Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku
a vnútornej správy, kultúry a športu zo dňa 31.08.2016

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento program:
1/ Návrh štatútu mesta.
Komisia odporúča schváliť predložený návrh štatútu a to
rovnakým spôsobom ako pri všeobecne záväzných nariadeniach
mesta (vyvesenie na úradnej tabuli, na prijatie potrebný
súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov).
2/ Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Bytča.
Komisia odporúča schváliť predložený návrh zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, s týmito
pripomienkami:
- vykonať analýzu a porovnanie výšky sadzieb nájomného za prenájom
pozemkov a za prenájom nebytových priestorov v iných mestách na
Slovensku s porovnateľným počtom obyvateľov ako má Mesto Bytča,
- na základe vykonanej analýzy určiť výšky sadzieb uvedených
nájmov.
3/ Návrh dodatku č. 1 k zásadám hospodárenia s finančnými
prostriedkami Mesta Bytča.
Komisia odporúča schváliť predložený materiál.
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 3/2016
o používaní zábavnej pyrotechniky.
Komisia neodporúča schváliť predložený návrh VZN. Komisia
sa uzniesla, že predseda komisie vypracuje nový návrh tohto
VZN na základe pripomienok a výhrad k predloženému
materiálu a tento nový návrh VZN bude predložený na
rokovanie mestskej rady ako alternatíva.
5/ Návrh VZN Mesta Bytča č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku v školách
a školských zariadeniach v znení neskorších doplnkov.
Komisia odporúča schváliť predložený návrh VZN.
6/ Návrh VZN Mesta Bytča č. 5/2016 o ostatných miestnych
daniach, novelizácia.
Komisia odporúča schváliť predložený návrh VZN.
7/ Miestny poplatok za rozvoj.
Komisia neodporúča zavedenie uvedeného poplatku na území
Mesta Bytča.
8/ Štúdia rozšírenia počtu parkovacích miest na sídlisku
Úvažie.
Komisia neodporúča schváliť predloženú štúdiu.
9/ Plnenie programového rozpočtu k 30.6.2016.

Komisia zobrala na vedomie plnenie programového rozpočtu
Mesta Bytča k 30.6.2016.
10/Ponuka TV Severka formou televízneho spravodajstva o dianí
v Meste Bytča.
Komisia neodporúča prijať ponuku TV Severka.
11/Žiadosť Športového klubu telesne postihnutých športovcov
Kinex Bytča o poskytnutie dotácie 10000 Eur na podporu
športových aktivít tohto klubu.
Komisia neodporúča žiadosti v tomto rozpočtovom období
vyhovieť. Komisia odporúča, aby uvedený športový klub
predložil svoju žiadosť o dotáciu na prejednanie do nového
rozpočtu Mesta na r. 2017.
12/Návrh poslanca MZ p. Branislava Šušolíka na vydávanie
Bytčianskych novín.
Komisia vyjadrila podporu tomuto návrhu, o bližších
podrobnostiach sa rozhodne priamo na rokovaní mestského
zastupiteľstva.
13/Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2016
k 30.9.2016.
Komisia odporúča schváliť uvedenú zmenu rozpočtu s týmito
výhradami a pripomienkami. Komisia nesúhlasí s týmto:
- 2500 Eur na vianočnú výzdobu Mesta,
- údržba miestnych komunikácií:
-2500 Eur Ul. Krag. Martýrov (chodník za Jesienkou)
-10000 Eur MŠ Hurbanova(najskôr predložiť celkovú výmeru
chodníkov v areáli tejto MŠ)
- výstavba MK a chodníkov:
-28000 Eur Ul.Moyzesova(sumu schváliť až po predložení
a schválení návrhu technického riešenia opravy týchto
komunikácií
-30000 Eur výstavba chodníka pri ZŠ Ul. Mieru.
14/Občianske združenie „MAS Zem Palatína Thurzu“ – prezentácia
z valného zhromaždenia.
Komisia zobrala uvedenú prezentáciu na vedomie.
15/Projekt Obnova historického centra – srdca Mesta Bytča –
informácia
Komisia odporúča zaoberať sa touto problematikou až po
vypracovaní a predložení návrhov na riešenie využitia tohto
priestoru zo strany odborníkov na danú problematiku.
16/Žiadosť p. Lýdie Zrebnej o poskytnutie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi.
Nakoľko žiadateľka spĺňa zákonné podmienky pre poskytnutie
uvedenej dávky, komisia odporúča poskytnutie jednorazovej
dávky vo výške 50 Eur pre L. Zrebnú a 50 Eur pre jej dcéru
a to na zakúpenie nevyhnutného ošatenia a obuvi.

17/Bytový dom pre dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova
813/4
1. Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy:
a) Mária Mikulíková - komisia odporúča MZ predĺženie
nájmu v byte č. 29 o 1 rok
b) Ladislav Urban komisia odporúča MZ predĺženie
nájmu v byte č. 66 o 1 rok
2. Žiadosť Mariána Kováčika o výmenu bytu
Komisia žiadosti o výmenu nevyhovela, bude vedená
v evidencii naďalej.
3. Pridelenie voľného 1-izbového bytu č. 67
Komisia odporúča prideliť uvedený byt žiadateľke p.
Margite Mrázikovej na dobu určitú 1 rok.
Príloha: Nezáväzný zoznam žiadateľov o 1-izbový byt

18/Nájomné byty Treskoňova 814/5 – žiadosti o predĺženie
nájomnej zmluvy:
a) Daniel Bílek - komisia odporúča MZ schváliť predĺženie
nájmu v garsónke č. 21 o 1 rok.
b) Peter Bystriansky a Michaela Galová - komisia odporúča
MZ schváliť predĺženie nájmu v garsónke č. 12 o 1 rok .
19/Žiadosť Lenky Dolinajcovej o schválenie nájomnej zmluvy na
byt na Ul. Mieru 976/2
Komisia odporúča nasledovný spôsob riešenia tohto prípadu:
a) rokovať so žiadateľkou o odkúpení uvedeného bytu za
reálnu trhovú cenu vo výške minimálne znaleckého
posudku,
b) v prípade nesúhlasu s bodom a) stanoviť trhovú výšku
nájomného za uvedený byt a byt dať do nájmu na dobu
určitú žiadateľke,
c) v prípade, že nebude akceptovaná ani táto ponuka,
ponúknuť možnosť bývania v nájomných bytoch a uvoľnený
byt ponúknuť na predaj formou dražby.
20/Sťažnosť p. Jany Mandovej v zastúpení advokátskou
kanceláriou JUDr. Zboja na postup Mesta pri príležitosti
zabezpečenia konania jarmoku.
Komisia odporúča, aby p. primátor inicioval osobné
stretnutie s p. Janou Mandovou a pokúsil sa nájsť
obojstranne výhodné riešenie tejto záležitosti.

Zapísal: Ing. B. Tiso

Priebežne upravovaný nezáväzný zoznam žiadateľov o ubytovanie v bytovom
dome pre dočasné ubytovanie Jesienka
Žiadatelia o 1- izbový byt

Majú záujem hneď sa nasťahovať:
1. Margita Mráziková, J. Kráľa 867/15
2. Peter Pivoda, Bytča 0 , t.č. náj. byt č. 19
3. Anna Holáňová, Hliník nad Váhom č. 41, t.č. podnájom P.Bystrica
4. Jozef Masaryk, Janka Kráľa 619/3
5. Irena Brňáková, (Hliník nad Váhom č. 439),podnájom. : Námestie SR č. 25/25
6. Jozefa Kremeňová, Bytča, Gaštanová 1004/19
7. Marta Kulíšková, Lombardiniho 210/6 – aj na 2-izb.
8. Marta Turková, Thurzova 969, a Rudolf Bušfy, Hlboké n/V 99, t.č. náj. byt č. 15
9. Oľga Petrovská, Thurzova 972

