
Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, ve rejného poriadku 
a vnútornej správy, kultúry a športu zo d ňa 10.11.2016  

 
 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento progr am: 
 
1/ Plnenie programového rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.9.2016. 
   Komisia zobrala predložený materiál na vedomie. 
 
2/ Návrh zmeny rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 7/2016 
   k 30.11.2016. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh rozpo čtového  
   opatrenia č. 7/2016. 
 
3/ Návrh VZN Mesta Byt ča č.6/2016 – Štatút Mesta Byt ča. 
   Komisia odporú ča predložený návrh VZN schváli ť. 
 
4/ Žiados ť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 
   Komisia odporú ča schváli ť žiadate ľovi Jozefovi Hrabovskému  
   poskytnutie jednorazovej dávky vo výške 50 EUR n a úhradu  
   nákladov na kúrenie. 
 
5/ Bytový dom pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova  
   813/4. 
   1. Žiados ť o opätovné uzatvorenie  nájomnej zmluvy: 
      Alena Jozefa Hrošová, byt č. 43 – pred ĺženie na dobu  
      ur čitú o 1 rok, t.j. do 30.11.2017. 
   2. Marián Ková čik, byt č.26 – nevyhovenie žiadosti o výmenu 
      bytu 
   3. Pridelenie vo ľného 1-izbového bytu č. 51 
      Komisia odporú ča prideli ť uvedený byt žiadate ľovi  
      Jozefovi Masarykovi na dobu ur čitú 1 rok. 
 
   Príloha: Zoznam žiadate ľov o 1-izbový byt 
 
6/ Nájomné byty Tresko ňova 814/5 – žiadosti o opätovné 
   uzatvorenie   nájomnej zmluvy: 
   1. Imríšková Kristína - komisia odporú ča MZ schváli ť  
      pred ĺženie nájmu v garsónke  č. 1 o 1 rok, t.j. do  
      30.11.2017. 
   2. Tibor Pánik s rodinou  - komisia odporú ča MZ schváli ť  
      pred ĺženie nájmu v 1-izbovom byte č. 5 o 1 rok, t.j. do  
      30.11.2017. 
   3. Peter Macek - komisia odporú ča MZ schváli ť  
      pred ĺženie nájmu v garsónke  č. 9 o 1 rok, t.j. do  
      30.11.2017. 
   4. Michaela Búšovská - komisia odporú ča MZ schváli ť  
      pred ĺženie nájmu v 1-izbovom byte  č. 10 o 1 rok, t.j. 
      do 30.11.2017. 
   5. Peter Pivoda - komisia odporú ča MZ schváli ť  
      pred ĺženie nájmu v garsónke  č.19 o 1 rok, t.j. do  
      30.11.2017. 



 
7/ Návrh VZN Mesta Byt ča č. 8/2016 o spôsobe pride ľovania  
   nájomných bytov obstaraných z verejných prostrie dkov. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh VZN č. 8/2016  
   s týmito zmenami a doplnkami: 
   1. článok 3 ods. 4 A písm. a) znie: „Žiadate ľ o nájomný byt 
      má trvalý pobyt v Meste Byt ča po dobu najmenej 1 roka  
      pred dátumom podania žiadosti. V prípade, že o byt  
      žiadajú manželia, túto podmienku musí sp ĺňať aspo ň jeden  
      z manželov.“ 
   2. V článku 3 ods. 4 A písm. b) sa vypúš ťa, doterajšie  
      písmená c,d,e sa ozna čujú ako písmena b,c,d. 
   3. článok 3 ods.4 B písm. b) sa vypúš ťa, doterajšie písmená  
      c,d,e sa ozna čujú ako písmena b,c,d. 
   4. článok 3 ods. 4 B sa dop ĺňa o písmeno e), ktoré znie:  
      “Podmienka uvedená v písm. a) tohto odseku sp očívajúca  
      v tom, že žiadate ľ musí by ť starobným dôchodcom alebo  
      osobou so zdravotným postihnutím nad 50 rokov  veku, 
      ktorý je sú časne poberate ľom invalidného dôchodku sa  
      nevz ťahuje na pride ľovanie bytov č. 23, 24,25,26,69 a 70  
      tohto bytového domu.“ 
   5. článok 3 ods. 7 prvá veta sa nahrádza novým znením: „ Do  
      evidencie žiadate ľov je možné zaradi ť aj žiados ť osoby,  
      ktorá nesp ĺňa podmienky uvedené v ods. 4 A písm. a) a 4  
      B písm. a) tohto článku.“ 
 
8/ Návrh VZN mesta Byt ča č. 7/2016 o pravidlách času predaja  
   v obchodných prevádzkar ňach a času prevádzky služieb na  
   území mesta Byt ča. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh VZN. 
 
9/ Návrh VZN č. 11/2016 o poskytovaní sociálnych služieb  
   a ur čení výšky platieb za poskytované sociálne služby v  
   Zariadení pre seniorov a dennom stacionári Jesie nka, ktorým  
   sa mení a dop ĺňa VZN č. 4/2012. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh VZN. 
 
10/Návrh VZN mesta Byt ča č. 9/2016, ktorým sa mení a dop ĺňa  
   VZN č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  
   na žiaka škôl a školských zariadení. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh VZN. 
 
11/Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  Mesta  
   Byt ča a návrh VZN č. 10/2016 o zrušení VZN č. 5/2010  
   v znení VZN č. 1/2011 a č. 4/2014. 
   Komisia odporú ča  predložené návrhy schváli ť. 
 
12/Nakladanie s majetkom Mesta – posúdenie a návrhy  na  
   nakladanie s majetkom Mesta Byt ča: „Televíznych káblových  
   rozvodov Mesta Byt ča“ a „Obchodného podielu Mesta Byt ča  
   v spol. KTR Byt ča, s.r.o“. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh poslanca p. 



   Fileka na zriadenie komisie na riešenie KTR. 
 
13/Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
   a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej  
   pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2015/2016. 
   Komisia zobrala predloženú správu na vedomie. 
 
14/Návrh na riešenie situácie tepelného hospodárstv a v Meste  
   Byt ča. 
   Komisia odporú ča predložený návrh vypracovaný poslancom p.  
   Filekom prerokova ť za zasadnutí mestského zastupite ľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapísal: Ing. B. Tiso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


