
Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej , verejného 
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo d ňa 
26.11.2019  
 
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento progr am: 
 
1/ Žiados ť /opätovná/  Filip Korbáš, Malá Byt ča č. 111 –  
   schválenie zámeru výstavby rodinných domov. 
   Komisia nemá potrebné odborné vedomosti aby doká zala  
   v tejto veci zodpovedne rozhodnú ť. Rozhodova ť sa budú  
   poslanci jednotlivo na zasadnutí MZ na základe o dporú čania  
   komisie výstavby a ŽP.    
 
2/ Plnenie programového rozpo čtu  k 30.9.2019. 
   Komisia zobrala na vedomie predložený materiál.    
 
3/ Návrh na zmenu rozpo čtu č. 7/2019 k 31.12.2019. 
   Komisia odporú ča MZ schváli ť predložený návrh zmeny  
   rozpo čtu. 
 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Byt ča č.  /2019  
   o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl  
   a školských zariadení na rok 2020. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh VZN. 
 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Byt ča č.  /2019  
   o ur čení výšky príspevkov v školách a školských  
   zariadeniach v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta Byt ča. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh VZN. 
 
6/ Žiados ť o vyjadrenie mesta k zaradeniu Základnej školy pre   
   žiakov s autizmom, Mi čurova 364/1, Byt ča, do siete škôl  
   a školských zariadení.  
   Komisia súhlasí s vydaním kladného stanoviska pre z aradenie  
   uvedeného subjektu do siete škôl a školských zar iadení. 
 
7/ Návrh programového rozpo čtu na rok 2020. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh rozpo čtu na rok  
   2020, ale s tým, aby v rozpo čte boli navýšené výdavky pre  
   športové kluby FO Hliník n/V, TJ Tatran Hrabové,  TJ 
   Pšurnovice a Stolnotenisový odd. TZO Byt ča. Tieto kluby  
   dlhodobo požadujú o navýšenie dotácie z rozpo čtu mesta,  
   nako ľko dotácia v sú časnej výške nie je dostato čná na  
   pokrytie výdavkov týchto klubov. 
 
8/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
   a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej  
   pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok  2018/2019. 
   Komisia zobrala na vedomie predloženú správu. 
 



9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Byt ča č.  /2019  
   ktorým sa mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 
   Byt ča č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a ur čení  
   sumy úhrady za poskytované sociálne služby v zar iadení pre  
   seniorov a dennom stacionári Jesienka, Tresko ňova ul. Č.  
   813/4, Byt ča. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh VZN. 
 
10/Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Byt ča č.  /2019  
   o miestnom poplatku za rozvoj. 
   Komisia neodporú ča schváli ť predložený návrh VZN. 
 
11/Informácia o výsledku súdneho sporu so žalobcom Ing. Mária  
   Slosiariková, bytom Jesenského 1077/20, 010 01 Ž ilina  
   o odstránenie stavby z pozemku. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh uznesenia. 
 
12/Bytový dom pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova  
   813/4 

a)  Žiadosti o znovupridelenie bytov 

   Komisia odporú ča schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej 
   zmluvy na dobu ur čitú 1 rok: 
 
   Daša Alakšová, byt č. 25 na dobu od 1.1.2020 do  

   31.12.2020 

   Mária Mikulíková, byt č. 29 na dobu od 1.1.2020 do  

   31.12.2020 

   Jarmila Masaryková, byt č. 64 na dobu od 1.1.2020 do  

   31.12.2020 

   Ladislav Urban, byt č. 66 na dobu od 1.1.2020 do  

   31.12.2020 

   Viera Rábarová, byt č. 27 na dobu od 1.2.2020 do  

   31.1.2021 

 

   b)Pridelenie bytu Tresko ňova 813/4 

   Komisia odporú ča prideli ť byt č. 23 na dobu ur čitú 1 rok  

   Anna Barburská, Hliník n/V č.261- od 1.1.2020 do 31.12.2020 

   Príloha: Žiadatelia o byt 

 

13 / Nájomné byty Tresko ňova 814/5 

   a/ Žiadosti o znovupridelenie bytov  



   Komisia odporú ča schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej 
   zmluvy na dobu ur čitú 1 rok: 
 
   Roman Davida, byt č. 4 – na dobu od 1.1.2020 do  

   31.12.2020 

   Ivana Ku čavíková, byt č. 6 – na dobu od 1.1.2020 do  

   31.12.2020 

   Anna Čikotová, byt č.11 – na dobu od 1.1.2020 do 

   31.12.2020 

   Michaela Rybárová, byt č. 14 – na dobu od 1.1.2020 do  

   31.12.2020 

   Peter Bubla, byt č.20 – na dobu od 1.1.2020 do 31.12.2020 

   Dušan Kadora a Michaela Hozáková, byt č. 23 – na dobu od  

   1.1.2020 do 31.12.2020    

 

      
 
 

 

Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso 
         sekretár komisie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha  
Žiadatelia o nájomný byt Jesienka – priebežne uprav ovaný 
 
1. Cyril Gálik,  Brezová 1015/1 
   žiados ť došla: 25.11.2016 
   žiados ť spresnená: 29.01.2019 
 
2. Božena Fu čeková , Gaštanová 1007/6 a Ján Skukálek ,  
   Gaštanová 1007/2 . Aj na 2-izbový. 
    žiados ť došla: 18.01.2017 
   žiados ť spresnená 23.1.2019 
 
3. František Hvore čný,  Hrabové 112 
   žiados ť došla: 14.07.2017 
   žiados ť spresnená: 31.1.2019 
 
4. O ľga Petrovská, Thurzova 972/20 
   žiados ť došla: 2.8.2017 
   žiados ť spresnená 25.1.2019 
 
5. Michal Školek,  Lú čna 1014/5 
   žiados ť došla: 3.8.2017 
   žiados ť spresnená 29.01.2019 
 
6. Blažena Bušfyová, Javorová 1003/7 
   žiados ť došla: 18.08.2017 
   žiados ť spresnená 28.1.2019 
 
7. Anna Ková čiková , Byt ča, Thurzova 963/4 
   žiados ť došla:11.12.2017 
   žiados ť spresnená: 4.2.2019 
 
8. Stanislav Kumi čík, Byt ča, Tresko ňova 813/4  
   žiados ť došla: 4.6.2018 
   žiados ť spresnená 29.1.2019 
 
9. Anna Holá ňová , Byt ča Hliník n/V 41 
   žiados ť došla: 15.6.2018 
   žiados ť spresnená: 14.2.2019 
 
10. Ivan Gajdoš, Gaštanová 1019/8  
   Žiados ť došla 31.08.2018 
   Žiados ť spresnená 13.05.2019 
 
11. Mária  Komárová , Štúrova 319/6 
   žiados ť došla 1.10.2018 
   žiados ť spresnená 22.1.2019 
 
12.Sidónia Šušlíková , Kollárova 634/9 
   žiados ť došla: 10.12.2018 
   t. č. nájomný byt č. 21 



 
13 . Jozef Smatana,  Lú čna 1011/6 
   Žiados ť došla: 5.2.2019 
 
14.Anna Barburská, Hliník nad Váhom 261 
   Žiados ť došla: 26.06.2019 
 
 


