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

13.04.2017  
 
 
 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento progr am: 
 

1/ Nájomné byty Tresko ňova 814/5 – žiadosti o pridelenie 
   I./ Opakované žiadosti  o pridelenie bytu 
       a) Anna Václavíková – komisia odporú ča schválenie 
          pridelenia garsónky č.7 od 1.6.2017 na dobu ur čitú  
          1 rok. 
       b) Simona Burandová – komisia odporú ča schválenie  
          pridelenia garsónky č. 18 od 1.5.2017 na dobu ur čitú  
          1 rok. 
          Komisia odporú ča pridelenie bytu menovanej, hoci  
          nemá trvalý pobyt v meste Byt ča a to v zmysle čl. 3  
          ods. 10 VZN mesta Byt ča č. 8/2016 o spôsobe  
          pride ľovania nájomných bytov obstaraných z verejných  
          prostriedkov, t.j. o nájomné byty je menš í záujem  
          ako je ich ponuka. 
 
   II./Pridelenie vo ľných bytov 
       a) jednoizbový byt č. 2 komisia odporú ča prideli ť od  
          1.5.2017 Petrovi Holášovi na dobu ur čitú 1 rok 
 
       b) jednoizbový byt č. 1 komisia odporú ča prideli ť od  
          1.5.2017 Blažene Lalinskej na dobu ur čitú 1 rok. 
 
2/ Bytový dom pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova  
   813/4 
   Komisia odporú ča vyhovie ť žiadate ľom o pred ĺženie nájomnej  
   zmluvy o 1 rok: 
   Hedviga Slivo ňová, byt č. 36 
   Mária Burandová, byt č. 69 
   Jozef Holá ň, byt č. 23 
   Božena Cimprichová, byt č. 24 
   Marián Ková čik, byt č. 26 
 
3/ Návrh VZN Mesta Byt ča č. 4/2017 o podmienkach prevodu bytov  
   vo vlastníctve Mesta Byt ča. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh VZN. 
 
4/ Návrh VZN Mesta Byt ča č. 5/2017, ktorým sa mení a dop ĺňa  
   VZN Mesta Byt ča č. 1/2014 o sociálnych službách  
   a o úhradách za sociálne služby. 
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh VZN. 
 
5/ Iniciatívny poslanecký návrh na zmenu rozpo čtu – vy členenie  
   finan čných prostriedkov v objeme 10-tisíc Eur na  



   vypracovanie projektu revitalizácie zelene v Byt či. 
   Komisia odporú ča schválenie predloženého návrhu. 
 
6/ Obstaranie nájomných bytov formou stavebných úpr av  
   v objekte bývalej ZŠ Pšurnovice. 
   Komisia neodporú ča schválenie predloženého návrhu. 
 
7/ Závere čný ú čet Mesta Byt ča za rok 2016. 
   Komisia odporú ča schváli ť závere čný ú čet Mesta Byt ča za r.  
   2016 v zmysle predložených návrhov na uznesenia.  
 
8/ Ob čianske združenie GALZA – žiados ť o dotáciu. 
   Komisia odporú ča schválenie žiadosti o poskytnutie 4000 Eur  
   na zhotovenie a osadenia hlavy draka do studne z ámockého  
   parku v Byt či. 
 
9/ Žiados ť DHZ Hrabové o pridelenie finan čných prostriedkov na  
   sochu sv. Floriána. 
   Komisia odporú ča žiadosti vyhovie ť a poskytnú ť DHZ Hrabové  
   5000 Eur z rozpo čtu Mesta na zhotovenie uvedenej sochy. 
 
10/Ur čenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
   vodovodom v mestskej časti Hrabové. 
   Komisia odporú ča schváli ť cenu za výrobu a dodávku vody  
   uvedeným vodovodom vo výške 0,40 Eur/m3. 
 
11/Návrh zmeny rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 3/2017  
   k 30.4.2017. 
   Komisia odporú ča predložený návrh schváli ť. 
 
12/Komisia odporú ča, aby Mesto Byt ča vyzvalo p. Ftá čeka, aby  
   za čal budova ť parkovacie plochy na ul. Hlinkovej pod ľa  
   projektovej dokumentácie. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso 
         sekretár komisie 
 
 
 
 
 
 


