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

11.04.2019  
 
 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento progr am: 
 
1/ Návrh závere čného ú čtu Mesta Byt ča za r. 2019. 
   Komisia odporú ča predložený návrh schváli ť bez pripomienok. 
 
2/ Zmena rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 3/2019 k 30.4.2019. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh. 
 
3/ Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpo čtu mesta 

a)  BENET Lawn-Tennis Club Byt ča 
b)  Komunitné centrum „Ruka v ruke“ Byt ča 
c)  Branislav Šušolík – rozšírenie detského ihriska na 

Thurzovej Ul. 
d)  Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex  Byt ča 
e)  Mgr. Milan Kosec 
f)  FK Hliník n/V 
g)  OZ GALZA – reštaurovanie kamenného st ĺpa sv. Jána 

Nepomuckého 
h)  OZ GALZA – zhotovenie mreže na stud ňu v zámockom parku 
i)  Branislav Šušolík – Štatút Byt čianske noviny 
j)  SZTP, ZO Byt ča – odstránenie bariér 
 
Komisia neodporú ča schváli ť predložené žiadosti z dôvodu 
nedostatku finan čných prostriedkov v rozpo čte Mesta Byt ča 
v rámci bežných výdavkov. 
 

4/ Návrh VZN 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 predložený návrh VZN schváli ť. 
 
5/ Návrh VZN Mesta č.  /2019 o ur čení výšky dotácie na mzdy a  
   prevádzku na žiaka pre školy a školské zariadeni a. 
   Komisia odporú ča predložený návrh VZN schváli ť. 
 
6/ Návrh VZN č. 7/2017 o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 5 
   Územného plánu sídelného útvaru Byt ča. 
   Komisia odporú ča predložený návrh VZN schváli ť. 
 
7/ Certus Development, s.r.o Tren čín – ponuka na prevod  
   majetku 
   Komisia neodporú ča prija ť uvedenú ponuku na prevod majetku. 
 
8/ Žiados ť MFK Byt ča o rozšírenie ú čelu použitia poskytnutej  
   dotácie 
   Komisia odporú ča schváli ť rozšírenie dotácie pre MFK Byt ča 



   o body 2 a 5 ich žiadosti, t.j. o zdravotné pomô cky  
   a vybavenie lekárni čky a členské poplatky za hrá čov  
   a trénerov. 
 
9/ GF Concept s.r.o Bratislava – návrh spolupráce –   
   umiestnenie inteligentných lavi čiek Smart benchec Steora  
   Urban.  
   Komisia neodporú ča schváli ť realizáciu uvedeného návrhu  
   spolupráce. 
 
10/Miroslav Frolo – žiados ť o pridelenie finan čných  
   prostriedkov pre mestskú časť Hliník n/V. 
   Komisia odporú ča schváli ť pridelenie finan čných  
   prostriedkov pre prvý bod uvedenej žiadosti, t.j .  
   prístrešok nad schody, zábradlie, oprava schodov   
   a oplotenia na dome smútku. Výšku príspevku schv áli ť až po  
   predložení rozpo čtu na uvedené práce a materiál. 
 
11/ Ľubomír Hrobárik – žiados ť o pridelenie finan čných  
   prostriedkov pre mestskú časť Hrabové. 
   Komisia odporú ča schváli ť finan čné prostriedky vo výške  
   4300 Eur na zhotovenie osvetlenia na cintoríne m . č. 
   Hrabové. 
 
12/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 na dobu ur čitú 1 rok: 
 

a)  Hedviga Slivo ňová, byt č. 36 - na dobu od 01.05.2019 do  
30.04.2020. 

b)  Mária Burandová, byt č. 69 - na dobu od 01.06.2019 do  
31.05.2020. 

c)  Jozef Holá ň, byt č. 23 - na dobu od 01.06.2019 do  
31.05.2020. 

d)  Božena Cimprichová, byt č. 24 - na dobu od 01.06.2019 do  
31.05.2020. 
 

13/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)  Blažena Lalinská,  byt č. 1 - na dobu od 01.05.2019 do 
30.04.2020. 

b)  Peter Holáš,  byt č. 2 - na dobu od 01.05.2019 do 
30.04.2020. 

c)  Jana Kianicová,  byt č. 17 - na dobu od 01.05.2019 do 
30.04.2020. 

d)  Anna Václavíková,  byt č. 7 - na dobu od 01.06.2019 do 
31.05.2020. 



 
14/Pridelenie vo ľných  bytov  na Ul. Tresko ňova 814/5 
   Komisia odporú ča prideli ť : 

a)  Alena a Pavel Lorinc - garsónku č. 3 na dobu ur čitú 1  
     rok od 01.05.2019 do 30.04.2020 
   b)Emília Sedláková s dcérou Stellou – garsónku č. 18 – na  
     dobu ur čitú 1 rok od 01.05.2019 do 30.4.2020. 
 
   Príloha: Žiadatelia o nájomný byt Tresko ňova 814/5 
 
 
 
Príloha:  
 
Žiadatelia o nájomný byt: 
 

1.  21.01.2019 – Branislav Nagy, Červe ňanského 576/49 
2.  21.01.2019 – Ľuboš Macek, Lú čna 1011/2 
3.  25.01.2019 – Daniel Kútny, Byt ča 0 
4.  25.01.2019 – Alena Lorincová a manž., Pšurnovická 1 041/72 
5.  18.02.2019 – Emília Sedláková a dcéra Stella Hrabov é  97  
6.  05.03.2019 – Eva Malíková, Bottova 1149/14 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso 
         sekretár komisie 
 


