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

26.10.2017  
 
 
 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento progr am: 
 
1/ Zmena rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 2/2017/Z  
   a rozpo čtovým opatrením č. 3/2017/Z v zmysle § 21 ods. 1  
   Zásad hospodárenia s finan čnými prostriedkami mesta Byt ča.  
   Komisia zobrala uvedenú zmenu rozpo čtu na vedomie. 
 
2/ Žiados ť o navýšenie dotácie pre MFK Byt ča 
   Komisia neodporú ča žiadosti vyhovie ť. 
 
3/ KTR Byt ča, s.r.o – žiados ť o finan čnú výpomoc.  
   Komisia neodporú ča žiadosti KTR Byt ča s.r.o vyhovie ť. 
 
4/ Zmena rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 8/2017 k  
   30.11.2017  
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh zmeny rozpo čtu. 
 
5/ Návrh VZN Mesta Byt ča, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č.  
   2/2008 o ur čení výšky príspevku v školách a školských  
   zariadeniach v znení neskorších doplnkov  
   Komisia odporú ča schváli ť predložený návrh VZN. 
 
6/ Žiados ť p. Michaely Rakovanovej  a spol. o súhlas Mesta  
   s úpravou spevnenej plochy pre parkovanie osobný ch  
   automobilov na ul. Rázusovej.  
   Komisia neodporú ča schválenie uvedenej žiadosti. 
 
7/ Opätovný odpredaj KTR Byt ča.  

a)  Komisia odporú ča schváli ť bezodplatný prevod obchodného 
podielu p. Vladislava Bachoríka v spol. KTR Byt ča, s.r.o  
na Mesto Byt ča. 
 

b)  Komisia odporú ča pokra čova ť v procese odpredaja stavby 
KTR a 100% podielu Mesta Byt ča v spol. KTR Byt ča s.r.o 
formou obchodnej verejnej sú ťaže. 
 

8/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
   a podmienkach škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej  
   pôsobnosti Mesta Byt ča za školský rok 2016/2017.  
   Komisia zobrala predloženú správu na vedomie. 
 
 
9/ Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov T resko ňova  
   814/5  
   Komisia odporú ča schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej  



    zmluvy na dobu ur čitú 1 rok s týmito žiadate ľmi: 
    a) Tibor Pánik – byt č. 5, na dobu ur čitú 1 rok od  
       1.12.2017 do 30.11.2018 
    b) Peter Macek – byt č. 9, na dobu ur čitú 1 rok od  
       1.12.2017 do 30.11.2018 
    c) Michaela Búšovská – byt č. 10, na dobu ur čitú 1 rok od  
       1.12.2017 do 30.11.2018 
    d) Peter Pivoda – byt č. 19, na dobu ur čitú 1 rok od  
       1.12.2017 do 30.11.2018 
 
10/ Pridelenie vo ľného  bytu č. 17.na ul. Tresko ňova 814/5  
    Komisia odporú ča prideli ť garsónku č. 17 na dobu ur čitú 1  
    rok žiadate ľovi: 
    František Hvore čný – na dobu od 1.12.2017 do 30.11.2018 
    Príloha: Žiadatelia o byt 
 
 11/Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy  v bytovom  
    dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4  
    Komisia odporú ča schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej 
    zmluvy o 1 rok: 

a)  Jozef Masaryk, byt č.51-nájom od 1.12.2017 do 30.11.2018 
 

b)  Alena Jozefa Hrošová, byt č. 43 – nájom od 1.12.2017 do  
      30.11.2018 za podmienky že uhradí nedoplatok za byt do  
      termínu konania mestského zastupite ľstva  (9.11.2017). 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso 
         sekretár komisie 
 
 
 
Príloha 
Žiadatelia o nájomný byt  
 
1./ 20.01.2017 - O ľga Ďurcová, Thurzova 972/18 – vlastník bytu 
2./ 10.05.2017 – Marta Kulíšková, Lombardiniho 210/ 6 
3./ 14.06.2017 – Miroslav Ďurana Byt ča 0, Dominika Masnicová,  
                 Sú ľov 72 
4./ 14.07.2017 – František Hvore čný, Hrabové 112 
 
 
 
 
 
 
 


