
Zápis 

zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku a vnútornej 

správy, kultúry a športu konanej dňa 15. 6. 2021 o 15.30 hod.  

 

Prítomní členovia:  Ľubomír Hrobárik, Ľuboslava Rybáriková, Martin Dudoň,  

                    Roman Raždík, Helena Králiková, Peter Svetloššák 

 

Neprítomní členovia: Mária Lee Fujdiaková - ospravedlnená 

 

                     

 

Program zasadnutia komisie: 

 

1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021 k 31. 07. 2021 – návrh. 
2. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2021. 
3.  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča ...... /2021 z 1. júla 2021 

o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v Meste Bytča – návrh. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.   /2021  z. 1. júla 2021 
o zrušení Elokovaného pracoviska, Malá Bytča 103, Bytča a  Výdajnej 

školskej jedálne, Malá Bytča 103, Bytča ako súčastí Materskej školy, 

Hurbanova 247/5, Bytča  a zriadení Materskej školy, Malá Bytča 103, 

Bytča a jej súčasti Výdajnej školskej jedálne, Malá Bytča 103, Bytča 

– návrh. 

5. Delegovanie  zástupcu mesta do rady školy pri Materskej škole, Malá 
Bytča 103, Bytča. 

6. Návrh na zrušenie uznesenia č. 65/2021 zo dňa 29. 4. 2021. 
7. Podnet na odporúčanie využitia pozemkov parc. KNC č. 981/34, 982/13 

v k.ú. Veľká Bytča na zriadenie zberného dvora (lokalita Sihoť). 

8. Návrh na schválenie  uznesenia podľa § 30, ods. 4 zákona č. 50/1976 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

9. Bytový dom pre dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4, Bytča 
- žiadosti o znovu pridelenie bytu, nájom na dobu neurčitú 

10. Nájomné byty Treskoňova 814/5 - žiadosti o pridelenie bytov 
11. Nájomné byty Pšurnovice 303 
12. Rôzne  

 

 

 

 

R O K O V A N I E : 

1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021 k 31. 07. 2021 – návrh. 
 

Komisia zobrala na vedomie informáciu, že súčasťou zmeny rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 4/2021 k 31. 7. 2021 je aj požiadavka 15.000 

€ na projektovú dokumentáciu na zateplenie poslednej budovy ZŠ ul. 

Mieru. Mesto má záujem  podať žiadosť o poskytnutie  NFP na realizáciu 

projektu: „Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov“. 

Výzva doteraz nebola zverejnená. Odhad na zateplenie budovy je 500.000 

€, spoluúčasť mesta by bola 5 %, t.j. 25.000 €. Môže sa stať, že  

žiadosti mesta o poskytnutie NFP nebude vyhovené, takže  suma 15.000 € 

budú neoprávnené výdavky.   

 

Komisia  odporúča schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

7/2020 k 31. 07. 2021 s nasledovným doplnením: 

 



Komisia žiada doplniť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške cca 

30.000 € na závlahové zariadenie na futbalové  ihrisko z rezervného 

fondu. 

  

2. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2021. 

        
     Komisia berie na vedomie plnenie programového rozpočtu Mesta    
  Bytča  k 31. 3. 2021. 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča ...... /2021 z 1. júla 2021 o 
určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v Meste Bytča – návrh. 

 

      Komisia odporúča:  
 

Ulica situovaná na časti pozemku parc. č. KN-C 3155/212, zastavaná   

plocha a nádvorie, katastrálne územie Veľká Bytča, nachádzajúcej sa 

medzi pozemkami parc. č. KN-C  3155/197 zastavaná plocha a nádvorie  

a parc. č. KN-C . 3155/235 zastavaná plocha a nádvorie  sa označuje  

Marhuľová. 

 

Ulica situovaná na časti pozemku parc. č. KN-C 3155/212, zastavaná 

plocha a nádvorie, katastrálne územie Veľká Bytča, nachádzajúcej sa 

medzi pozemkami parc. č. KN-C  3155/235 zastavaná plocha a nádvorie  

a parc. č. KN-C . 3155/236 zastavaná plocha a nádvorie  sa označuje 

Broskyňová. 

 
Komisia odporúča schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie č. 

…/2021 z. 1. júla 2021 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev 

v Meste Bytča v navrhovanom znení. 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.   /2021  z. 1. júla 2021 o 
zrušení Elokovaného pracoviska, Malá Bytča 103, Bytča a  Výdajnej 

školskej jedálne, Malá Bytča 103, Bytča ako súčastí Materskej školy, 

Hurbanova 247/5, Bytča  a zriadení Materskej školy, Malá Bytča 103, 

Bytča a jej súčasti Výdajnej školskej jedálne, Malá Bytča 103, Bytča – 

návrh. 

 
Komisia odporúča schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Bytča č.   /2021  z. 1. júla 2021 o zrušení Elokovaného pracoviska, 

Malá Bytča 103, Bytča a  Výdajnej školskej jedálne, Malá Bytča 103, 

Bytča ako súčastí Materskej školy, Hurbanova 247/5, Bytča  a zriadení 

Materskej školy, Malá Bytča 103, Bytča a jej súčasti Výdajnej školskej 

jedálni, Malá Bytča 103, Bytča v navrhovanom znení. 

 

5. Delegovanie  zástupcu mesta do rady školy pri Materskej škole, Malá 
Bytča 103, Bytča. 

 

Komisia odporúča schváliť: 

V zmysle § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom 

znení a § 25 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 



     1.  počet členov v Školskej rade pri Materskej škole Malá Bytča: 5 členov 
 

  2.zloženie rady školy: jeden pedagogický zamestnanec, jeden  

    nepedagogický zamestnanec, dvaja zástupcovia zákonných    

    zástupcov, jeden zástupca zriaďovateľa 

 

  3.delegovanie zástupcu zriaďovateľa: p. Helena Králiková 

 

6. Návrh na zrušenie uznesenia č. 65/2021 zo dňa 29. 4. 2021. 
 

Komisia odporúča schváliť zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 

č. 65/2021 zo dňa 29. 4. 2021 týkajúceho sa: 

1. - bytu č. 1 v bytovom dome Pšurnovice č. 303 - Michal Dadlík 

   - bytu č. 3 v bytovom dome Pšurnovice č. 303 – Martin Hôrecký 

 

2. uhradenia finančnej zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného 

 

7. Podnet na odporúčanie využitia pozemkov parc. KNC č. 981/34, 982/13 
v k.ú. Veľká Bytča na zriadenie zberného dvora (lokalita Sihoť). 

 

   Komisia zobrala na vedomie informáciu o prípadnom zriadení zberného 

dvora. Komisia súhlasí so zriadením zberného dvora na parc. KNC č. 

981/34, 982/13 v k.ú. Veľká Bytča, pričom je uzrozumená s tým, že je 

to spojené s vyčlenením finančných prostriedkov na projektovú 

dokumentáciu a následne na stavbu. 

 

8. Návrh na schválenie  uznesenia podľa § 30, ods. 4 zákona č. 50/1976 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

 

Komisia odporúča skonštatovať, že po preskúmaní schváleného a platného 

územného plánu sídelného útvaru Bytča (ÚPN SÚ Bytča) podľa § 30 ods. 4 

stavebného zákona, že v súčasnosti nie sú potrebné jeho zmeny alebo 

doplnky a netreba obstarať nový územný plán 

 

 

9. BYTOVÝ DOM PRE DOČASNÉ UBYTOVANIE JESIENKA, TRESKOŇOVA 813/4  

    

Žiadosti o znovu pridelenie bytu 

   

      Komisia odporúča schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu    
  neurčitú: 

  Marta Turková a Rudolf Búšfy – 2-izbový byt č. 58 od 1. 8. 2021 

  Zuzana Ostružiarová – 1-izbový byt č. 26 od 1. 10. 2021 

  Mária Papíková – 1-izbový byt č. 28 od 1. 10. 2021 

  Veronika Gärtnerová – 1-izbový byt č. 49, od 1. 10. 2021 

                    

10. NÁJOMNÉ BYTY TRESKOŇOVA 814/5    

Žiadosti o  pridelenie voľného bytu 

   Komisia odporúča schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy na  dobu 



   určitú 1 rok: 

 

   Daniela Tretinárová – garzónka č. 12 od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 

   Viktória Hozáková – garzónka č. 12 od 1. 8. 2021 do 31. 7.  2022 

 

Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť     

finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného 

 

11. NÁJOMNÉ BYTY Pšurnovice 

    Komisia odporúča schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 
  určitú jeden rok 

  

  Margita Kušová  -  byt č. 3, od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 
 Martin Kučák byt č. 1, od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 

 

Uchádzači sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť finančnú 

zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. 

    

 

 

 

Zapísala: Dagmar Papánková  

          zapisovateľ komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


