Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, verejného
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo dňa
20.02.2020

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento program:
1/ Zmena rozpočtu č. 2/2019 k 31.12.2019 v zmysle zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta – korekcia
v zmysle právomoci primátora mesta vo výške 2440 €.
Komisia zobrala predloženú zmenu rozpočtu na vedomie.
2/ Návrh zmeny rozpočtu č. 2/2020.
Komisia odporúča schváliť predložený návrh zmeny rozpočtu
a to aj s predloženou cenovou ponukou pre obnovu a následné
spustenie križovatky Bytča od firmy ELTODO Sk, a.s. vo
výške 6470,40 Eur.
3/ Návrh VZN mesta Bytča, ktorým sa mení VZN mesta Bytča č.
5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej
školy.
Komisia odporúča predložený návrh VZN schváliť.
4/ Návrh VZN mesta Bytča o určení názvu ulíc a verejných
priestranstiev v meste Bytča.
Komisia navrhuje pomenovať nové ulice týmito názvami:
Jabloňová ulica, Palatínová ulica, Kamenárová ulica.
Komisia odporúča predložený návrh VZN s týmito názvami ulíc
schváliť.
5/ Návrh VZN mesta Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
Bytča č. 2/2019 zo dňa 21. februára 2019 o obrade uvítania
do života a finančnej podpore pre narodené dieťa.
Komisia odporúča predložený návrh VZN schváliť.
6/ Návrh VZN mesta Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
Bytča č. 3/2019 v znení VZN č. 11/2019 o poskytovaní
sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované
sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom
stacionári Jesienka, Treskoňova ul. Č. 813/4, Bytča.
Komisia odporúča predložený návrh VZN schváliť.
7/ Žiadosť CVČ o odpustenie platby za využívanie kultúrneho
domu v Malej Bytči v zmysle zmluvy o nájme nebytových
priestorov.
Komisia neodporúča žiadosti vyhovieť.
8/ Návrh na vysporiadanie majetku – veľkokapacitné kontajnery.
Komisia odporúča prijať riešenie tohto problému a to
pomocou prenájmu kontajnerov v zmysle predloženého návrhu.

9/

Spevácky zbor Glória Deo Bytča – žiadosť o rozšírenie
účelu použitia dotácie.
Komisia odporúča žiadosti speváckeho zboru vyhovieť, ale
s tou podmienkou, aby ich nahrávky na hudobných nosičoch
CD resp. DVD boli nepredajné.

10/ Panoráma Mgr. Milan Kosec – námet a výrobné náklady na
realizáciu dokumentárneho filmu o meste Bytča.
Komisia neodporúča realizáciu dokumentárneho filmu a to
z dôvodu nedostatku bežných finančných prostriedkov
v rozpočte mesta Bytča.
11/ Memorandum o dlhodobej spolupráci pri príprave
a realizácii projektu.
Komisia neodporúča schváliť predložené memorandum, nakoľko
v navrhovanej lokalite, kde by mala byť predmetná materská
škola umiestnená, schválený územný plán mesta Bytča s
takýmto typom výstavby nepočíta. Vhodným miestom na
vybudovanie novej materskej školy je lokalita
novozniknutého sídliska „Thurzove sady“.

12/ Bytový dom pre dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova
813/4
a/ Pridelenie bytu Treskoňova 813/4
Komisia odporúča prideliť byt č. 36 na dobu určitú 1 rok
Cyril Gálik, Bytča - od 01.04.2020 do 31.03.2021

Príloha č. 1 : Žiadatelia o byt

13/Nájomné byty Treskoňova 814/5
a/ Žiadosti o znovupridelenie bytov
Komisia odporúča schváliť opätovné uzatvorenie nájomnej
zmluvy na dobu určitú 1 rok:
Kypús Dušan a Kypúsová Lenka, byt č. 24 – na dobu od
01.04.2020 do 31.03.2021
Lalinská Blažena, byt č. 1 – na dobu od 01.05.2021 do
30.04.2021
Mgr. Peter Holáš, byt č.2 – na dobu od 01.05.2020 do
30.04.2021
Lörincová Alena s manželom, byt č. 3 – na dobu od
01.05.2020 do 30.04.2021

Kianicová Jana s dcérou, byt č.17 – na dobu od 01.05.2020
do 30.04.2021
Sedláková Emília s dcérou, byt č.18 – na dobu od 01.05.2020
do 30.04.2021.

b/ Pridelenie bytu Treskoňova 814/5
Komisia odporúča prideliť byt č. 7 na dobu určitú 1 rok
Eva Malíková, Bytča, Bottova 1149/14 - od 1.4.2020 do
31.03.2021
Príloha č. 2 : žiadatelia o byt

Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso
sekretár komisie

Príloha č. 1
Žiadatelia o nájomný byt bytový dom pre dočasné ubytovanie
Jesienka , Treskoňova 813/5
1. Cyril Gálik, Brezová 1015/1
2. Božena Fučeková, Gaštanová 1007/6 a Ján Skukálek,
Gaštanová 1007/2 .
3. František Hvorečný, Hrabové 112
4. Oľga Petrovská, Thurzova 972/20
5. Michal Školek, Lúčna 1014/5
6. Blažena Bušfyová, Javorová 1003/7
7. Stanislav Kumičík, Bytča, Treskoňova 813/4
8. Ivan Gajdoš, Gaštanová 1019/8
9. Mária

Komárová, Štúrova 319/6

10.Jozef Smatana, Lúčna 1011/6

Príloha č.2
Žiadatelia o nájomný byt, Treskoňova 814/5
1.
2.
3.
4.
5.

Branislav Nagy, Červeňanského 576/49
Ľuboš Macek, Lúčna 1011/2
Eva Malíková, Bottova 1149/14
Macek Pavol a manželka, Hliník n/V 301
Marta Bazalová so synom, Gaštanová 1008/27

