Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, verejného
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo dňa
22.02.2016

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala nasledovný

program:

1./ Prerokovanie činnosti mestskej polície.
Komisia oboznámila prítomného člena mestskej polície so
vzniknutou situáciou.
Komisia odporúča:
a)
schváliť
mestskému
zastupiteľstvu
vykonanie
kontroly
hlavným
kontrolórom
na
mestskej
polícii,
konkrétne
jej
hospodárenie
a nakladanie
s finančnými
prostriedkami
a s majetkom za roky 2014 a 2015,
b)
do
novopripravovaného
štatútu
mesta
zapracovať
také
ustanovenie vrátane samotného postupu, na základe ktorého by
bolo možné vykonať poslanecký prieskum v rámci mesta-na
mestskom úrade, v jeho zriaďovateľských organizáciách ako aj
na mestskej polícii.
2./ Zmena rozpočtu Opatrením č.1/2015/Št k 31.12.2015 v zmysle
štatútu
Mesta
Bytča
a rozpočtovým
opatrením
č.1/2015/Sm
k 31.12.2015
v zmysle
„Smernice
o postupe
a zaraďovaní
prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ“ do rozpočtu Mesta.
Komisia zobrala uvedené zmeny rozpočtu na vedomie.
3./ Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie – ZaD č.5 ÚPN
Bytča.
Komisia odporúča schváliť podanie uvedenej žiadosti.

na
SU

4./ KTR, s.r.o, Bytča- žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci.
Komisia odporúča žiadosti vyhovieť, ale bez finančnej čiastky
vo výške 530 Eur určenej na odvody z odmeny.
5./ Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2016
k 31.3.2016.
Komisia odporúča schváliť predložený návrh zmeny rozpočtu ale
bez týchto výdavkových položiek:
- 2000 Eur nový dochádzkový systém pre MsÚ,
- 2700 Eur doplnenie rozpočtu na platy a poistné odvody pre
zamestnancov MP,
- 3000 Eur doplnenie rozpočtu na zabezpečenie odvozu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu,
-33500 Eur rekonštrukcia a výstavba chodníkov na cintoríne.
6./ Výsledok kontroly NKÚ a prijaté opatrenia.
Komisia
zobrala
na
vedomie
výsledok
kontroly
rozpočtu,
čerpania verejných prostriedkov a použitia majetku v meste
Bytča vykonanej najvyšším kontrolným úradom SR za obdobie r.

2014
a prijaté
z kontroly.

opatrenia

na

odstránenie

nedostatkov

7./Protest prokurátora Pd 235/15/5511 proti VZN Mesta Bytča č.
3/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody
v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp na území Mesta Bytča.
Komisia odporúča MZ vyhovieť protestu prokurátora a schváliť
predložený návrh VZN Mesta Bytča č. 1/2016 o dočasnom
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej
nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na
území Mesta Bytča.
8./
Žiadosť
HADESS
s.r.o
o vyjadrenie
obce
k zaradeniu
súkromnej materskej školy, Ul. E. Lániho 255/3, Bytča do siete
škôl a školských zariadení.
Komisia neodporúča MZ vydať súhlas k zaradeniu uvedenej MŠ do
siete škôl a školských zariadení.
Komisia
v súvislosti
aj
s touto
niekoľkokrát
opakovanou
žiadosťou bez zjavne zmenených podmienok alebo náležitostí,
navrhuje do pripravovaného štatútu mesta klauzulu, aby sa
opakované žiadosti neprerokovávali skôr ako o 6 mesiacov!
9./ Žiadosť o vyjadrenie obce k zaradeniu Spojenej školy
internátnej, Mičurova 364/1 Bytča, do siete škôl a školských
zariadení.
Komisia odporúča MZ vydať súhlas k zaradeniu uvedenej školy do
siete škôl a školských zariadení.
10./ Nakladanie s majetkom Mesta Bytča – príprava odpredaja
„Televíznych káblových rozvodov Mesta Bytča“ a „Obchodného
podielu Mesta Bytča v spol. KTR Bytča s.r.o., návrh zmeny
nájomných vzťahov, návrh súťažných podmienok OVS č.1/2016.
Komisia odporúča MZ schváliť navrhnutý postup nakladania
s uvedeným majetkom Mesta Bytča.
11./ Ministerstvo vnútra SR – žiadosť o upustenie od zámeru
presťahovania
štátneho
archívu
v Bytči
z priestorov
bytčianskeho zámku.
Komisia zobrala uvedenú žiadosť na vedomie.
12./Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre
dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4.
- Hedviga Slivoňová – komisia odporúča MZ predĺženie nájmu
v 1-izbovom byte č. 36 o ďalší rok.
13./ Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v nájomnom byte Ul.
Treskoňova 814/5 – Michal Kováčik a Dominika Sventeková.

Komisia odporúča MZ schváliť predĺženie nájmu v garsónke č. 3
pre Michala Kováčika a Dominiku Sventekovú o ďalší rok.
14./Žiadosti
o pridelenie
voľných
nájomných
bytov
Ul.
Treskoňova 814/5:
a) komisia odporúča prideliť garsónku č. 2 žiadateľom Martin
Ciesarik a Nikola Cabadajová na dobu určitú 1 rok,
b) komisia odporúča prideliť garsónku č. 18 žiadateľom Ľuboš
Macek a Jana Šimunová na dobu určitú 1 rok,

Prílohou
tohto
zápisu
o pridelenie bytu.

Zapísal: Ing. B. Tiso
sekretár komisie

je

zoznam

všetkých

žiadateľov

Príloha:
Žiadatelia o nájomný byt: upresnené 19.2.2016 (spĺňajú, po
vyradení, pridelení , doplnení...)

1. 20.03.2015 – Viliam Fuljer, Bytča 0
2. 22.10.2015 – Juraj Kočišík, Petrovice 216,01353 len
alebo 2-izb.

1,

3. 04.12.2015 - Ľuboš Macek, Jana Šimúnová, Bottova 1149/22
4. 07.12.2015 – Martin Ciesarík, Gaštanová 1017/37
5. 18.01.2016 - Jozef Žák, Bottova 1149/18
6. 20.01.2016 – Oľga Ďurcová, Thurzova 972/18, František Hujo,
Petrovice
7. 02.02.2016 - Jana Játyová, Bytča, Na Salaš 1122 ,len 1,
alebo 2-izb.
8. 09.02.2016 – Marta Turková, Thurzova 969 a Rudolf Bušfy
9. 15.02.2016 – Simona Burandová, Kotešová 571
Nikto nemá podlžnosť voči Mestu.

Neúplné žiadosti:
1. 08.01.2016 - Lucia Štěpová, Štiavník 646 – nedokladovaný
príjem
2. 19.02.2016 – Natália Šamajová , Kotešová 105

