
Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, ve rejného 
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo d ňa 

11.06.2015  
 
 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala nasledovný  program: 
 
1/ Opätovná žiados ť súkromnej materskej školy ÚSMEV, na Ul. 
Eliáša Lániho 255/3 o vydanie súhlasného stanoviska  Mesta, 
potrebnému pre zaradenie tejto materskej školy do s iete škôl 
a školských zariadení. 
Komisia odporú ča vyda ť súhlasné stanovisko k zaradeniu tejto 
materskej školy do siete škôl a školských zariadení .  
 
2/ Stanovisko právneho zástupcu OZ vzdelávanie k zá verom zo 
správy o výsledku finan čnej kontroly č. 2/2015. 
Komisia zobrala uvedené stanovisko právneho zástupc u na 
vedomie. 

 
3/Pridelenie vo ľného bytu v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4 
Komisia odporú ča prideli ť vo ľný 1-izbový byt č. 33 na dobu 
ur čitú 1 rok  žiadate ľke Anne Gažovej. 
Prílohou tohto zápisu je zoznam  žiadate ľov o pridelenie bytu. 
 
4/Žiadosti o pred ĺženie nájmu v nájomných bytoch na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5     
Komisia odporú ča schváli ť pred ĺženie nájomnej zmluvy o 1 rok 
žiadate ľom: 
 
a) Michaela Rybárová, byt č. 14 -  pred ĺženie do 31.07.2016                         
b) Jana Hubocká, byt č.8 – pred ĺženie do 30.06.2016,ak do  
   termínu MZ uhradí nedoplatky za TKO 
c) Anna Raždíková, byt č. 15 - pred ĺženie do 31.07.2016 
d) Anna Čikotová, byt č. 11 - pred ĺženie do 30.06.2016 
e) Roman Davida, byt č. 4 - pred ĺženie do 31.07.2016  
                                                                         
5/ Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných  bytov na Ul.  
   Tresko ňovej č. 814/5 
 
a) garsónka č.13 – komisia odporú ča prideli ť žiadate ľovi  
   Marek Gál a Kristína Pazúriková, na dobu ur čitú 1 rok. 
 
b) garsónka č. 21 – komisia odporú ča prideli ť žiadate ľovi  
    Jana Vrbková na dobu ur čitú 1 rok.    
Prílohou tohto zápisu je zoznam  žiadate ľov o pridelenie 
nájomného  bytu. 
 
6/ Miestna ak čná skupina Zem Palatína Juraja Thurzu. 
Komisia odporú ča MZ 



I. Zruši ť Uznesenie č. 116/2013 zo d ňa 27.6.2013, ktorým bol 
schválený vstup Mesta Byt ča do Ob čianskeho združenia 
Byt čiansko, 
 
II. Schváli ť v súlade s § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení ú časť Mesta Byt ča v ob čianskom 
združení Miestna ak čná skupina Zem Palatína Juraja Thurzu, 
 
III. Poveri ť poslanca mestského zastupite ľstva p. Michala 
Fileka zastupovaním Mesta v ob čianskom združení 
verejnosúkromného partnerstva Miestna ak čná skupina Zem 
Palatína Juraja Thurzu.  
 
7/ Žiados ť hokejbalového klubu Hrabové o zaradenie do klubu 
Mesta. 
Komisia odporú ča žiadosti vyhovie ť. 
 
8/ Židovská synagóga – návrh postupu riešenia k nad obudnutiu 
vlastníckych práv k tejto kultúrnej pamiatke. 
Zasadnutia komisie sa zú častnili zástupcovia Biblického centra 
p. Katarína Uríková s manželom, ktoré je vlastníkom  uvedenej 
nehnute ľnosti (bez vlastníctva pozemku pod touto 
nehnute ľnos ťou). Zástupcovia Biblického centra prejavili 
ochotu previes ť vlastníctvo k synagóge na Mesto Byt ča formou 
darovacej zmluvy (bezodplatne).  
Komisia odporú ča mestskému zastupite ľstvu prevzia ť od 
Biblického centra synagógu uvedeným postupom formou  podpísania 
darovacej zmluvy. Komisia ďalej odporú ča, aby sa po podpise 
darovacej zmluvy vytvorila odborná skupina, ktorá b y po 
získaní vlastníckych práv pripravila návrh postupu pri 
rekonštrukcii synagógy a aj jej ďalšom využití. 
 
9/ Správa o stave – Televízne káblové rozvody Mesta  Byt ča 
a spolo čnos ť KTR Byt ča, s.r.o. 
Komisia zobrala predmetnú správu na vedomie. 
 
10/ TES Media, s.r.o. – Predstavenie plánov a techn ického 
riešenia novej programovej ponuky 
Komisia zobrala predmetnú ponuku na vedomie. 
 
11/ Návrh VZN Mesta Byt ča o do časnom obmedzení alebo zákaze 
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania  odpadových 
vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území Mesta Byt ča. 
Komisia odporú ča schváli ť návrh tohto VZN. 
 
12/ Návrh VZN Mesta Byt ča o poplatkoch za zne čis ťovanie 
ovzdušia malým zdrojom zne čis ťovania ovzdušia. 
Komisia odporú ča schváli ť návrh tohto VZN. 
 



13/ Zabezpe čenie podmienok pre regulované parkovanie v Meste 
Byt ča. 
Komisia zobrala na vedomie predložený materiál. 
 
14/ Iniciatívny návrh skupiny poslancov MZ – parkov acie 
miesta. 
Komisia odporú ča schváli ť uvedený  návrh. 
 
15/ Iniciatívny návrh skupiny poslancov MZ -  Revit alizácia 
parku. 
Komisia zobrala tento návrh na vedomie a odporú ča, aby bol 
tento návrh zahrnutý do PHSR a riešený následne v r ámci 
revitalizácie parkov a mestskej zelene ako celok. 
 
16/ Návrh na predloženie žiadosti Mesta Byt ča o nenávratný 
finan čný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na reali záciu 
projektu – obnova verejného osvetlenia v Meste Byt ča. 
Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh uznesenia MZ. 
 
17/Návrh na majetko-právne vysporiadanie vlastníctv a časti 
lokality Dolné pole na Záhumní, za čatie prípravy odkupovania 
pozemkov lokality do vlastníctva Mesta Byt ča za ú čelom budúcej 
výstavby dvoch bytových domov s cca 44 b.j.. 
Komisia zobrala uvedený návrh na vedomie a odporú ča za čať 
s jeho realizáciou až po schválení zmeny resp. doda tku 
územného plánu Mesta Byt ča v danej lokalite.(Prípravné práce 
na  novelizácii územného plánu už prebiehajú.) 
 
18/ Nakladanie s nevyužitým majetkom Mesta – objekt  č.s. 303 
v k.ú. Pšurnovice (bývalá ZŠ). 
Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh uznesenia. 
 
19/Nakladanie s majetkom Mesta – oprava, rekonštruk cia, resp. 
výstavba nového bytového domu č.s. 634/9 na Ul. Kollárovej 
v Byt či. 
Komisia zobrala uvedený materiál na vedomie a odpor úča Mestu 
Byt ča, aby dalo spracova ť odborný statický posudok, či je 
tento objekt z h ľadiska statického spôsobilý na ďalšiu 
rekonštrukciu a následne predložilo relevantný návr h ďalšieho 
postupu riešenia. 
 
20/ Návrh na predloženie žiadosti Mesta Byt ča o nenávratný 
finan čný príspevok formou dotácie z enviromentálneho fond u pre 
oblas ť: Rozvoj odpadového hospodárstva, činnos ť c4:“Sanácia 
miest s nezákonne umiestneným odpadom“. 
Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh uznesenia MZ. 
 
21/ Žiados ť Technických služieb Mesta Byt ča o dofinancovanie + 
zmenu rozpo čtu. 
Komisia odporú ča žiadosti TS vyhovie ť a navýši ť rozpo čet TS 
o požadovanú sumu 3090 Eur potrebných na dofinancov anie 5% 



celkovej ceny práce + stravných lístkov na vytvoren é miesta 
pre znevýhodnených uchádza čov o zamestnanie. 
 
22/ Žiados ť TS Mesta Byt ča o finan čné prostriedky potrebné na 
úpravu komunikácie.  
Komisia odporú ča schváli ť finan čné prostriedky na uvedenú 
úpravu komunikácie vo výške 8077,15 Eur. 
 
23/ Žiados ť TS Mesta Byt ča o finan čný príspevok potrebný na 
odstránenie zistených nedostatkov a porúch na plavá rni. 
Komisia odporú ča žiadosti vyhovie ť a prideli ť TS finan čné 
prostriedky v požadovanej výške 3259,14 Eur potrebn é na 
odstránenie zistených nedostatkov. 
 
24/ Dokon čenie obnovy a úpravy chodníkov na cintoríne Ve ľká 
Byt ča a Malá Byt ča. 
Komisia odporú ča realizova ť navrhnuté úpravy chodníkov na 
cintorínoch vo Ve ľkej Byt či a Malej Byt či. 
 
25/ Iniciatívny poslanecký návrh p. Andrei Gajdošík ovej – 
Zmena sadzby dane za užívanie verejného priestranst va. 
Komisia odporú ča zmeni ť VZN Mesta č. 12/2012 v znení 
neskorších zmien a to zakáza ť predaj tovarov (výrobkov)na 
verejných priestranstvách. Tento zákaz sa netýka pr edaja 
nápojov a ob čerstvenia na terasách a iných typoch sedení (pred 
kaviar ňami, cukrár ňami, predajní zmrzliny a pod.). 
 
26/ Iniciatívny poslanecký návrh p. Andrei Gajdošík ovej – 
Vyčlenenie finan čných prostriedkov na zakúpenie odvod ňovacích 
rúr do mestskej časti Hliník n/Váhom . 
Komisia odporú ča žiadosti vyhovie ť a vy členi ť z rozpo čtu Mesta 
10000 Eur potrebných na zakúpenie požadovaného mate riálu. 
 
27/ Oprava, rekonštrukcia vstupu a vonkajších vstup ných 
schodov do budovy MŠ Pšurnovice. 
Komisia odporú ča schváli ť uvedenú rekonštrukciu a odporú ča na 
jej realizáciu vy členi ť z rozpo čtu Mesta finan čné prostriedky 
v navrhnutej výške 459,43 Eur. 
 
28/ Oprava oplotenia MŠ Dostojevského. 
Komisia odporú ča vy členi ť z rozpo čtu Mesta sumu 1500 Eur 
potrebnú na zabezpe čenie opravy oplotenia uvedenej MŠ. 
 
29/ Oprava, rekonštrukcia vonkajších vstupných scho dov 
a omietky vstupnej steny do budovy KD Pšurnovice. 
Komisia odporú ča vy členi ť z rozpo čtu Mesta sumu 1495,47 Eur 
potrebnú na uvedenú  opravu a rekonštrukciu KD Pšur novice. 
 
30/ Návrh cenovej kalkulácie na prepravu cestujúcic h na 
lekárske vyšetrenia do Makyty Byt ča. 
Komisia zobrala predložený materiál na vedomie. 



 
31/ Žiados ť TJ Tatran Hrabové o navýšenie dotácie . 
Komisia odporú ča žiadosti vyhovie ť a vy členi ť z rozpo čtu Mesta 
sumu 400 Eur  na požadované navýšenie dotácie. 
 
32/ Žiados ť FO Kinex Byt ča o navýšenie dotácie. 
Komisia odporú ča žiadosti vyhovie ť a vy členi ť z rozpo čtu Mesta 
sumu  7915 Eur  na požadované navýšenie dotácie. Ic h 
poskytnutie komisia odporú ča však až po akceptovaní zo strany 
FO Kinex Byt ča tej požiadavky komisie, aby malo Mesto Byt ča 
personálne zastúpenie vo výbore FO Kinex Byt ča v minimálnom 
počte dvoch zástupcov. 
 
33/ Marián Krištof – vzdanie sa funkcie zástupcu FO  Kinex 
Byt ča. 
Komisia zobrala na vedomie list Mariána Krištofa. 
 
34/ Žiados ť stolnotenisového odd. TZO Byt ča o navýšenie 
dotácie. 
Komisia odporú ča žiadosti vyhovie ť a vy členi ť z rozpo čtu Mesta 
sumu  600 Eur  na požadované navýšenie dotácie. 
 
35/ Žiados ť DHZ Hrabové o pridelenie fin. prostriedkov na 
opravu 2 ks garážových dverí na hasi čskej zbrojnici 
v Hrabovom. 
Komisia odporú ča žiadosti vyhovie ť a vy členi ť z rozpo čtu Mesta 
3600 Eur potrebných  na opravu 2 ks garážových dver í. 
 
36/ Žiados ť grantovej komisie o navýšenie dotácie z rozpo čtu 
Mesta pre grantový systém Mesta Byt ča. 
Komisia odporú ča navýši ť rozpo čet grantovej komisie o 700 Eur 
z dôvodu ve ľkých po čtov žiadostí o poskytnutie dotácie 
z grantového systému Mesta Byt ča. 
 
37/ Návrh zmeny rozpo čtu č. 2/2015 k 30.6.2015 
Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh zmeny rozpo čtu 
Mesta spolu so zapracovaním zmien, ktoré komisia od poru čila 
schváli ť v predchádzajúcich bodoch svojho programu. 
 
38/ Plnenie programového rozpo čtu k 31.3.2015 
Komisia zobrala na vedomie plnenie programového roz počtu Mesta 
Byt ča k 31.3.2015. 
 
39/ Návrh na zriadenie jedného právneho subjektu pr edškolského 
zariadenia, vyradenie materských škôl a a výdajní Š J zo siete 
škôl a školských zariadení a zaradenia elokovaných pracovísk. 
Komisia odporú ča schváli ť návrh na zriadenie jedného právneho 
subjektu MŠ. 
 



40/ Návrh VZN Mesta Byt ča, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 
5/2012 v znení neskorších zmien o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2015. 
Komisia odporú ča návrh VZN schváli ť. 
 
41/ Žiados ť Klubu muzeálnej a galerijnej spolo čnosti. 
Komisia zobrala na vedomie žiados ť klubu muzeálnej 
a galerijnej spolo čnosti o zobratie na vedomie zmluvu 
o výpoži čke hmotného materiálu pre ZŠ Ul. Mieru 1235. 
 
42/ Žiados ť o schválenie osadenia pamätných dosiek. 
Komisia odporú ča žiadosti o schválenie osadenia a osadenie 
pamätných dosiek už vyrobených schváli ť. 
 
43/ Žiados ť Športového klubu telesne postihnutých športovcov 
Kinex Byt ča o navýšenie dotácie. 
Komisia odporú ča schváli ť navýšenie dotácie, jej výška sa 
navrhne a schváli na zasadnutí mestského zastupite ľstva. 
 
44/ Komplexná realizácia obnovy, výstavby a opravy miestnych 
komunikácií a chodníkov. 
Komisia odporú ča najskôr v rámci prác na PHSR vykona ť 
pasportizáciu miestnych komunikácii a chodníkov a n ásledne po 
jej vypracovaní posúdi ť predložený návrh a zabezpe či ť jeho 
prípadnú realizáciu. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso 
         sekretár komisie 
 

 
 


