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

- žiadosť o znovu pridelenie bytu č. 36- Hedviga Slivoňová. 

Komisia odporúča predĺženie nájmu o ďalší rok, tj.do  30.04.2019. 

 

 

V Bytči 08.02.2018 

 

                                                                                       Zapísal:  Ing. Bohuslav Tiso 


