
Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, verejného 
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo dňa 
23.04.2020 
 
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento program: 
 
1. Záverečný účet mesta Bytča za rok 2019 
Komisia odporúča schváliť záverečný účet mesta Bytča za rok 
2019 v znení predloženého návrhu uznesenia. 
 
2. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 k 31.5.2020 
– návrh 
Komisia odporúča schváliť predložený návrh zmeny rozpočtu 
s týmito pripomienkami: 

a) vývoz BRO – komisia požaduje informácie, či je možné a za akých 
podmienok vývoz tohto odpadu na skládku na Sihoti 

b) komisia má výhrady voči realizácií stavebných prác v rámci 
podprogramu 11.1 MŠ Dostojevského – zabezpečenie dofinancovania 
projektu „Zníženie energetickej náročnosti  MŠ Dostojevského“ 
a to z dôvodu predložených faktúr na práce naviac mimo projektu 
bez ich bližšej špecifikácie. Členovia komisie predniesli výhrady 
voči kvalite vykonaných prác. Z týchto dôvodov žiadajú 
o vyrozumenie, kto sú realizátori stavieb na MŠ Dostojevského, 
Pož. zbrojnica Hliník n/V a Pož. zbrojnica Hrabové, kto vykonáva 
stavebný dozor na MŠ Hurbanova a kam putovali resp. kde sú 
uskladnené vymenené staré plastové okná a dvere z MŠ Hurbanova. 
Taktiež ak je to možné predložiť zástupcom kom. na nahliadnutie 
stavebný denník z vykonávania stavebných prác na MŠ Hurbanova. 
 

3.Návrh VZN mesta Bytča, ktorým sa mení VZN mesta Bytča č. 6/2019 
o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií. 
Komisia odporúča schváliť predložený návrh VZN. 
 
4.Nakladanie s majetkom mesta Bytča – Tepelné hospodárstvo 
a tepelné zariadenia 
Komisia súhlasí so zriadením komisie na odporučenie postupu 
mesta Bytča pri ďalšom nakladaní s týmto majetkom. Komisia 
odporúča aby táto komisia zahŕňala aj odborníkov na túto 
problematiku namiesto niektorých navrhnutých poslancov aj 
z komisie sociálnej. Návrhy na jej zloženie v navrhnutom 
obsadení nech predloží MR na zasadnutie MZ, resp. nech sa to 
navrhne a odsúhlasí priamo na zasadnutí MZ. 
 
5.Milan Gaňa, Hliník n/V 500 – Žiadosť o prenájom pozemku 
Komisia zobrala na vedomie predmetnú žiadosť ako aj informáciu, 
že mesto Bytča požiadalo o odborné stanovisko v predmetnej 
záležitosti štátne orgány ochrany prírody a to vzhľadom na 
skutočnosť, že v danej lokalite sa údajne nachádzajú chránené 



biotopy a či by týmto zásahom da daného stavu nedošlo k ich 
ohrozeniu. 
 
6. Bytový dom pre dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova  
   813/4 

a) Žiadosti o znovupridelenie bytov 

   Komisia odporúča schváliť opätovné uzatvorenie nájomnej 
   zmluvy na dobu určitú 1 rok: 
 
   Božena Cimprichová, byt č. 24 na dobu od 01.06.2020 do  

   31.05.2021 

   Mária Burandová, byt č. 69 na dobu od 01.06.2020 do  

   31.05.2021 

   Marián Kováčik, byt č. 30 na dobu od 01.07.2020 do  

   30.06.2021 

   Anna Gažová, byt č. 33 na dobu od 01.07.2020 do  

   30.06.2021   

   Karolína Lacková, byt č. 40 na dobu od 01.07.2020 do  

   30.06.2021  

   Anna Václavíková, byt č. 67 na dobu od 01.07.2020 do  

   30.06.2021   

   Alena Mrenová, byt č. 70 na dobu od 01.07.2020 do  

   30.06.2021   

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

   01.08.2020 do 31.07.2021 

 

   b)Pridelenie bytov 

   Komisia odporúča prideliť: 

   2-izbový byt č. 62 - Božena Fučeková a Ján Skukálek od 

   01.06.2020 do 31.05.2021 

   1-izbový byt č. 39 – František Hvorečný od 01.06.2020 do  

   31.05.2021 

   Príloha č. 1 : Žiadatelia o byt 

 

7.Nájomné byty Treskoňova 814/5 

a) Žiadosti o znovupridelenie bytov 

   Komisia odporúča schváliť opätovné uzatvorenie nájomnej 



   zmluvy na dobu určitú 1 rok: 
 
   Jana Hubocká s rodinou , byt č. 8 – na dobu od  01.07.2020  
   do 30.06.2021 
   Jana Játyová  s rodinou , byt č.16 – na dobu od  01.07.2020  
   do 30.06.2021 
   Mária Balážová , byt č. 12 – na dobu od  01.07.2020  
   do 30.06.2021 
   Ľubomíra Chylová s rodinou , byt č. 22 – na dobu od  
   01.07.2020 do 30.06.2021 
    
    
   b/ Pridelenie bytu  
   Komisia odporúča prideliť: 
   byt č. 7 na dobu určitú 1 rok - Eva Malíková od 01.07.2020 
   do 30.06.2021 
 
   Príloha č. 2 : Žiadatelia o byt 

 

Komisia požaduje, aby mestský úrad predkladal na každé 

zasadnutie komisie informácie o neplatičoch v soc. bytoch 

a Jesienke, aby komisia  disponovala týmito informáciami a aby 

vedela komu potom byty predlžovať a aby sa nestávalo, že vznikajú 

veľké podĺžnosti na nájme za tieto byty. Ak niektorí nájomníci 

viac mesiacov neplatia, komisia požaduje aby im boli zasielané 

výzvy na úhradu nedoplatkov. 

 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


