Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej, verejného
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo dňa
12.03.2015
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala nasledovné body
programu:
1) Určenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným
vodovodom v mestskej časti Hrabové.
Komisia odporúča MZ schváliť cenu za výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom v mestskej časti Hrabové vo
výške 40 centov/m3 vody.
2) Žiadosť ISSIS, s.r.o o poskytnutie voľného miesta na
cintoríne v Bytči na umiestnenie plechovej búdy na náradie
a o povolenie vstupu s motorovým vozidlom pri prevoze
zosnulého až k domu smútku.
Komisia odporúča:
a) povoliť správcovi cintorína vstup motorového vozidla
so zosnulým až k domu smútku, ale iba na nevyhnutný čas
potrebný na jeho vyloženie. Nepovoliť vstup motorových
vozidiel na chodníky zhotovené z dlažby na prevoz
a vykládku stavebných a iných druhov materiálov.
b) Komisia žiada správcu cintorína, aby predložil na
nasledujúce zasadnutie komisie návrh riešenia prenájmu
priestorov na uskladnenie náradia žiadateľa.
3) Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2014.
Komisia vzhľadom na veľký rozsah predloženého materiálu
a krátkosť času potrebného na jeho podrobné preštudovanie
zobrala tento materiál iba na vedomie a navrhuje ďalší
postup uvedený v bode 4.
4) Komisia odporúča:
a) Zvolať zasadnutie Mestského zasadnutia na 30.4.2015,
zasadnutie Mestskej rady na 21.4.2015 a tam prerokovať
záverečný účet Mesta Bytča za rok 2014 a ďalšie
materiály predložené komisií na prerokovanie, ktoré nie
je možné pre ich rozsah a krátkosť času na dnešnom
zasadnutí prerokovať.
b) Prehodnotiť čl. 4 bod b) Štatútu rokovacieho poriadku
komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku
a vnútornej správy, kultúry a športu (zmeniť termín
zvolania komisie zo 7 na 5 dní pred zasadnutím komisie).
c) Prehodnotiť spôsob doručovania materiálov členom
komisií, ktorý je v súčasnosti daný uznesením MZ a to aj
v tlačenej aj elektronickej forme; ponechať aj možnosť
členom komisií aby sami rozhodli, či chcú aby sa im
doručovali materiály aj v tlačenej podobe.

5) Chodník Základná škola Ul. Mieru
Komisia odporúča MZ neschváliť predložený návrh realizácie
chodníka a odporúča:
a) zadať vypracovanie návrhu riešenia dopravnej
situácie v danej lokalite odborníkovi na danú
problematiku tak aby bola zabezpečená najmä bezpečnosť
detí pri dochádzaní na vyučovanie.
b) zabezpečiť realizáciu dočasného riešenia zlej
bezpečnostnej situácie a to nasledovným návrhom
riešenia:
- zabezpečiť zrealizovanie vyznačenia dvoch prechodov
pre chodcov a dvoch retardérov podľa situačného
nákresu, ktorý je prílohou tohto zápisu.
6) Žiadosť o ubytovanie v bytovom dome Jesienka
I./ Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy:
a) Božena Cimprichová, Treskoňova 813/4, byt č. 24.
Komisia odporúča schváliť žiadateľke predĺženie
nájmu uvedeného bytu o 1 rok.
b) Marián Kováčik, Treskoňova 813/4, byt č. 26.
Komisia odporúča schváliť žiadateľovi predĺženie
nájmu uvedeného bytu o 1 rok.
c) Jozef Holáň, Treskoňova 813/4, byt č. 23.
Komisia odporúča schváliť žiadateľovi predĺženie
nájmu uvedeného bytu o 1 rok.
d) Mária Burandová, Treskoňova 813/4, byt č. 69.
Komisia odporúča schváliť žiadateľke predĺženie
nájmu uvedeného bytu o 1 rok.
II./ Žiadosti o pridelenie voľného 1-izbového bytu č. 33.
Komisia odporúča prideliť uvedený byt p. Anne
Treskoňovej a schváliť dobu nájmu na dobu určitú
1 rok.
Prílohou zápisu je priebežne upravovaný nezáväzný
zoznam žiadateľov o ubytovanie v bytovom dome
Jesienka.
7) Žiadosti o ubytovanie v „Sociálnych bytoch“ Ul. Treskoňova
814/5
I. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy:
a) Anna Václavíková, garsónka č.7 – komisia odporúča
schváliť žiadateľke predĺženie nájmu uvedeného bytu
o 1 rok.
II. Žiadosti o pridelenie voľných bytov:
a) Ľubica Kypúsová – Komisia odporúča schváliť
žiadateľke pridelenie voľného bytu č. 24 o výmere
52,65 m2 s dobou nájmu na dobu určitú 1 rok.
Prílohou zápisu je zoznam všetkých žiadateľov

o pridelenie „Sociálneho bytu“.
8) Miroslav Gál – žiadosť o pridelenie bytu pre Janu Šukalovú
a syna Dalibora Baláža.
Komisia žiadosť neprejednala, nakoľko žiadosť nespĺňa
požadované náležitosti. Po doplnení žiadosť komisia
prerokuje na nasledujúcom zasadnutí.
9) Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky
a) Jana Martinecká – komisia odporúča schváliť poskytnutie
jednorazovej dávky pre žiadateľku a jej dcéru Zuzanu vo
výške 200 Eur na zakúpenie nevyhnutného ošatenia, obuvi,
posteľnej bielizne a paliva.
b) Katarína Rástočná – komisia neodporúča schváliť
poskytnutie jednorazovej dávky, nakoľko žiadateľka
nespĺňa zákonné podmienky potrebné pre poskytovanie
jednorazovej dávky.
10) Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Bytča pri
príležitosti 70. výročia skončenia II. svetovej vojny,
rodákom, generálmajorovi Ivanovi Ottovi Schwarzovi,
Pavlovi Královi a Ondrejovi Šamajovi, ktorí sa významnou
mierou zaslúžili o oslobodenie našej vlasti spod
nacistickej okupácie a svojimi hrdinskými skutkami
preslávili Mesto Bytča doma, aj v zahraničí.
Komisia odporúča schváliť udelenie čestného občianstva
v zmysle predloženého návrhu.
11) Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka
Slovensko, a.s., ktorých vlastníkom je Mesto Bytča za
ponúkanú kúpnu cenu 600,- EUR za jednu akciu.
Komisia zobrala predloženú ponuku na vedomie a aj vzhľadom
na platnosť ponuky, ktorá je platná iba do 20.3.2015, t.j.
pred termínom konania najbližšieho zasadnutia mestského
zastupiteľstva, komisia nepredkladá návrh uznesenia
k predloženej ponuke.
12) Žiadosť lekárov MUDr. I. Haluška, MUDr. Ľ.Forner, MUDr. P.
Hronský, MUDr. A. Papánková, MUDr. V. Radolec o vyjadrenie
k možnosti vstupu Mesta Bytča do spoločnosti na odkúpenie
a prevádzkovanie budovy Polikliniky Bytča.
Komisia odporúča, aby Mesto Bytča vstúpilo do rokovaní so
zástupcami lekárov a VÚC ako vlastníkom budovy
o možnostiach jej ďalšieho využívania a riešiť jej
budúcnosť v súlade so „Strategickým rámcom starostlivosti
o zdravie do r. 2030“ a jeho akčným plánom prepojenia na
komunitné služby.
13) Žiadosť MŠ Hurbanova o navýšenie rozpočtu MŠ z dôvodu
riešenia havarijnej situácie – únik vody.
Komisia odporúča navýšenie rozpočtu MŠ Hurbanova

v zmysle požiadavky o sumu 3900 Eur. Táto suma je už
zakomponovaná aj do návrhu zmeny rozpočtu Mesta Bytča
č.1/2015 k 31.3.2015.
14) Žiadosť Technických služieb Mesta Bytča o schválenie
finančných prostriedkov vo výške 20000 Eur určených na
opravu MK (výtlkov).
Komisia odporúča, aby stavebná komisia fyzickou obhliadkou
v teréne určila miesta, ktoré si vyžadujú opravy, v mest.
častiach za asistencie poslancov za tieto mestské časti
a následne aby sa určila finančná čiastka potrebná na
realizáciu prác na opravu výtlkov.
15) Žiadosť o zakúpenie osobného motorového vozidla pre
potreby Mestskej polície Bytča
Komisia odporúča MZ nevyhovieť žiadosti o zakúpenie
motorového vozidla pre potreby MP. Komisia žiada primátora
Mesta, aby poveril náčelníka MP vypracovaním správy
o činnosti MP za r. 2014 a aby osobne prišiel náčelník MP
podať informácie o činnosti MP na nasledujúce zasadnutie
komisie.
16) Poslanecké návrhy na doplnenie prijatých uznesení a nové
znenie nepodpísaných uznesení.
Komisia odporúča MZ schváliť predložené návrhy uznesení.
17) Prerokovanie platu primátora.
Komisia odporúča MZ schváliť plat primátora v zmysle bodu
I., predloženého návrhu, t.j. vo výške 2171 Eur od
1.1.2015.
Komisia neodporúča MZ schváliť bod II., predloženého
návrhu.
18) Návrh na občerstvenie poslancov a pracovníkov Mesta počas
zasadnutia mestského zastupiteľstva formou večere
v maximálnej výške 4,- Eur na osobu.
Komisia odporúča MZ schváliť predložený návrh zabezpečenia
občerstvenia, ktorý je prílohou tohto zápisu.
19) Žiadosť o vyjadrenie Mesta k zaradeniu súkromnej materskej
školy Úsmev do siete škôl a školských zariadení.
Komisia zobrala predmetnú žiadosť na vedomie a postupuje
ju na prejednanie do mestskej rady bez návrhu na
uznesenie.
20) Zabezpečenie podmienok pre regulované parkovanie v Meste
Bytča.
Komisia odporúča MZ neschváliť predložený materiál.
21) Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 1/2015 k 31.3.2015
Komisia odporúča MZ schváliť predložený návrh zmeny

rozpočtu Mesta.
22)Komisia neprejednala nasledujúce materiály a navrhuje ich
prerokovanie na nasledujúcej komisii, ktorá by sa mala
uskutočniť podľa návrhu komisie v zmysle bodu č.4) tohto
zápisu dňa 16.4.2015.
Neprejednané body programu:
- Návrh zmlúv na mediálnu komunikáciu Mesta,
- Záverečný účet Mesta Bytča za r. 2014,
- Nakladanie s majetkom Mesta – oprava, rekonštrukcia
resp. výstavba nového bytového domu č.s. 634/9 na Ul.
Kollárovej v Bytči.,
- žiadosť o navýšenie dotácie – FO Kinex Bytča,
- žiadosť o navýšenie dotácie – TJ Tatran Hrabové,
- žiadosť o navýšenie dotácie – Stolnotenisový odd. TZO
Bytča,
- Dokončenie obnovy a úpravy chodníkov na cintoríne
Veľká Bytča a Malá Bytča,
- nakladanie s nevyužívaným majetkom Mesta – objekty
č.s. 303 v k.ú. Pšurnovice (bývalá ZŠ),
- PHSR – návrh ďalšieho postupu.

Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso
sekretár komisie

Príloha:
Poradovník žiadateľov o nájomné byty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ivana Kučavíková, Bytča Švecova 483/28
Ľubica Kypúsová, Pšurnovice 166
Štefan Valášek, Mikšová č. 21
Jana Játyová, Na Salaš 1122
Stanislav Škoruba, Švecova 476/19
Štefánia Hudečková, Štiavník 58
Daniel Bílek, Mikšová č. 67

