Z á p i s
zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku
a vnútornej správy,kultúry a športu, ktorá sa konala dňa
7.6.2018 o 15.00 hod., v budove Mestského úradu Bytča.
Prítomní: Ing.Ondrej Skotnický,Peter Putirka,Ing.Jozef
Raždík,Andrea Gajdošíková,Ľubomír Hrobárik,Ing. Eleonóra
Bocová
Neprítomný-ospravedlnený: Michal Filek
Zapisovateľ: Ing.Alžbeta Kramarová
P r o g r a m:
1. Plnenie rozpočtu Mesta Bytča k 31.3.2018
Komisia sa s materiálom oboznámila a zobrala ho na
vedomie.
2. VZN o podmienkach poskytovania príspevku na dopravu do
Centra pre deti a rodiny
Komisia odporúča predložené VZN schváliť.
3. VZN – Zásady udeľovania verejných uznaní mesta Bytče
Komisia odporúča predložené VZN schváliť.
4. Určenie počtu poslancov, volebných obvodov, počtu poslancov
v jednotlivých volebných obvodoch a určenie rozsahu výkonu
funkcie primátora na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022.
Komisia odporúča schváliť predložený Návrh uznesenia
s nasledovnou zmenou:
b) volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí
v roku 2018 a počty poslancov v jednotlivých volebných
obvodoch volených vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
v roku 2018 takto:
Volebný obvod č. 1 rozčleniť na volebný obvod č. 1, č. 2,
č. 3. č. 4, č. 5 a č. 6. Tieto volebné obvody budú
kopírovať jednotlivé volebné okrsky v meste Bytča. Za každý
uvedený volebný obvod č. 1 – č. 6 budú volení dvaja
poslanci.
Volebný obvod č. 2 – mestská časť Hliník
volebný obvod č. 7

nad Váhom, bude

Volebný obvod č. 3 – mestská časť Hrabové bude volebný
obvod č. 8
Volebný obvod č. 4 – mestská časť Pšurnovice bude volebný
obvod č. 9
Volebný obvod č. 5 – mestská časť Malá Bytča bude volebný
obvod č. 10
Volebný obvod č. 6 – mestské časti Mikšová, Beňov, budú
volebný obvod č. 11

5. Informácia o zámere mesta vytvoriť občianske združenie za
účelom správy a údržby lávky Mikšová-Predmier
Komisia odporúča počkať na odborné posúdenie stavu lávky
zo strany SVP š.p.Piešťany a to najmä čo sa týka sumy
určenej na jej opravu a následne rokovať s príslušnými
obcami /Štiavnik,Hvozdnica,Maršová-Rašov,Predmier/ o ich
možnej finančnej účasti na tejto oprave a správe. Na
základe vyjadrenia týchto dotknutých obcí zvážiť
vytvorenie združenia obcí v zmysle zákona č.369/1990 Zb.
§ 20 b. Rokovať tiež o výške ročného nájmu
6. MŠ Hrabové – žiadosť o zriadenie ďalšej triedy

Komisia odporúča žiadosti vyhovieť avšak pre budúce
obdobie je potrebné zabezpečiť eliminovanie prijímania
„cudzích“ detí t.j.detí nepatriacich do mesta Bytča
a jeho častí. Komisia tiež vzniesla požiadavku, či nie je
možné obmedzenie pobytu „cudzích“ detí napr. len na ročné
obdobie, kedy by zriaďovateľ mal takúto možnosť prijať
takéto dieťa a v nasledujúcom období by už takáto možnosť
zo strany zriaďovateľa nebola.

7. ZŠ E.Lániho – žiadosť o opravu elektroinštalácie
Komisia odporúča preskúmať súčasný stav elektroinštalácie
v priestoroch ZŠ E. Lániho Bytča, či sa skutočne jedná
o havarijný stav a či by nebolo možné túto opravu vykonať
postupne. V prípade, že sa nejedná o akútny stav
ohrozenia prevádzky, zaradiť požiadavku do rozpočtu na
r.2019. V prípade, že sú priestory,ktorých prevádzka je
pre deti nebezpečená, je potrebné ich opraviť čo najskôr.

8. Žiadosť o dotáciu – Slovenská jednota dôchodcov
Komisia odporúča schváliť dotáciu vo výške 350 €
9. Filmový klub Bytča – žiadosť o dotáciu na akciu Hviezdne
noci, vo výške 1500 Eur
Komisia odporúča schváliť dotáciu vo výške 1500 €

10.Bohuslav Behrík – ponuka diela a jeho realizácia
Komisia neodporúča prijať ponuku diela a jeho realizáciu.
11.Návrh zmeny rozpočtu č. 4 k 30.6.2018
Komisia odporúča schváliť návrh zmeny rozpočtu č.4
s nasledovnými pripomienkami:
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov
Tribúna Hrabové – oprava havarijného stavu strechy 4 070
- Komisia odporúča preveriť možnosť opravy havarijného
stavu iným ako navrhnutým spôsobom /zaplechovať nie
použiť ipu/ v hodnote do 5 000 tis. €, aby to bolo
dlhodobé riešenie tohto problému.
Klasicistická budova – oprava fasády 8 300 €. Doplnenie
rozpočtu 2 000 €.
- Komisia odporúča požiadať potencionálneho zhotoviteľa
o podrobný rozpis a nacenenie jednotlivých položiek
tohto projektu.

12. Nájomné byty Treskoňova 814/5
- Žiadosti o znovupridelenie nájomného bytu
Komisia odporúča znovupridelenie nájomného bytu
nasledovným osobám:
Jana Hubocká byt.č.8 na dobu určitú od 1.7.2018
do30.6.2019
Jana Játyová byt č.16 na dobu určitú od 1.7.2018 do
30.6.2019
Jozef Lulák byt č.3 na dobu určitú od 1.7.2018 do
30.6.2019
Gál a Pazúriková byt č.13 na dobu určitú od 1.7.2018 do
30.6.2019
Márii Balážovej byt č.12 na dobu určitú od 1.7.2018 do
30.6.2019 za podmienky, že menovaná uhradí zostatok
nedoplatku do dňa konania MZ t.j. do 21.6.2018.
V prípade, že nedoplatok neuhradí byt nebude pridelený.
Pridelenie nájomného bytu č. 22
Komisia odporúča prideliť tento byt pani Chylovej
Ľubomíre na dobu určitú od 1.7.2018 do 30.6.2019.
Komisia zároveň odporúča upozorniť pani Chylovú na
nutnosť dodržiavania termínu platenia nájomného
a dodržiavania domového poriadku v objekte mesta,
vzhľadom na skúsenosti z minulého obdobia, kedy tam
menovaná žila.
Pridelenie nájomného bytu č.19
Komisia odporúča prideliť tento byt pani Zuzane
Ostružiarovej t.č.bytom Bytča 0 prechodne na Malá Bytča
č.126 na dobu určitú od 1.7.2018 do 30.6.2019

13. Bytový dom pre dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova
813/4
- Žiadosti o znovupridelenie bytu
Komisia odporúča opätovné pridelenie bytu na dobu určitú
nasledovným osobám:
Anna Gažová – byt č.33 od 1.7.2018 do 30.6.2019
Alena Mrenová – byt č. 70 od 1.7.2018 do 30.6.2019
Marta Turková a Rudolf Bušfy byt č.58 od 1.8.2018 do
31.7.2019
- Žiadosť o prenájom –
Stanislav Kumičík Treskoňova 813/4 014 01 Bytča
Komisia odporúča zaradiť žiadosť do poradovníka
žiadateľov o prenájom bytu v „Bytovom dome pre dočasné
ubytovanie Jesienka“
- Žiadosť o výmenu bytu
Marian Kováčik bytom Treskoňova 813/4 014 01 Bytča
menovaný býva v byte č.26 a chce tento vymeniť za byt
č.30 po svojej zomrelej mame Márii.
Komisia odporúča výmenu bytu č.26 za byt č.30
- Pridelenie bytu č. 26
Komisia odporúča pridelenie tohto bytu pánovi Petrovi
Pivodovi t.č.bytom Treskoňova 814/5 nájomný byt č.19
na dobu určitú od 1.7.2018 do 30.6.2019
- Pridelenie bytu č.40
Komisia odporúča pridelenie tohto bytu pani Karolíne
Lackovej toho času Lúčna 1014/7 na dobu určitú od
1.7.2018 do 30.6.2019

14.Návrh komunitného plánu na roky 2018-2025
Komisia odporúča predložený materiál schváliť.
Komunitný plán je otvorený dokument, do ktorého je
možné
vstupovať s konkrétnymi problémami a do neho ich zapracovať.
Bolo poukázané na nutnosť riešenia podprahového bývania pre
našich
rómskych
občanov,ktorí
v súčasnom
období
bývajú
v lukratívnej časti mesta – Kollárova ulica. Objekt je značne
zdevastovaný, je vo vlastníctve mesta – bolo by vhodné tento
zrekonštruovať na byty pre mladé začínajúce rodiny a súčasne
bývajúcim občanom ponúknuť iné riešenie bývania.

15.Iniciatívny poslanecký návrh – B.Šušolík,M.Filek,B.Chupek.
Komisia odporúča poslanecký návrh schváliť a odstrániť
havarijný stav detského ihriska na Bottovej ulici.
16.Oznámenie – Stanislav Struhal – vzdanie sa funkcie druhého
štatutára v MFK Bytča a tiež členstva v správnej rade MFK
Komisia zobrala uvedené oznámenie na vedomie.

Bytča 8.6.2018

