
Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, ve rejného 
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo d ňa 11.6.2020  
 
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento progr am: 
 
1.Plnenie rozpo čtu mesta Byt ča k 31.3.2020.  
Komisia zobrala plnenie rozpo čtu na vedomie. 
 
2. Návrh na zrušenie dotácie pre OZ Filmový klub By t ča –  
Hviezdne noci  
Komisia odporú ča zrušenie uvedenej dotácie. 
 
3. Žiados ť o pridelenie finan čných prostriedkov na investi čné 
akcie v r. 2020 – poslanec MZ M. Frolo  
Komisia odporú ča schválenie sumy 15000 Eur na opravu 
elektroinštalácie. 
 
4. Návrh na upustenie od konania akcie Byt čiansky jarmok.  
Komisia odporú ča schváli ť návrh na upustenie od konania tohto 
podujatia. 
 
5. Žiados ť o schválenie finan čných prostriedkov – ZŠ Lániho.  
Komisia neodporú ča schválenie finan čných prostriedkov. 
 
6. Návrh zmeny rozpo čtu č. 4/2020 k 30.6.2020  
Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh zmeny rozpo čtu. 
 
7. Žiados ť o zakúpenie hasi čskej strieka čky pre DHZ Hliník 
n/V.  
Komisia neodporú ča zakúpenie uvedenej hasi čskej strieka čky. 
 
8. Žiados ť o navýšenie dotácie BENET.  
Komisia neodporú ča schváli ť navýšenie dotácie. 
 
9. Návrh VZN mesta Byt ča o podmienkach nakladania s nájomnými 
bytmi vo vlastníctve mesta Byt ča.  
Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh VZN. 
 
10. Návrh VZN mesta Byt ča o nakladaní s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom.  
Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh VZN. 
 
11. Návrh VZN mesta Byt ča o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení.  
Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh VZN. 
 
12. Žiados ť o rozšírenie využitia dotácie pre FK Byt ča.  
Komisia odporú ča vyhovie ť žiadosti. 
 



13. Návrh na doplnenie zásad hospodárenia mesta Byt ča 
v súvislosti s možnos ťou odpustenia nájomného po čas 
mimoriadnej situácie.  
Komisia nedáva v tejto záležitosti odporú čanie. Poslanci budú 
hlasova ť na MZ pod ľa odporú čaní MR. 
 
14. Vyhlásenie prebyto čného majetku mesta-byty Ul. Kollárova  
Komisia odporú ča odpredaj uvedeného majetku mesta. 
 
15. Oznámenie o odpredaji nehnute ľného majetku mesta Byt ča –  
byty Pšurnovice.  
Komisia odporú ča zverejni ť zámer o odpredaji uvedených bytov. 
 
16. ASA B. Bystrica – Žiados ť o odpredaj pozemku pre výstavbu 
zariadenia pre seniorov v lokalite Raj čula.  
Komisia nedáva v tejto veci odporú čanie, poslanci sa vyjadria 
až na zasadnutí MZ. 
 
17. Žiados ť p. Ga ňa o prenájom pozemkov – Oddychová zóna.  
Komisia nemá odporú čanie v tejto veci, poslanci sa rozhodnú až 
po doplnení žiadostí na zasadnutí MZ. 
 
18. Petícia ob čanov – Parkovacie miesta Ul. Lú čna č. 1014.  
Komisia neodporú ča uvedenej žiadosti vyhovie ť. Komisia  
odporú ča vytvorenie parkoviska na pozemku mesta Byt ča za Ul. 
Okružnou. 
 
19. Žiados ť Kamenivo Slovakia Hrabové o zmenu územného plánu.  
Komisia neodporú ča schválenie uvedenej žiadosti. 
 
20. Žiados ť o výrub líp na cintoríne – poslanky ňa MZ p. 
Rybáriková.  
Komisia odporú ča, aby mesto Byt ča vyžiadalo odborné stanovisko 
príslušných úradov, či je možné resp. vhodné tieto lipy 
vyrúba ť. Komisia odporú ča mestu Byt ča preskúma ť v tejto 
súvislosti možnos ť poistenia majetku na cintoríne v prípade 
poškodenia hrobov napr. spadnutými stromami. 
 
21. Pani prednostka Ing. Kramarová oznámila členom komisie, že 
pán primátor bude na zasadnutí MZ informova ť o realizácii 
postupu vo veci výstavby športovej haly.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso 


