Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, verejného
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo dňa
08.02.2017

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento program:

1/ Zmena rozpočtu RO č.1/2016/S a RO č. 2/2016/S k 31.12.2016
v zmysle smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR
a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta.
Komisia zobrala uvedené zmeny rozpočtu na vedomie.
2/ Schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným
vodovodom v mestskej časti Hrabové.
Nakoľko predložený materiál neobsahuje relevantné údaje
o skutočných nákladoch ktoré má mesto Bytča s dodávkou
pitnej vody týmto verejným vodovodom (údaje za r. 2016),
komisia nepozná informácie, koľko a či mesto Bytča za
spotrebovanú vodu dopláca, komisia nedokázala určiť cenu
vody.
Komisia sa k tejto problematike opätovne vráti po doplnení
materiálu o požadované údaje.
3/ BENET Lawn-Tennis Club Bytča – žiadosť o zvýšenie dotácie.
Nakoľko v súčasnosti nie sú vo výdavkovej časti rozpočtu
mesta voľné finančné prostriedky, komisia zvýšenie dotácie
zatiaľ neschvaľuje. Touto žiadosťou sa komisia bude
zaoberať na svojom zasadnutí po schválení záverečného účtu
mesta Bytča za r. 2016.
4/ OZ GALZA – Žiadosť o poskytnutie dotácie.
Komisia posúdi aj túto žiadosť rovnakým spôsobom, ako pri
bode 3/.
5/ DHZ Hrabové – Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov
na oslavy 90. výročia založenia DHZ Hrabové.
Požadované finančné prostriedky vo výške 1500 Eur na
zabezpečenie občerstvenia nemožno na daný účel schváliť,
nie je to v súlade s účelom, na ktorý možno dotácie
schváliť. Žiadosť o schválenie 600 Eur na zabezpečenie
letákov, pozvánok atď. v zmysle žiadosti komisia odporúča
riešiť cez grantový systém mesta.
6/ Mestský klub Hrabovanka – žiadosť o zvýšenie príspevku na
r. 2017 z dôvodu výročia založenia tejto dychovej hudby.
Komisia odporúča schváliť zvýšenie príspevku o 1200 Eur na
zakúpenie 15 ks rovnošiat za predpokladu, že finančná
komisia nájde v rozpočte mesta finančné prostriedky na
tento účel.

7/ OZ Filmový klub Bytča – žiadosť o vytvorenie zamestnanosti.
Komisia odporúča žiadosti vyhovieť.
8/ DHZ Mikšová – žiadosť o dotáciu.
Komisia neodporúča žiadosti vyhovieť.
9/ MZ Žilinské noviny–ponuka na uverejňovanie mestských novín.
Komisia neodporúča vyhovieť uvedenej ponuke.
10/Zmena rozpočtu RO č.2/2017 k 28.2.2017 – návrh.
Komisia odporúča schváliť navrhovanú zmenu rozpočtu okrem
kapitalových výdavkov v podprograme 8.2 a to 43500 Eur na
rekonštrukciu Ul. Moyzesovej.
11/Žiadosti športových klubov o rozšírenie účelu použitia
dotácie:
-MHK Bytča, MFK Bytča, BENET Lawn-Tennis Club Bytča, TJ
Tatran Hrabové, Stolnotenis. odd.TZO Bytča, TJ Pšurnovice,
FK Hliník n/V, Šachový odd. TZO Bytča.
Komisia odporúča všetkým žiadateľom v plnom rozsahu
vyhovieť.
12/Návrh VZN mesta Bytča č.2/2017,ktorým sa mení VZN č.5/2015
o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy.
Komisia odporúča predložený návrh VZN schváliť.
13/Návrh VZN mesta Bytča č.3/2017 o zriadení mestskej
polície.
Komisia odporúča predložený návrh VZN schváliť.
14/Nezaradené, nedokončené investície – návrh na odpísanie
z účtovného stavu mesta.
Komisia odporúča odpísať projekty Čistiaca technika
a Digitálne mesto.
Ku posúdeniu návrhu na odpísanie projektu Kompostáreň
bioodpadov v Bytči, komisia požaduje na nasledujúce
rokovanie komisie predložiť vyčíslenie nákladov na
likvidáciu odpadov prostredníctvom firmy T+T a aké by boli
náklady na likvidáciu odpadov v prípade realizácie projektu
Kompostáreň bioodpadov. Na tento účel komisia žiada
predloženie kvalifikovanej analýzy. Komisia odporúča MZ
venovať sa problematike separovania zberu odpadov za účelom
znižovania jeho nákladov a zatraktívneniu tejto
problematiky pre občanov.

15/Žiadosti o pridelenie voľných nájomných bytov Ul.
Treskoňova 814/5.
Komisia odporúča prideliť voľné byty na dobu určitú 1 rok
týmto žiadateľom:

garsónka č. 21 – Marián Bubla
2-izbový byt č. 24 – Lenka Kypúsová, Dávid Kypús, Dušan
Kypús
Príloha: Žiadatelia o nájomný byt
16/Žiadosti o pridelenie voľného 2-izb. bytu č. 58
v bytovom
dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4:
Komisia odporúča prideliť uvedený byt ako náhradné
ubytovanie pre pani Alenu Jozefu Hrošovú, ktorá býva toho
času v 1-izbovom byte č. 43 v bytovom dome Jesienka. Tento
byt je v súčasnosti vo veľmi zlom technickom stave z dôvodu
jeho zatekania a vyžaduje si nevyhnutnú rekonštrukciu.
Z uvedeného dôvodu komisia odporúča poskytnúť p. Hrošovej
náhradné ubytovanie v 2-izbovom byte č. 58 do doby
ukončenia rekonštrukcie jej súčasného bytu.
17/Návrh na racionalizáciu výdavkov na originálne kompetencie
v oblasti financovania školstva.
Komisia odporúča vytvorenie jednej materskej školy
s právnou subjektivitou pod ktorú by mali spadať ako
elokované pracoviská všetky ostatné jestvujúce materské
školy.
18/Riešenie bytovej situácie bezdomovkyne p. Blaženy
Lalinskej.
Komisia odporúča ubytovanie v krízovom bývaní (Harmónia
Žilina, Štart Žilina ... ).V prípade primeraného správania
sa v zariadení, komisia prehodnotí možnosť prideliť byt.

Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso
sekretár komisie

Príloha :
Žiadatelia o nájomný byt
1./ 20.01.2017 - Oľga Ďurcová, Thurzova 972/18
2./ 24.01.2017 – Lenka Kypúsová, Bytča 0
3./ 25.01.2017 – Marián Bubla, Mieru 987/10

