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

06.09.2018  
 
 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento progr am: 
 
1/ S ťažnos ť Anny Petrovskej a Ing. Michala Petrovského na  
   rušenie no čného k ľudu. 
   Na zasadnutí komisie bol prítomný Ing. Michal Pe trovský,  
   ktorý sa s ťažoval, že prevádzka pohostinstva „U primátora“ 
   ruší jeho rodine, ktorá býva v susedstve no čný k ľud, čo sa  
   deje opakovane a i v neskorších no čných hodinách. 
   Komisia odporú ča, aby hliadky mestskej polície túto  
   situáciu riešili opakovanými kontrolami, a ak zi stia  
   porušenia no čného k ľudu zo strany prevádzkovate ľa alebo  
   návštevníkov pohostinstva aby to riešili ak je t o v ich  
   právomoci sami pod ľa zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb.  
   v znení neskorších predpisov alebo ak to nie je v ich  
   kompetencii aby takéto porušenie predpisov postú pili orgánu  
   verejnej správy oprávneného kona ť v danej veci. 
 
2/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.06.2018. 
   Komisia zobrala na vedomie plnenie programového rozpo čtu  
   Mesta Byt ča k 30.06.2018. 
 
3/ Žiadosti športových klubov FK Hliník n/V, Stolno tenisový  
   odd. TZO Byt ča, BENET Lawn-Tennis Club Byt ča, TJ Tatran  
   Hrabové, Mestský FK Byt ča o navýšenie dotácie o sumy 5000 
   1000,7000,700 a 600 Eur z rozpo čtu Mesta Byt ča v r. 2018. 
   Komisia odporú ča žiadostiam uvedených športových klubov  
   vyhovie ť, ak sa nájdu zdroje v rozpo čte mesta na uvedený 
   ú čel použitia. 
 
4/ Zmena rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 6/2018 k 30.09.2018  
   – návrh 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh zmeny rozpo čtu  
   spolu s navýšením dotácie športovým klubom pod ľa bodu 3  
   tohto zápisu. 
 
5/ Dodatok č. 2/2018 k Zásadám hospodárenia s finan čnými  
   prostriedkami Mesta Byt ča. 
   Komisia odporú ča uvedený dodatok schváli ť. 
 
6/ Ing.Marta Slosiariková – kompenzácia za mestskú komunikáciu 
   Vzh ľadom na skuto čnos ť, že predloženým materiálom chýbajú 
   dôvodová správa a návrh riešenia vypracované pra covníkmi  
   Mesta Byt ča, komisia nedokázala v tejto veci zauja ť  
   jednotné stanovisko, v danej veci sa poslanci vy jadria  
   individuálne na zasadnutí MZ. 
 



7/ Aktualizácia č. 2 Programu hospodárskeho a sociálneho  
   rozvoja Mesta Byt ča na roky 2016-2020 s navrhovaným  
   pred ĺžením platnosti do roku 2013, t.j. PHSR Mesta Byt ča na  
   roky 2016-2023. 
   Vzh ľadom na ve ľký rozsah tohto materiálu a krátkos ť času  
   potrebného na jeho preštudovania komisia tento m ateriál na  
   svojom zasadnutí neprerokovala. 
 
8/ Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov T resko ňova  
   814/5 
   Komisia odporú ča schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej  
   zmluvy na dobu ur čitú 1 rok s týmito žiadate ľmi: 
 

a)  Janka Kon čelová,  byt č. 15 - na dobu od 1.10.2018 do 
30.9.2019 

b)  Tibor Pánik s rodinou,  byt č. 5 - na dobu od 1.12.2018 do 
30.11.2019 

c)  Peter Macek,  byt č. 9 - na dobu od 1.12.2018 do 30.11.2019 
d)  Michaela Búšovská,  byt č. 10 - na dobu od 1.12.2018 do 

30.11.2019 
e)  Peter Pivoda,  byt č. 19 - na dobu od 1.12.2018 do 30.11.2019 
f)  Roman Davida s rodinou,  byt č. 4 - na dobu od 1.1.2019 do 

31.12.2019 
g)  Ivana Ku čavíková,  byt č. 6 - na dobu od 1.1.2019 do 

31.12.2019 
h)  Anna Čikotová,  byt č. 11 - na dobu od 1.1.2019 do 31.12.2019 
i)  Mgr. Michaela Rybárová, byt č. 14 – na dobu od 1.1.2019 do 

31.12.2019 
j)  Peter Bubla,  byt č. 20 - na dobu od 1.1.2019 do 31.12.2019 
k)  Dušan Kadora a Dominika Hozáková,  byt č. 23 - na dobu od 

1.1.2019 do 31.12.2019 
 

9/ 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)  Zuzana Ostružiarová, byt č. 26 - na dobu od 1.10.2018 do  
30.09.2019 

b)  Jozef Masaryk, byt č. 51 – na dobu od 1.12.2018 do 30.11.2019 
c)  Alena Jozefa Hrošová, byt č. 43 - na dobu od 1.12.2018 do  

30.11.2019 
d)  Mária Mikulíková, byt č. 29 - na dobu od 1.1.2019 do  

31.12.2019 
e)  Jarmila Masaryková, byt č. 64 - na dobu od 1.1.2019 do  

31.12.2019 
f)  Ing. Ladislav Urban, byt č. 66 - na dobu od 1.1.2019 do  

31.12.2019 
g)  Margita Mráziková, byt č. 67 - na dobu od 1.1.2019 do  

31.12.2019 
   h) Daša Alakšová s rodinou, byt č.25 – na dobu od 1.1.2019  
      do 31.12.2019 



h)  Viera Rábarová, byt č. 27 - na dobu od 1.2.2019 do  
31.01.2020. 
 

10/ Pridelenie   bytov u č. 49 a 28 v bytovom dome pre do časné  
    ubytovanie Jesienka, na Ul. Tresko ňova 813/4 
    Komisia odporú ča prideli ť: 
 

a)  byt č. 49 p. Veronike Gärtnerovej, Byt ča Lú čna 1014/1, 
    na  dobu ur čitú 1 rok , t.j. od 1.10.2018 do 30.09.2019 

b)  byt č. 27 p. Márie Papíkovej, Malá Byt ča č. 67,  na  
       dobu ur čitú 1 rok , t.j. od 1.10.2018 do 30.09.2019. 
 
 
  Príloha: Žiadatelia o byt 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso 
         sekretár komisie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


