Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, verejného
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo dňa 03.09.2015

Komisia prerokovala na svojom zasadnutí tento program:
1. Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre dočasné ubytovanie
Jesienka, Treskoňova 813/4:
a) Ing. Ladislav Urban – komisia odporúča predĺženie nájmu v byte č. 66 o 1 rok,
b) Mária Mikulíková – komisia odporúča predĺženie nájmu v byte č. 29 o 1 rok.
Nezáväzný zoznam žiadateľov tvorí prílohu zápisu.
2. Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch ul. Treskoňova 814/5:
a) Anna Kancnýřová – komisia odporúča predĺženie nájmu v byte č. 16 o 1 rok,
b) Peter Pivoda – komisia odporúča predĺženie nájmu v byte č. 19 o 1 rok,
c) Michaela Plačková – nepredložila žiadosť o predĺženie nájmu, má podlžnosť na
nájme a TKO 1046,15 €. Komisia požaduje od pracovníkov MsÚ okamžité ukončenie
nájmu, uvoľnenie bytu a vymáhanie pohľadávok.
3. Žiadosti o pridelenie voľných nájomných bytov na ul. Treskoňova 814/5. Voľné
byty:
a) Garsónka č. 21 – Komisia odporúča prideliť žiadateľovi Danielovi Bílekovi na
dobu 1 rok,
b) Garsónka č. 1 – Komisia odporúča prideliť žiadateľke Márii Chachulovej na dobu 1
rok,
c) Garsónka č. 12 – Komisia odporúča prideliť žiadateľom Petrovi Bystrianskemu a
Michaele Gálovej na dobu 1 rok.
Prílohou tohto zápisu je aj zoznam žiadateľov o pridelenie nájomných bytov.
4. Plnenie rozpočtu mesta Bytča za obdobie 1. polrok 2015 – Komisia berie na vedomie
plnenie programového rozpočtu mesta Bytča za 1. polrok 2015 a komisia odporúča
schváliť monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Bytča za 1. polrok 2015.
5. Žiadosti športových klubov mesta o navýšenie dotácie:
a) TJ Tatran Hrabové – 400€
b) FO Kinex Bytča – 12 386€
c) Stolnotenisový oddiel TZO Bytča – 600€
Komisia odporúča navýšenie dotácie pre uvedené športové kluby v požadovanej
výške. Na uspokojenie uvedených žiadostí komisia odporúča využiť voľné finančné
prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 3650€ a použiť finančné prostriedky z rozpočtu
mesta určené na premostenie Petrovičky program 8.3 – správa a údržba verejnej zelene
položka 717001, funkčná klasifikácia 0620, kde je schválená na tento účel suma
33000€.
6. Rímskokatolícka cirkev farnosť Bytča – žiadosť o dotáciu.
Komisia odporúča, aby bola uvedená žiadosť doplnená do konania mestskej rady o skutočnú
výmeru náteru strechy farského kostola, podrobný rozpis prác a použitého materiálu. Komisia
odporúča po doplnení žiadosti schváliť dotáciu na zakúpenie farby na náter strechy.

7. Návrh zmeny rozpočtu č. 3/2015 k 30. 9. 2015 – Komisia odporúča predložený návrh
schváliť s týmito úpravami:
- Navýšenie dotácie pre športové kluby mesta – Tatran Hrabové +400€, FO Kinex Bytča
+12386€, Stolnotenisový odd. TZO Bytča +600€.
- Dotácia na zakúpenie farby na náter strechy farského kostola (po doplnení žiadosti).
- Oprava schodišťa Mestského úradu – komisia neodporúča realizovať, treba riešiť ako
bezbariérový prístup.
- Nadstrešenie schodov KD Pšurnovice - komisia odporúča doplnenie žiadosti o technický
nákres nadstrešenia, rozpočet, cenovú kalkuláciu.
- Oprava strechy na tribúne mesta – komisia odporúča realizovať opravu strechy až po
preskúmaní a popise skutkového stavu jej poškodenia.
- Chodníky na cintoríne – doplniť aj o chodník na cintoríne v Hliníku n.V. podľa predloženej
žiadosti +5740€.
- Komisia odporúča schváliť finančné prostriedky na vykonanie odvodňovacích prác v zmysle
predloženého návrhu poslanca za mestskú časť Hrabové +4560€.
- Komisia neodporúča realizovať výstavbu detského ihriska v lokalite pri ,,Kaplnke“, nakoľko
sa jedná o lokalitu, kde je veľká pravdepodobnosť, že ihrisko zničia v krátkom čase vandali.
- Komisia odporúča tak ako je v návrhu zmeny rozpočtu uvedené realizovať výstavbu
multifunkčného ihriska v Hrabovom, vykonanie opravy sedadiel v KD Bytča, vybudovanie
chodníka na cintoríne v Bytči, opravy komínov na dome na Kollárovej ulici, vyčlenenie
finančných prostriedkov potrebných na pokrytie odmien a odvodov pre poslancov.
- Komisia neodporúča vyhovieť žiadosti KTR Bytča, s.r.o. o návratnú finančnú výpomoc vo
výške 7000€.
8. V zmysle zápisu komisie zo dňa 14. 4. 2015 komisia žiada náčelníka mestskej polície o
predloženie správy o činnosti MP za obdobie od 1.1. 2015 do 31. 8. 2015, nakoľko uvedená
správa mala byť prerokovaná už na dnešnom zasadnutí komisie.
9. Nakladanie s majetkom mesta, vybudovanie teplovodu cez pozemky mesta – žiadateľ
EUCAL s.r.o.
Komisia zobrala predložený materiál na vedomie.
Komisia žiada primátora mesta o plnenie uznesenia MZ č. 3/2015, bod 2 – vyhlásenie
verejného obstarávania na výber právnej kancelárie, ktorá vypracuje analýzu zmluvy medzi
mestom Bytča a spoločnosťou Tezar s.r.o. zo dňa 10. 9. 1999.
10. Návrh VZN mesta Bytča č. 6/2015 o ostatných miestnych daniach.
Komisia neodporúča predložený návrh VZN schváliť.
11. Návrh rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva mesta Bytča – komisia neodporúča
schváliť predložený návrh rokovacieho poriadku.
Komisia odporúča vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z poslancov MZ za účelom
vytvorenia iného návrhu rokovacieho poriadku, nakoľko názor komisie je taký, že sa jedná o
rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
12. Návrh VZN mesta Bytča č. 5/2015 – zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Bytča, novelizácia.
Komisia odporúča schváliť predložený návrh VZN.

13. Iniciatívny poslanecký návrh – opätovný návrh na schválenie zámeru odkúpenia pozemku
pod synagógou v Bytči a prijatí budovy darovacou zmluvou do vlastníctva mesta.
Komisia odporúča uvedený návrh schváliť.
14. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s.
Komisia neodporúča ponuke vyhovieť.
15. Upozornenie prokurátora okresnej prokuratúry Žilina č. Pd 151/15/5511 na porušenie §11
ods. 4 zákona č. 369/1999 Zb.
Komisia zobrala protest prokurátora na vedomie.
16. Žiadosť Hadess, s.r.o. o vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu súkromnej materskej
školy na ul. E. Lányho 255/3 v Bytči, ktorej súčasťou je aj výdajňa stravy do siete škôl a
školských zariadení.
Komisia odporúča žiadosti vyhovieť a vydať súhlasné stanovisko.
17. BMX Riders – žiadosť o zaregistrovanie do klubov pôsobiacich na území mesta Bytča.
Komisia odporúča žiadosti vyhovieť.
18. Martin Igonda – žiadosť o pridelenie alebo prenájom stavebného pozemku za účelom
výstavby bezbariérového montovaného domu.
Komisia podľa dostupných informácií nemá vedomosť o tom, že mesto Bytča má momentálne
vhodný pozemok na uvedený účel.
19. DHZ Bytča – žiadosť o znovuosadenie pamätnej tabule DHZ.
Nakoľko pamätná tabuľa je špecifická v tom, že je na nej text ,,v tomto dome žil zakladateľ
zboru Ladislav Tombor“, komisia neodporúča jej osadenie oproti domu na námestí SR, ktorý
je v súčasnosti vo vlastníctve p. Miroslava Rakúsa.
Komisia navrhuje odstrániť uvedenú časť textu z pamätnej tabule a pamätnú tabuľu potom
osadiť na budovu hasičskej zbrojnice.
20. Dohoda o vzájomnej partnerskej spolupráci medzi mestami Bytča a Opoczno v r. 20152018.
Komisia odporúča predmetnú dohodu schváliť.
21. Iniciatívny poslanecký návrh – koncepcia rozvoju športu v meste Bytča, 1. časť FO Kinex
Bytča.
Komisia odporúča schváliť predložený návrh koncepcie.

Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso

