Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, verejného
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo dňa 10.9.2019

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento program:
1/ Návrh VZN Mesta Bytča č. 7/2019 o miestnych daniach.
Komisia odporúča schváliť predložený návrh VZN vo variante
II.
2/ Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Komisia odporúča schváliť predložený návrh VZN.
Komisia odporúča v náväznosti na schválenie VZN podporiť
osvetu medzi obyvateľmi mesta za účelom väčšej separácie
odpadu a hľadať účinné opatrenia za účelom znižovania
odpadov ukladaných na skládku, aby ďalej nedochádzalo
k zvyšovaniu poplatkov.
3/ Plnenie rozpočtu Mesta Bytča k 30.6.2019.
Komisia zobrala na vedomie správu o plnení rozpočtu Mesta
Bytča k 30.6.2019.
4/ Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019
k 30.6.2019.
Komisia odporúča schváliť predložený návrh zmeny rozpočtu
č. 6/2019.
5/ Informácia o výsledku kontroly NKÚ, ktorá bola vykonaná na
Meste Bytča v termíne od 5.apríla 2019 do 30. júla 2019
„Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti
všeobecne prospešných služieb a účelov v regióne“.
Komisia zobrala na vedomie výsledok uvedenej kontroly NKÚ.
6/ Petícia za opätovné vyhlásenie ochranného pásma pamiatkovej
zóny Bytča a spresnenie územného plánu sídelného útvaru
Bytča – zmeny a doplnky č. 5 v zmysle zákona č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Komisia odporúča MZ schváliť uznesenie tohto znenia:
„Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu
o podaní petície občianskej iniciatívy na vyhlásenie
ochranného pásma pamiatkovej zóny Bytča a odporúča
iniciátorom obrátiť sa s touto iniciatívou na vecne
príslušný štátny orgán.“
7/ Správa o stave spoločnosti KTR Bytča s.r.o.
Komisia odporúča schváliť postupnú likvidáciu spoločnosti
KTR.
8/ Žiadosť o odpustenie penále – p. Blašková.
Komisia neodporúča odpustenie penálov p. Blaškovej.

9/ Bytový dom pre dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova
813/4
Žiadosti o znovupridelenie bytov
Komisia odporúča schváliť opätovné uzatvorenie nájomnej
zmluvy na dobu určitú 1 rok:
Zuzana Ostružiarová, byt č. 26 na dobu od 1.10.2019 do
30.09.2020
Mária Papiková, byt č. 28 na dobu od 1.10.2019 do
30.09.2020
Veronika Gärtnerová, byt č. 49 na dobu od 1.10.2019 do
30.09.2020
Alena Hrošová, byt č. 43 na dobu od 1.12.2019 do
30.11.2020
Jozef Masaryk, byt č. 26 na dobu od 1.12.2019 do
30.11.2020

10/Nájomné byty Treskoňova 814/5
a/ Žiadosti o znovupridelenie bytov
Komisia odporúča schváliť opätovné uzatvorenie nájomnej
zmluvy na dobu určitú 1 rok:
Jana Končelová, byt č. 15 – na dobu od 1.10.2019 do
30.09.2020
Peter Pivoda, byt č. 19 – na dobu od 1.12.2019 do
30.11.2020
Tibor Pánik s rodinou, byt č. 5 – na dobu od 1.12.2019 do
30.11.2020
Peter Macek, byt č.9 – na dobu od 1.12.2019 do
30.11.2020
Michaela Búšovská so synom, byt č. 10 – na dobu od
1.12.2019 do 30.11.2020

b)Pridelenie voľných

bytov

na Ul. Treskoňova 814/5

Komisia odporúča prideliť :
Eva Malíková - garsónku č. 7 na dobu určitú 1rok
od 01.10.2019 do 30.09.2020

Anna Barburská - garsónku č. 21 na dobu určitú 1 rok
od 01.10.2019 do 30.09.2020

Príloha: Žiadatelia o byt
R o k 2019 - Žiadatelia o nájomný byt – priebežne upravovaný
1.
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3.
4.
5.
6.
7.

21.01.2019
21.01.2019
25.01.2019
05.03.2019
04.04.2019
26.06.2019
28.06.2019

–
–
–
–
–
–
–

Branislav Nagy, Červeňanského 576/49
Ľuboš Macek, Lúčna 1011/2
Daniel Kútny, Bytča 0
Eva Malíková, Bottova 1149/14
Macek Pavol a manželka, Hliník nad Váhom 301
Anna Barburská, Hliník n/V 261
Martina Tabačková, Zámocká 122/9

Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso
sekretár komisie

