
Zápis 
zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej, verejnéh o poriadku a vnútornej 
správy, kultúry a športu konaného d ňa 28. 10. 2020 o 15.00 hod.  
 
Prítomní členovia:   Ľuboslava Rybáriková, Mária Lee Fujdiaková,  
                    Martin Dudo ň, Roman Raždík,  
                    Peter Svetloššák 
 
Neprítomní: Ľubomír Hrobárik, Helena Králiková ospravedlnení. 
 
Členovia komisie sa jednomyse ľne uzniesli,  že rokovanie komisie povedie 
Peter Svetloššák 
 
 
Program zasadania komisie: 
 

1.  Žiados ť o návratnú finan čnú výpomoc vo výške 2 500 € – KTR, 
s.r.o. Námestie SR 1, 014 01 Byt ča, I ČO: 36 379 018 

2.  Futbalový oddiel TJ Tatran Hrabové - žiados ť o poskytnutie 
dotácie vo výške 1.000 €  

3.  Futbalový oddiel TJ Pšurnovice - žiados ť o poskytnutie dotácie 
vo výške 2.000 € 

4.  Zmena rozpo čtu rozpo čtovým opatrením  č. 6/2020 k 30. 11. 2020 
- návrh 

5.  Tisov dom, havarijný stav – informácia  
6.  Informácia o petícii a spôsobe jej vybavenia  - vyb udovanie 

spomaľovača na priechodoch na ul. Eliáša Lániho a Štefánikova   
7.  Informácia o petícii a spôsobe jej vybavenia – pres merovanie 

cestnej komunikácie z dvojsmernej  premávky na jedn osmernú na 
Štúrovej ulici  

8.  Rokovací poriadok Mestského zastupite ľstva v Byt či - dodatok č. 
3 - návrh 

9.  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č.    /2020, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN č. 5/2019 o ur čení výšky  dotácie na mzdy a 
prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na ro k 2020 – 
návrh 

10.  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č.    /2020, ktorým sa 
mení a dop ĺňa VZN č. 6/2020 o podmienkach nakladania 
s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Byt ča – návrh 

11.  Návrh na vo ľbu prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie 
2021 – 2024 

12.  Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                          
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2019/2020 

13.  Uznesenie MZ č. 120/2020 č. 120/2020 zo d ňa 17. 9. 2020 – 
informácia  o návrhu zrušenia uznesenia 

14.Bytový dom pre do časné ubytovanie Jesienka 
   - žiadosti o znovu pridelenie bytov 
   - žiados ť o pridelenie vo ľného bytu 
15. Nájomné byty Tresko ňova 814/5 
    - žiadosti o znovu pridelenie bytu 
    -  žiados ť o pridelenie vo ľného bytu 
16. Rôzne 
 

 



 
 
R O K O V A N I E :  

 

1.  Žiados ť o návratnú finan čnú výpomoc vo výške 2500 € – KTR, 
s.r.o.  Námestie SR 1, 014 01 Byt ča, I ČO: 36 379 018  
 
Komisia odporú ča schváli ť návratnú finan čnú výpomoc spolo čnosti 
KTR, s.r.o. vo výške 2500 € .  
 

2.  Futbalový oddiel TJ Tatran Hrabové - žiados ť o poskytnutie dotácie 
vo výške 1.000 €  
 
Finan čné prostriedky na granty neboli použité v plnej výš ke, 
odporú čame, aby boli presunuté  na poskytnutie dotácie  fu tbalovému 
oddielu TJ Tatran Hrabové. Komisia odporú ča schváli ť futbalovému 
oddielu TJ Tatran Hrabové dotáciu vo  výške 1.000 €  
 

3.  Futbalový oddiel TJ Pšurnovice - žiados ť o poskytnutie dotácie 
vo výške 2.000 € 
 
Finan čné prostriedky na granty neboli použité v plnej výš ke, 
odporú čame, aby boli presunuté  na poskytnutie dotácie  fu tbalovému 
oddielu TJ Pšurnovice. Komisia odporú ča schváli ť futbalovému oddielu 
TJ Pšurnovice dotáciu vo  výške 2.000 € 
 

4.  Zmena rozpo čtu rozpo čtovým opatrením  č. 6/2020 k 30. 11. 2020 
- návrh 
 
Komisia odporú ča schváli ť zmenu rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 
6/2020 k 30. 11. 2020 v navrhovanom znení 
 
K cenovej ponuke na antigrafittový náter komisia ne zaujala 
stanovisko. Rozhodnutie ponecháva na mestské zastup ite ľstvo 

 
5.  Tisov dom, havarijný stav – informácia 

 
Komisia berie na vedomie informáciu o havarijnom st ave Tisovho 
domu 
 

   6. Informácia o petícii a spôsobe jej vybavenia  - vyb udovanie  
   spoma ľova ča na priechodoch na ul. Eliáša Lániho a Štefánikova  

 
Komisia berie na vedomie  informáciu o petícii a sp ôsobe jej 
vybavenia  - vybudovanie spoma ľova ča 
 

   7. Informácia o petícii a spôsobe jej vybavenia – p resmerovanie  
      cestnej komunikácie z dvojsmernej  premávky n a jednosmernú na  
      Štúrovej ulici. 
 
      Komisia berie na vedomie  informáciu o petíci i a spôsobe jej                                   
      Vybavenia - presmerovanie cestnej komunikácie  z dvojsmernej   

premávky na jednosmernú. 
 
 



    
 

8. Rokovací poriadok Mestského zastupite ľstva v Byt či - dodatok  
   č. 3 - návrh 

 
Komisia odporú ča schváli ť dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku 
Mestského zastupite ľstva v Byt či. 
 

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č.    /2020, ktorým 
sa  
   mení a dop ĺňa VZN č. 5/2019 o ur čení výšky  dotácie na mzdy a  
   prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na  rok 2020 – návrh  
 
   Komisia odporú ča schváli ť predložené VZN č. ........./2020,    
   ktorým sa  mení a dop ĺňa VZN č. 5/2019 o ur čení výšky  dotácie   
   na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských za riadení na  
rok  

      2020 v navrhovanom znení. 
 

10.  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č.    /2020, ktorým 
sa  

       mení a dop ĺňa VZN č. 6/2020 o podmienkach nakladania s nájomnými  
       bytmi vo vlastníctve mesta Byt ča – návrh 
  

    Komisia odporú ča schváli ť predložené VZN č. ........./2020,    
       ktorým sa  mení a dop ĺňa VZN č. 6/2020 o podmienkach nakladania     
       s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Byt ča – návrh 

    v navrhovanom znení. 
 

   11. Návrh na vo ľbu prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie  
    2021 – 2024 
 
    Komisia odporú ča schváli ť: 
 

      Zvolenie: 

      Pod ľa § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a  
      prísediacich v platnom znení prísediacich Okr esného súdu 
      Žilina na obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 20 24: 
   
      1. p. Helena Mandová 
      2. p. Eleonóra Boocová 
      3  p. Jozef Kolkus 

 

         Vydanie: 
 
   Pod ľa § 140 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a 

prísediacich v platnom znení Osved čenie o zvolení za 
prísediaceho Okresného súdu Žilina na obdobie od 1. 1. 2021 do 
31. 12. 2024: 

 
1.  p. Helene Mandovej 
2.  p. Eleonóre Boocovej 
3.  p. Jozefovi Kolkusovi 



12. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                          
a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2019/2020 
 
Komisia berie na vedomie Správu o výchovno – vzdelá vacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zaria dení 
v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta Byt ča za školský rok 2019/2020 
 
13. Uznesenie MZ č. 120/2020 č. 120/2020 zo d ňa 17. 9. 2020 – 
informácia  o návrhu zrušenia uznesenia 
 
Komisia odporú ča zruši ť uznesenie MZ č. 120/2020 zo d ňa 17. 9. 2020 
 
 
14. BYTOVÝ DOM PRE DOCASNÉ UBYTOVANIE JESIENKA 
 
Žiadosti o znovu pridelenie bytu 

a)  Jozef Masaryk – jednoizbový byt č. 51 
b)  Mária Mikulíková – jednoizbový byt č. 29 
c)  Dáša Alakšová s rodinou – dvoizbový byt č. 25 
d)  Anna Barburská – jednoizbový byt č. 23 
e)  Jarmila Masaryková – dvojizbový byt č. 64 
f)  Ing. Ladislav Urban – jednoizbový byt č. 66 

 
Komisia odporú ča schváli ť uzatvorenie nájomnej zmluvy  na dobu ur čitú 1 
rok:  

 
a)  Jozef Masaryk – jednoizbový byt č. 5 na dobu ur čitú od 1. 12. 2020 

do 30. 11. 2021 
b)  Mária Mikulíková – jednoizbový byt č. 29 na dobu ur čitú od 1. 1. 

2021 do 31. 12. 2021 
c)  Dáša Alakšová s rodinou – dvoizbový byt č. 25 na dobu ur čitú od 1. 

1. 2021 do 31. 12. 2021 
d)  Jarmila Masaryková – dvojizbový byt č. 64 na dobu ur čitú od 1. 1. 

2021 do 31. 12. 2021 
  

Anna Barburská a Ing. Ladislav Urban  nájom platia pravidelne. S poukazom 
na navrhovanú zmenu VZN, komisia odporú ča presunú ť žiadosti o 
znovu pridelenie bytu Anny Barburskej a Ing. Ladisl ava Urbana na 
decembrové rokovanie mestského zastupite ľstva. 
 
Pridelenie vo ľného bytu č. 43  
 
Komisia odporú ča prideli ť jednoizbový byt č. 43  Marte Hmirovej na dobu 
ur čitú jeden rok od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021 
  
Príloha: žiadatelia o byt v bytovom dome Jesienka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



15. NÁJOMNÉ BYTY TRESKOŇOVA 814/5     
 

Žiadosti o znovu pridelenie bytov 
 

a)  Peter Pivoda – garzónka č. 19 
b)  Tibor Pánik s rodinou – jednoizbový byt č. 5 
c)  Peter Macek garzónka č. 9 
d)  Michaela Búšovská so synom jednoizbový byt č. 10  
e)  Roman Davida s rodinou jednoizbový byt č. 4  
f)  Ivana Ku čavíková s dcérou – jednoizbový byt č. 6  
g)  Anna Čikotová – jednoizbový byt č. 11  
h)  Michaela Rybárová s dcérou jednoizbový byt č. 14  
i)  Peter Bubla  - garzónka č. 20  

 
Komisia odporú ča schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 
ur čitú:  

 
a)  Peter Pivoda – garzónka č. 19 na dobu ur čitú od 1. 12. 2020 do 30. 

6. 2021 
b)  Tibor Pánik s rodinou – jednoizbový byt č. 5 na dobu ur čitú od 1. 

12. 2020 do 30. 6. 2021 
c)  Peter Macek garzónka č. 9 na dobu ur čitú od 1. 12. 2020 do 30. 6. 

2021 
d)  Michaela Búšovská so synom jednoizbový byt č. 10 na dobu ur čitú od 

1. 12. 2020 do 30. 6. 2021  
e)  Roman Davida s rodinou jednoizbový byt č. 4  na dobu ur čitú od 1. 

1. 2021 do 30. 6. 2021 
f)  Ivana Ku čavíková s dcérou – jednoizbový byt č. 6  na dobu ur čitú od 

1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 
g)  Anna Čikotová – jednoizbový byt č. 11 na dobu ur čitú od 1. 1. 2021 

do 30. 6. 2021  
h)  Michaela Rybárová s dcérou jednoizbový byt č. 14 na dobu ur čitú od 

1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 
 

Peter Bubla má nedoplatok na nájomnom, komisia odpo rú ča presunú ť jeho 
žiados ť o znovu pridelenie bytu na decembrové rokovanie me stského 
zastupite ľstva 
 
Pridelenie vo ľného bytu 
 
a) jednoizbový byt č. 23 
 
Komisia odporú ča prideli ť jednoizbový byt č. 23 na dobu ur čitú 
uchádza čovi:  
 
Marta Bazalová na dobu ur čitú od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021  
 
b) garzónka č. 7 
 
Komisia odporú ča prideli ť garzónku č. 7 na dobu ur čitú uchádza čovi:  
 
Eva Malíková na dobu ur čitú od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021  
 
Príloha:  žiadatelia o byt, Tresko ňova 814/5  
 
Zapísala: Dagmar Papánková  zapisovate ľ komisie  


