
Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej , verejného 
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo d ňa 

12.04.2018  
 
 
 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento progr am: 
 
1/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok 2017 
   Komisia odporú ča schváli ť závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok  
   2017. 
 
2/ Žiados ť ZŠ Ul. Mieru o poskytnutie finan čných prostriedkov  
   na opravu a modernizáciu elektroinštalácie v ško lskej  
   dielni (miestnos ť č. 2) vo výške 7004,04 Eur. 
   Komisia odporú ča schváli ť poskytnutie požadovaných  
   finan čných prostriedkov. 
 
3/ Športový klub telesne postihnutých športovcov Ki nex Byt ča –  
   žiados ť o poskytnutie dotácie vo výške 20000 Eur. 
   Komisia odporú ča schválenie poskytnutia dotácie vo výške  
   2000 Eur. 
 
4/ Mgr. Art. Radovan Kianica – žiados ť o vytvorenie zmluvy 
   o dielo za vznik a réžiu divadelného predstaveni a. 
   Komisia odporú ča schválenie žiadosti a uzatvorenie zmluvy  
   o dielo v navrhovanej výške finan čných prostriedkov. 
 
5/ OZ Za slušnejšiu Byt ču pre všetkých – žiados ť o poskytnutie  
   dotácie na organizáciu festivalu ľudovej kultúry, spevu, 
   tanca, divadla,remesiel a byt čianskej histórie – Byt čiansky  
   zámocký de ň. 
   Komisia odporú ča schválenie poskytnutia dotácie vo výške  
   3800 Eur s tým, že by OZ neobdržalo schválenú do táciu 800  
   Eur z grantového systému Mesta.  
 
6/ OZ Galza – žiados ť o poskytnutie dotácie na výrobu  
   poh ľadníc. 
   Komisia neodporú ča poskytnutie finan čných prostriedkov  
   žiadate ľovi o dotáciu. Komisia odporú ča oslovi ť  
   profesionálnych fotografov za ú čelom zhotovenia uvedených  
   poh ľadníc. 
 
7/ Zmena rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 3/2018 k 30.4.2018  
    – návrh. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh zmeny rozpo čtu  
   s tým, aby do zmeny boli zapracované výdavky vo výške 3800  
   Eur na Byt čiansky zámocký de ň, -800 Eur pre OZ za  
   slušnejšiu Byt ču z grantového systému a 3000 Eur na 
   zhotovenie poh ľadníc. 
 



8/ Mestský hádzanársky klub Byt ča – žiados ť o rozšírenie ú čelu  
   použitia poskytnutej dotácie. 
   Komisia odporú ča vyhovie ť žiadosti. 
 
9/ TJ Tatran Hrabové – žiados ť o rozšírenie ú čelu použitia  
   poskytnutej dotácie. 
   Komisia odporú ča vyhovie ť žiadosti. 
 
10/PPT+ s.r.o – žiados ť o návrh spolupráce pre realizáciu  
   projektu. 
   Komisia odporú ča prizva ť zástupcu firmy na rokovanie  
   mestského zastupite ľstva za ú čelom podania bližšieho  
   vysvetlenia o uvedenom projekte, až potom sa pos lanci tejto  
   komisie rozhodnú ako budú v tomto prípade hlasov ať. 
 
11/ Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov Tresko ňova  
    814/5 
    Komisia odporú ča schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej  
    zmluvy na dobu ur čitú 1 rok s týmito žiadate ľmi: 
 

a)  Blažena Lalinská   - byt č. 1 na dobu od 1.5.2018 do 
30.4.2019 

b)  Peter Holáš – byt č. 2 na dobu od 1.5.2018 do 30.4.2019 
c)  Anna Václavíková – byt č. 7 na dobu od 1.6.2018 do 

31.5.2019 
d)  Simona Burandová – byt č. 18 na dobu od 1.5.2018 do 

30.4.2019. 
 

12/ Pridelenie vo ľného  bytu č. 17 na Ul. Tresko ňova 814/5 
    Komisia odporú ča prideli ť garsónku č. 17 na dobu ur čitú 1  
    rok žiadate ľovi: 
    Jana Kianicová – na dobu od 1.5.2018 do 30.4.20 19 
 
    Príloha: Žiadatelia o byt 
 
13/Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom  
    dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4 
    Komisia odporú ča schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej 
    zmluvy o 1 rok: 
 

a)  Jozef Holá ň – byt č. 23 na dobu od 1.6.2018 do  
31.5.2019 

b)  Božena Cimprichová – byt č. 24 na dobu od 1.6.2018 do  
  31.5.2019 
c)  Marian Ková čik – byt č. 26 na dobu od 1.6.2018 do  
  31.5.2019 
d)  Mária Burandová – byt č. 69 na dobu od 1.6.2018 do  
  31.5.2019. 
 
 

 



 
14/ Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o nov ele  
   zákona o obecnom zriadení (zmena schva ľovania návrhu  
   programu MZ a zmeny a doplnky). 
 
15/Komisia požaduje, aby na zasadnutie MR a MZ bola  predložená  
   informácia o stave nedoplatkov na nájme a úhradá ch za  
   bývanie v sociálnych bytoch a Jesienke. 
  
 
 
Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso 
         sekretár komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 
 
Žiadatelia o garsónku, alebo 1-izbový nájomný byt  
 
1./  20.01.2018 - O ľga Ďurcová, Thurzova 972/18– vlastník bytu 
2./ 26.01.2018 – Mária Papíková, Malá Byt ča  67 
3./ 19.02.2018 – Jana Kianicová, Thurzova 961/13 
4./ 21.02.2018 – Milan Ciba, Byt ča 0 
5./ 09.03.2018 – Ľuboš Macek, Lú čna 1011/2 
6./ 27.03.2018 – Martina Labajová, Hliník nad Váhom  119 
7./ 03.04.2018 – Emil Kišo ň, Kollárova 634/9 
 
 


