
Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, ve rejného 
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo d ňa 5.11.2015  

 
 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala nasledovný  program: 
 
1./ Správa o činnosti rozpo čtovej organizácie Jesienka – 
Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár ku d ňu 30.9.2015. 
Komisia sa oboznámila s činnos ťou uvedenej rozpo čtovej 
organizácie a predloženú správu zobrala na vedomie.  
 
2./ Žiados ť o poskytnutie priestorov pre mentálne postihnutých  
občanov a zabezpe čenie odborného dozoru. 
Komisia odporú ča realizáciu tohto zámeru. Komisia odporú ča 
predloži ť na ďalšie zasadnutie komisie rozpo čet 
predpokladaných a nutných rekonštruk čných prác v objekte 
bývalej ZŠ v Hrabovom pre potreby prevádzky takéhot o typu 
sociálneho zariadenia a tiež odhad predpokladaných 
prevádzkových a mzdových nákladov tohto zariadenia.  
 
3./ Návrh VZN Mesta Byt ča č. 5/2015 o ur čení miesta a času 
zápisu žiakov do základnej školy. 
Komisia odporú ča MZ predložený návrh VZN schváli ť. 
 
4./ Návrh VZN Mesta Byt ča č. 6/2015, ktorým sa mení a dop ĺňa 
VZN č. 15/2012 v znení VZN č. 7/2014 o ur čení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariaden í na rok 
2015. 
Komisia odporú ča MZ predložený návrh VZN schváli ť. 
 
5./ Ponuka na odkúpenie akcie spolo čnosti Letisko Žilina, a.s. 
Komisia neodporú ča prija ť ponuku na odkúpenie akcie. 
 
6./ Žiados ť COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo 
o schválenie stavebných úprav na objekte potraviny Hliník n/V. 
Komisia neodporú ča spoluú časť Mesta Byt ča na schválených 
úpravách tohto objektu. Komisia odporú ča žiadate ľovi, aby 
vykonal iba taký rozsah rekonštruk čných prác, ktorý je možné 
vykona ť v rámci ich finan čných možností bez požadovanej 
spoluú časti Mesta Byt ča vo výške 28 600 Eur. 
 
7./ Plnenie programového rozpo čtu k 30.9.2015. 
Komisia zobrala na vedomie plnenie programového roz počtu 
k 30.9.2015. 
 
8./Neplnenie uznesení MZ Byt ča. 
Komisia žiada primátora Mesta Byt ča prija ť opatrenia, aby sa 
realizovali doteraz nesplnené uznesenia MZ Byt ča (zabezpe čenie 
bezbariérových chodníkov, výber právnickej kancelár ie na 
posúdenie nájom. zmluvy s Tezarom). 
 



9./ Návrh zmeny rozpo čtu Rozpo čtovým opatrením č. 4/2015 
k 30.11.2015. 
Komisia odporú ča schváli ť zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča 
predloženým rozpo čtovým opatrením s týmito zmenami: 

-  Program 13.2 Mestská knižnica 
610 mzdy a odvody   - 1000 Eur 
620 poistné         -  350 Eur 

-  Program 15.11 Jesienka, ZpS a DS 
Komisia odporú ča predloži ť na rokovanie MR a MZ vysvetlenie 
k presunom finan čných prostriedkov v rámci rozpo čtovej 
organizácie – zdôvodni ť šetrenie finan čných prostriedkov vo 
výške 16 000 Eur a ich následné použitie (mzdy, odv ody...)  
V súvislosti s potrebou financovania projektu „Reko nštrukcia 
a modernizácia verejného osvetlenia“ formou úveru, komisia 
odporú ča predloži ť na porovnanie MR a MZ ponuky bankových 
inštitúcií. 
 

10./Žiados ť o pred ĺženie nájomnej zmluvy v Bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4. 
- Alena Hrošová – komisia odporú ča pred ĺženie nájomnej zmluvy  
  v 1-izbovom byte č. 43 o ďalší rok. 
 
11./Milan Begá ň – žiados ť o súhlas k nas ťahovaniu do bytu č. 
37 v Bytovom dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 
813/4 ku svojej matke Kv ětoslave Begá ňovej. 
Komisia neodporú ča žiadosti vyhovie ť. 
 
12./ Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch 
Ul. Treko ňova 814/5: 
a) Tibor Pánik s rodinou – komisia odporú ča pred ĺženie 
nájomnej zmluvy so žiadate ľom bývajúcim v byte č. 5 o ďalší 
rok, 
 
b) Peter Macek - komisia odporú ča pred ĺženie nájomnej zmluvy 
so žiadate ľom bývajúcim v byte č.9 o ďalší rok, 
 
c) Michaela Búšovská - komisia odporú ča pred ĺženie nájomnej 
zmluvy so žiadate ľom bývajúcim v byte č. 10 o ďalší rok, 
 
d)Peter Bubla -  komisia odporú ča pred ĺženie nájomnej zmluvy 
so žiadate ľom bývajúcim v byte č. 20 o ďalší rok, 
 
e) Dušan Kadora a Michaela Hozáková - komisia odpor úča 
pred ĺženie nájomnej zmluvy so žiadate ľom bývajúcim v byte č.23 
o ďalší rok, 
 
13./Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov Ul. 
Tresko ňova 814/5: 
a) garsónka č. 1 – komisia odporú ča prideli ť žiadate ľke 
Kristíne Imríškovej na dobu ur čitú 1 rok, 



 
b) garsónka č. 19 - komisia odporú ča prideli ť žiadate ľke Ivane 
Kučavíkovej na dobu ur čitú 1 rok, 
 
c) 1-izbový byt č.6 - komisia odporú ča prideli ť žiadate ľke 
Jane Vrbkovej na dobu ur čitú 1 rok, 
 
d) garsónka č. 17 - komisia odporú ča prideli ť žiadate ľke 
Kristíne Jurgošovej a Danielovi Sú ľovskému na dobu ur čitú 1 
rok. 
 
 
14./ Správa o činnosti Mestskej polície za obdobie od 1.1.2015 
do 31.8.2015. 
Komisia sa oboznámila s predloženou správou o činnosti MP (vi ď 
príloha), vypracovanú ná čelníkom MP. Podrobne ju preštudovala 
a vyhodnotila. Na základe predloženej správy komisi a odporú ča 
mestskému zastupite ľstvu prija ť uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Návrh uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo schva ľuje v Programe 5. Bezpe čnos ť 
právo a poriadok, podprogram 5.1. Verejný poriadok 
a bezpe čnos ť, 03.1.0 Policajné služby, celkové výdavky pre 
Mestskú políciu na rok 2016 vo výške 50% z výdavkov  
rozpo čtovaných v roku 2015. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso 
         sekretár komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha: 
 
 
Žiadatelia o nájomný byt 
 
1.  23.01.2015 – Ivana Ku čavíková, Švecova 483/ 
2.  11.02.2015 – Jana Játyová, Na Salaš 1122 
3.  11.03.2015 – Štefánia Hude čková, Štiavník 58  
4.  18.03.2015 – Božena Šišáková, Hliník n/V 226 
5.  20.03.2015 – Viliam Fuljer, Byt ča 0 
6.  24.04.2015 - Michaela Vilmonová, Ban. Štiavnica , p.p.  
                 Bottova 1149/6 
7.  03.06.2015 – Jana Vrbková, Bottova 1149/14  
8.  10.07.2015 – Simona Burandová, Kotešová 571, Pe ter  
                 Kianica, V. Rovné, Ráztoky 1271 
9.  20.08.2015 – Silvia Koscelanská, Hurbanova 252/ 10 
10. 21.10.2015 – Milan Begá ň, Thurzova 968                 
11. 22.10.2015 – Juraj Ko čišík, Petrovice 216  
12. 02.11.2015 - Kristína Imríšková , Hliník n/V 29 6 
13. 04.11.2015 – Kristína Jurgošová, Rázusova 754/1 0 a Daniel  
                 Sú ľovský, Predmier 41 
 
 


