
Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej , verejného 
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo d ňa 13.6.2019  
 
 
 
 Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento prog ram: 
 
1/  Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 31.3.2019 
 
   Komisia berie na vedomie plnenie Programového ro zpo čtu Mes- 
   ta Byt ča k 31.3.2019. 
      
 
2/  Občianske združenie GALZA – žiados ť o poskytnutie dotácie  
   vo výške 4 282.€ na reštaurovanie kamenného st ĺpa sv. Jána 
   Nepomuckého. 
 
   Vzh ľadom na ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004  

   o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, a tiež na 

   sú časný stav bežného a kapitálového rozpo čtu, komisia 

   neodporú ča schváli ť poskytnutie dotácie vo výške 4.282,- €  

   na reštaurovanie kamenného st ĺpa sv. Jána Nepomuckého pre  

   OZ GALZA Byt ča. Komisia sa bude žiados ťou opätovne zaobera ť  

   len v prípade pozitívneho vývoja finan čnej situácie mesta.  

 

3/ Ob čianske združenie GALZA – žiados ť o poskytnutie dotácie  

   vo výške 1.600,- € na zhotovenie mreže na stud ňu v zámockom   

   parku v Byt či – drak 

   Komisia neodporú ča schváli ť poskytnutie finan čných pros- 

   triedkov na zhotovenie mreže na stud ňu – vi ď. dôvod bod 2/ 

  

4/ Žiados ť o zakúpenie osobného motorového vozidla – Jesienka  

   Zariadenie pre seniorov 

   Komisia  odporú ča schváli ť poskytnutie finan čných pros- 

   triedkov na zakúpenie osobného motorového vozidl a na roz-  

   voz stravy z rezervného fondu. 



5/ Zmena rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 4/2019 k 30. 06.  

   2019 – Návrh. 

   Komisia odporú ča schváli ť predložený Návrh zmeny rozpo čtu  

   rozpo čtovým opatrením č. 4/2019 k 30.06.2019 v predloženom  

   znení. 

6/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt ča č. 6/2019, ktorým  

   sa mení a dop ĺňa VZN č. 12/2016 o vymedzení zóny parkovania  

   motorových vozidiel na Námestí SR v Byt či na do časné parko- 

   vanie – Návrh 

   Komisia odporú ča schváli ť VZN mesta Byt ča č.6/2019 o do čas- 

   nom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených  úsekoch  

   miestnych komunikácií na území Mesta Byt ča v navrhovanom  

   znení. 

7/  Návrh dohody o rozvíjaní vzájomnej partnerskej spol upráce  

   medzi mestami Byt ča a Opoczno.  

   Komisia neodporú ča schváli ť Dohodu o rozvíjaní vzájomnej  

   partnerskej spolupráci medzi mestami Byt ča a Opoczno  

   (Po ľsko)na roky 2019 až 2022. 

   Komisia odporú ča h ľadať pre ďalšiu spoluprácu bližšie  

   prihrani čné mesto, s ktorým by bola možná spolupráca pri  

   rôznych projektoch podporovaných EÚ, tak ako s p artnerským 

   mestom Karolínka ( ČR). 

 

8/ 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: 
   Marián Ková čik, byt č. 30 na dobu od 1.7.2019 do 30.6.2020 

   Anna Gažová, byt č. 33 na dobu od 1.7.2019 do 30.6.2020 

   Karolína Lacková, byt č. 40 na dobu od 1.7.2019 do  

   30.6.2020 

   Alena Mrenová, byt č. 70 na dobu od 1.7.2019 do 30.6.2020 

   Marta Turková a Rudolf Bušfy, byt č. 58 na dobu od 1.8.2019  

   do 31.7.2020 



 

   b/ žiadosti o pridelenie 1-izbového bytu č. 67 

   Komisia odporú ča prideli ť vo ľný 1 izbový byt č. 67 Anne  

   Václavíkovej na dobu od 1.7.2019 do 30.6.2020. 

 

9/ 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: 
 
   Jana Hubocká, byt č. 8 – na dobu od 1.7.2019 do 30.6.2020 

   Marek Gál, byt č. 13 - na dobu od 1.7.2019 do 30.6.2020 

   Jana Játyová, byt č. 16 - na dobu od 1.7.2019 do 30.6.2020 

   Mária Balážová, byt č.12- na dobu od 1.7.2019 do 30.6.2020 

   Ľubomíra Chylová, byt č.22 - na dobu od 1.7.2019 do  

   30.6.2020 

 

10/Návrh na mimosúdne vyrovnanie Mária Slosiariková – komuniká- 

   cia „Na Sahare“ 

   Prednostka informovala o situácii v oblasti súdneho  sporu  

   s vyššie uvedenou ob čiankou. Informovala o stretnutí pána  

   primátora, právnika a právneho zástupcu menovane j, bol  

   navrhnutý spôsob finan čného vysporiadania problému. Právny  

   zástupca mal doru či ť na mesto návrh, avšak do dnešného d ňa 

   tento návrh nebol doru čený. 

   Komisia zobrala informácie na vedomie. 

     

 

 

 

 

Zapísala: A. Kramarová, H. Danišová 

V Byt či 13.6.2019 

 


