
Zápis 
zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovejĽ verejného poriadku a vnútornej 
správyĽ kultúry a športu konaného dňa 3. 9. 2020 o 15.00 hod.  
 

Prítomní členovia:  p. Hubomír HrobárikĽ p. Huboslava RybárikováĽ p.MáriaĽ  
                    Lee FujdiakováĽ p. Helena KrálikováĽ  
                    p. Martin DudoňĽ p. Mgr. Roman Raždík 
 

Neprítomní členovia:    p. Peter Svetloššák 
 

Program zasadania komisie: 

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 06. 2020. 
2. Mestský Futbalový klub Bytča – žiadosť o zvýšenie dotácie na rok 2020. 
3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 k 30. 09. 2020 – Návrh 
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. ........./2020 o určení výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateIskej 
pôsobnosti Mesta Bytča – Návrh. 

5. NezaradenéĽ nedokončené investície – návrh na odpísanie z účtovného 
stavu mesta. 

6. Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi z dôvodu straty 
zamestnania počas koronavírusu 

7. Bytový dom pre dočasné ubytovanie JesienkaĽ Treskoňova 813/4 
- žiadosti o znovu pridelenie bytov  

8. Nájomné byty Treskoňova 814/5 
- žiadosť o znovu pridelenie bytu 

9. Rôzne – informácia  
 

 

R O K O V A N I E : 

 

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30. 6. 2020 
      Komisia berie na vedomie plnenie programového rozpočtu Mesta    
      Bytča  k 30. 6. 2020 a odporúča schváliť Monitorovaciu správu 
      programového rozpočtu k 30. 6. 2020. 
 

2. Mestský futbalový klub Bytča – žiadosť o zvýšenie dotácie na rok 2020 
 

Komisia nezaujala stanovisko k žiadosti MFK Bytča.  Komisia si 
prešetrí doterajšie čerpanie dotácii. 
 

3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/Ň0Ň0 k 30. 09. 2020 – Návrh  
 

Komisia odporúča schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 
5/2020 k 30. 9. 2020 s nasledovným doplnením: 
 

Podprogram 11.2.2. Základné školy 
11.2.2. ZŠ E. Lániho 
 

 

630 Tovary a služby +95.000 € /rekonštrukcie elektrických rozvodov/  
 

630 Tovary a služby + 11.570 € /na nákup učebníc/        
 



4. Všeobecne záväzné nariadenie č. ........./Ň0Ň0 o určení výšky 
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Bytča – Návrh. 
 

Komisia odporúča schváliť predložené VZN č. ........./2020      
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateIskej pôsobnosti Mesta Bytča v navrhovanom znení. 

 

 

5. Nezaradené, nedokončené investície – návrh na odpísanie z účtovného 
stavu mesta. 

 

Komisia odporúča schváliť odpísanie nezaradených nedokončených 
investícií z účtovného stavu mesta  v celkovej hodnote 35.290,- € 
 

6. Žiadosť Paulíny Holubovej o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi z dôvodu 
straty zamestnania počas koronavírusu. Rodina je v hmotnej núdzi, 
dcéra Lívia Praženková má zvýšené náklady spojené s nástupom do prvého 
ročníka základnej školy. 

 

Komisia odporúča schváliť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi Paulíne 
Holubovej vo výške 100. €. 
 

7. Bytový dom pre dočasné ubytovanie Jesienka, TreskoOova 81ň/4. 
 

Žiadosti o znovu pridelenie bytov 
 

      Zuzana Ostružiarová – býva v 1-izb. byte č.26 Ľ nájom končí  
30.09.2020. Nájom platí pravidelneĽ nemá podlžnosť voči  

      mestu. 

      Mária Papiková – býva v 1-izb. byte č.28 Ľ nájom končí  
      30.09.2020. Nájom platí pravidelneĽ nemá podlžnosť voči  
      mestu. 

      Veronika Gärtnerová – býva v 1-izb. byte č.49 Ľ nájom končí  
      30.09.2020. Nájom platí pravidelneĽ nemá podlžnosť voči  
      mestu. 

 

      Komisia odporúča schváliť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy  
      na dobu určitú 1 rok: 

 

      Zuzana Ostružiarová – byt č.26, od. 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021     
       

      Mária Papiková – byt č.28Ľ od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 
 

      Veronika Gärtnerová – byt č.49Ľ od. 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 
       

8. NÁJOMNÉ BYTY TRESKONOVA 814/5    
 

    Žiadosť o znovu pridelenie bytu 
           Jana Končelová - býva v garsónke č. 15 od 1.10.2017Ľ nájom končí  
    30.09.2020. Nemá podlžnosť voči  mestu. 
      

    Komisia odporúča schváliť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy  



    Jane Končelovej – byt č. 15 na dobu určitú od 1. 10. 2020 do 30.  
    6. 2021 

 

9. Informácia o pripravovanom nájme bytov v bytovom dome súp. Č.ň0ň 
V mestskej časti Pšurnovice 
Komisia vzala informáciu na vedomie.  

 

V Bytči dňa 3. 9. 2020 
 

 

 

Dagmar Papánková 
zapisovateIka komisie 
 

 

 


