
Zápis zo zasadania komisie sociálnej, bytovej, verejného poriadku 
a vnútornej správy, kultúry a športu zo dňa 7.2.2019. 

 

1. Ponuka na odpredanie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. 

Členovia komisie vzhľadom na nedostatočný prehľad vo vývoji cien akcií na burze nevedeli 
zaujať jednotný postoj o návrhu na odkúpenie akcií za ponúkanú cenu. Doporučujú ďalšie 
jednanie s bankou za účelom zvýšenia kúpnej ceny za tieto akcie. 

2. Návrh VZN mesta Bytča č.../2019, ktorým sa mení VZN mesta Bytča č.5/2015 
o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy. 

Komisia odporúča schváliť predložený návrh VZN. 

 

3. Návrh VZN mesta Bytča č.../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN m esta Bytča č. 
9/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území 
mesta Bytča. 

Komisia odporúča nehlasovať o predloženom návrhu VZN. Komisia odporúča primátorovi 
mesta dať vypracovať pracovníkom MsÚ prehľad o výške daní z nehnuteľnosti v mestách 
s približne rovnakým počtom obyvateľov ako má mesto Bytča a tento porovnať s výškou daní 
v meste Bytča. Na základe tohto porovnania potom predložiť komplexný návrh VZN o dani 
z nehnuteľnosti. 

 

4. Návrh VZN č.../2019 o poskytovaní sociálnych služieb a určení výšky platieb za 
poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári 
Jesienka. 

Komisia odporúča predložený návrh VZN schváliť. 

 

5. Návrh VZN mesta Bytča č.../2019 o obrade uvítania do života a finančnej podpore 
pre narodené dieťa. 

Komisia odporúča predložený návrh VZN schváliť. 

 

6. Návrh nájomnej zmluvy na lávku cez Váh Mikšová. 

Komisia odporúča, aby mesto Bytča najskôr pred podpisom uvedenej zmluvy získalo 
súhlas okolitých obcí, ktorých občania túto lávku taktiež využívajú, že budú rovnomerne 
prispievať na všetky druhy nákladov spojených s využívaním uvedenej lávky. V prípade 
nezáujmu týchto obcí zmluvu v uvedenej podobe nepodpísať. Vyplývajú z toho určité 
prevádzkové riziká a dosť veľké náklady. 



7. Návrh dohody o rozvíjaní vzájomnej partnerskej spolupráce medzi mestami 
Bytča a Karolínka. 

Komisia odporúča schválenie a podpísanie uvedenej dohody. 

 

8. Ponuka na realizáciu dokumentárneho filmu – Mgr. Milan Kosec. 

Komisia odporúča venovať sa schvaľovaniu uvedenej ponuky v neskoršom termíne, keď 
bude mesto Bytča poznať vývoj v čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta a ak budú známe 
dodatočné zdroje príjmov do rozpočtu mesta. 

 

9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2018 v zmysle §21 ods.1, zásad 
hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bytča. 

Komisia zobrala na vedomie uvedenú zmenu rozpočtu. 

 

10. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 v zmysle smernice o postupe 
a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov EÚ do rozpočtu mesta. 

Komisia zobrala na vedomie uvedenú zmenu rozpočtu. 

 

11. Benet Lawn – Tennis club Bytča – žiadosť o navýšenie dotácie o 2500€. 

Komisia odporúča venovať sa schvaľovaniu uvedenej ponuky v neskoršom termíne, keď 
bude mesto Bytča poznať vývoj v čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta a ak budú známe 
dodatočné zdroje príjmov do rozpočtu mesta. 

 

12. Žiadosť ZŠ Lániho o pridelenie finančných prostriedkov vo výške 60 000€ na 
opravu elektroinštalácie.  

Komisia odporúča venovať sa schvaľovaniu uvedenej ponuky v neskoršom termíne, keď 
bude mesto Bytča poznať vývoj v čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta a ak budú známe 
dodatočné zdroje príjmov do rozpočtu mesta. 

 

13. Komunitné centrum Ruka v ruke – žiadosť o navýšenie dotácie o 2400€. 

Komisia odporúča venovať sa schvaľovaniu uvedenej ponuky v neskoršom termíne, keď 
bude mesto Bytča poznať vývoj v čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta a ak budú známe 
dodatočné zdroje príjmov do rozpočtu mesta. 

14. Športový klub Telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča – žiadosť o dotáciu. 



Komisia odporúča venovať sa schvaľovaniu uvedenej ponuky v neskoršom termíne, keď bude 
mesto Bytča poznať vývoj v čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta a ak budú známe dodatočné 
zdroje príjmov do rozpočtu mesta. 

 

15. Branislav Šušolík – iniciatívny poslanecký návrh na vyčlenenie finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 3000€ na rozšírenie detského ihriska na 
Thurzovej ulici. 

Komisia odporúča venovať sa schvaľovaniu uvedenej ponuky v neskoršom termíne, keď 
bude mesto Bytča poznať vývoj v čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta a ak budú známe 
dodatočné zdroje príjmov do rozpočtu mesta. 

 

16. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019. 

Komisia odporúča schváliť predložený návrh zmeny rozpočtu. 

 

17. Tenisový klub Benet LTC Bytča – žiadosť o rozšírenie účelu využitia dotácie. 

Komisia odporúča vyhovieť predmetnej žiadosti. 

 

18. OZ Glória Deo – žiadosť o rozšírenie účelu využitia dotácie. 

Komisia odporúča vyhovieť žiadosti o možnosť hradenia nákladov spojených s prenájmom 
priestorov pri usporiadaní spoločenských a kultúrnych podujatí a nevyhovieť žiadosti 
o možnosť hradenia nákladov pri príprave CD a DVD nahrávok. 

 

19. TJ Tatran  Hrabové – žiadosť o rozšírenie účelu využitia poskytnutej dotácie. 

Komisia odporúča vyhovieť predmetnej žiadosti. 

 

20. Návrh dodatku č. 1 k zriaďovacej listine ZPSaDS Jesienka. 

Komisia odporúča schváliť predložený návrh dodatku zriaďovacej listiny. 

 

21. Slovenský dejepisný spolok – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti – domu súpisné 
číslo 35. 

Komisia neodporúča schváliť predaj uvedenej nehnuteľnosti. 

 



22. Nájomné byty, Treskoňova 814/5 
1. Žiadosť Kypús Dušan a Kypúsová Lenka o predĺženie nájmu v 2-izbovom byte č. 24 – 

Komisia odporúča schválenie nájomnej zmluvy na dobu určitú jeden rok, od 1.4. 2019 
do 31.3.2020. 

2. Voľný byt – Garsónka č. 21 – Komisia odporúča ponechať voľný, neprideliť súčasným 
žiadateľom, mať ho ako rezervu pre ďalšie súrnejšie žiadosti, ktoré budú viac 
opodstatnené.  
 
 
 
 
 
 
       Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso 
 
 

 

 

 


