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

02.06.2016  
 
 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento progr am: 
 
1/ Žiados ť miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu  
   Byt ča o poskytnutie dotácie na nákup rybej osádky. 
   Komisia odporú ča schváli ť dotáciu vo výške 500 Eur. 
 
2/ Žiados ť TJ Tatran Hrabové o poskytnutie dotácie na  
   celoro čnú prevádzku futbalového ihriska vo výške 400 Eur. 
   Komisia odporú ča schválenie dotácie. 
 
3/ Nakladanie s majetkom Mesta Byt ča – poskytnutie návratnej  
   finan čnej výpomoci spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o vo výške 
   19 635,54 Eur. 
   Komisia neodporú ča schváli ť uvedenú finan čnú výpomoc. 
 
4/ Obstaranie nájomných bytov – stavebné úpravy a z mena  
   využitia objektu bývalej ZŠ Pšurnovice na nájomn é byty. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený investi čný zámer  
   a navrhnutý postup jeho realizácie. 
 
5/ Plnenie programového rozpo čtu k 31.3.2016. 
   Komisia zobrala na vedomie plnenie programového rozpo čtu  
   Mesta Byt ča k 31.3.2016. 
 
6/ Návrh zmeny rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 3/2016  
   k 30.6.2016. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh s týmito zmenami  
   a pripomienkami: 
   a/ na propagáciu a prezentáciu Mesta komisia odp orú ča  
      navýšenie rozpo čtu iba o 1000 Eur a to výslovne iba na  
      nákup propaga čných materiálov (knihy, vlajky, poh ľadnice  
      a pod.) 
   b/ oprava oplotenia areálu ZŠ E. Lániho – komisi a požaduje  
      vypracovanie popisu prác a návrh rozpo čtu, až potom  
      odporú ča schválenie finan čných prostriedkov na uvedený  
      ú čel 
   c/ komisia neodporú ča schváli ť finan čné prostriedky na  
      projekt „Revitalizácia zelene – ZŠ E. Lániho“  
   d/ pri realizácii výstavby oplotenia – „Komunitn á záhrada 
      Jesienka ZpS a DS“ komisia odporú ča zúži ť sú časný park  
      po celej d ĺžke od Jesianky o pás so šírkou 1,5  až 2m  
      a takýmto spôsobom zabezpe či ť na uvedenom mieste šikmé 
      státie motorových vozidiel. 
 
7/ Návrh VZN Mesta Byt ča č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi  
   odpadmi a s drobnými odpadmi na území Mesta. 



   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh VZN. 
 
8/ Pamätník obetiam holokaustu z Byt če a okolia. 
   Komisia odporú ča schváli ť vybudovanie pamätníka obetiam  
   holokaustu pod ľa predloženého návrhu, komisia však  
   navrhuje, aby uvedený pamätník bol situovaný na pozemok 
   ved ľa synagógy. 
 
9/ Vo ľba prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie ro kov 
   2016-2020. 
   Komisia zobrala na vedomie žiados ť Okresného súdu Žilina na  
   zvolenie prísediacich tohto súdu na roky 2016-20 20  
   a navrhnutie vhodných kandidátov na túto funkciu . Vo ľba  
   kandidátov sa uskuto ční na zasadnutí MZ d ňa 15.6.2016. 
 
10/Anna Kancný řová – žiados ť o preplatenie nákladov na byt. 
   Komisia neodporú ča schváli ť preplatenie požadovaných  
   finan čných nákladov. 
 
11/Bytový dom pre do časné ubytovanie Jesienka 
   a/ Žiados ť o pred ĺženie 
      Daša Alakšová  – komisia odporú ča MZ pred ĺženie nájmu  
      v byte č. 25 o ďalší rok, t.j. do 31.07.2017. 
 
   b/ Žiados ť o pridelenie 2-izbového bytu 
      Komisia odporú ča prideli ť 2-izbový byt č. 64 žiadate ľke  
      Jarmile Masarykovej, Byt ča, Hliník n/V č. 123, na dobu  
      ur čitú 1 rok. 
   Prílohou zápisu je nezáväzný zoznam žiadate ľov o 2-izbový  
   byt. 
 
12/Nájomné byty Tresko ňova 814/5 
   a/ Žiadosti o pred ĺženie nájomnej zmluvy:  
      – Anna Čikotová - komisia odporú ča MZ schváli ť  
        nepred ĺženie nájmu v 1-izbovom byte č.11. 

-  Mgr. Michaela Rybárová  - komisia odporú ča MZ schváli ť 
pred ĺženie nájmu v 1-izbovom byte č. 14 o ďalší rok, 
t.j. do 31.07.2017. 

-  Roman Dávida a Lenka Balážová  - komisia odporú ča MZ 
schváli ť pred ĺženie nájmu v 1-izbovom byte č. 4 
o ďalší rok, t.j. do 31.07.2017. 
 

   b/ Žiadosti o výmenu bytu 
      Komisia neodporú ča vyhovie ť žiadate ľom o výmenu bytu:  
      Peter Bystriansky a Michaela Gálová, Michaela  Rybárová  
 
   c/ Pridelenie vo ľných bytov. Komisia odporú ča prideli ť: 

-   2-izbový byt č. 16 žiadate ľke Jane Játyovej  na dobu  
 ur čitú 1 rok, 

-  1-izbový byt č. 15 žiadate ľom Marta Turková a Rudolf 
Bušfy na dobu ur čitú 1 rok.      



 
   Prílohou  zápisu je zoznam všetkých žiadate ľov   
   o pridelenie bytu. 
 
13/Nedoplatky v bytoch vo vlastníctve Mesta. 
   Komisia sa oboznámila so stavom nedoplatkov, náv rh riešenia  
   bude navrhnutý a schva ľovaný priamo na zasadnutí MZ d ňa  
   15.6.2016. 
 
       

 
                                            
  Zapísal: Ing. B. Tiso 
           sekretár komisie 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 
 
Nezáväzný zoznam žiadate ľov o 2-izbový byt v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka 
 
1.  Anna Ková čiková a Jozef Ková čik,  
 
2. Jarmila Masaryková ,  
     

3. Irena Br ňáková,   
 
4. Marta Kulíšková ,  
 
 
 
 
Žiadatelia o nájomný byt: upresnené 31.05.2016 (sp ĺňajú, po 
vyradení, pridelení , doplnení...) 
 
1.  20.03.2015 – Viliam Fuljer, Byt ča 0  
2. 22.10.2015 – Juraj Ko čišík, Petrovice 216,01353 len  1, 
                  alebo 2-izb. 
3  18.01.2016 - Jozef Žák ml., Byt ča, Bottova 1149/18                  
4. 20.01.2016 – O ľga Ďurcová, Byt ča, Thurzova 972/18,                
5. 02.02.2016  - Jana Játyová, Byt ča, Na Salaš 1122 ,len 1,  
                alebo 2-izb.                  



6. 09.02.2016 – Marta Turková, Thurzova 969 a Rudol f Bušfy 
7. 19.02.2016 – Erika Klacková, Kolárovice č. 1 
8. 11.03.2016 – Jozef Papaj, Čiakov 724, Kolárovice 
9. 23.03.2016 – Marián Bubla, Byt ča 0 
10.19.04.2016 – Viera Hrtánková, Hrabové č.64 
11.04.05.2016 – Miroslava Šusteková, Hliník n/V 468  
12.11.05.2016 – Ľuboš Macek, Lú čna 1011/2 a Jana Šimúnová,  
                Bottova 1149 – opätovná žiados ť po odrieknutí  
                bytu              
 
neúplné žiadosti – nedokladovali príjem  
 
1. 08.01.2016 - Lucia Št ěpová, Štiavník 646 
2. 19.02.2016 – Natália Šamajová, Kotešová č. 105 
3. 23.02.2016 - Eva Jánošíková, Hvozdnica č.4 
4. 05.04.2016 – Róbert Kušo, Kolárovice č. 490 
5. 13.04.2016 – Juraj Oberta a manž. Diana, Kolárov ice 544 
6. 30.05.2016 – Jozef Ková čik, Thurzova 972/20 
7. 31.05.2016 – Gabriela Mišejková, Štiavník 991 
 
 

 
 


