Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, verejného
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo dňa
14.04.2015

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala nasledovný

program:

1) Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2014.
Komisia nemá žiadne výhrady k záverečnému účtu.
Komisia odporúča schváliť MZ predložený návrh uznesenia.
2) Činnosť mestskej polície
Komisia sa oboznámila so správou o činnosti Mestskej polície
Bytča za rok 2014, ktorú osobne na komisii prezentoval
náčelník MP p. M. Smetana. Komisia má výhrady k samotnej
správe
a tiež
k činnosti
MP.
Správa
obsahuje
formálne
nedostatky, chýba podrobné opísanie plnenia úloh v oblasti
prevencie. Do termínu zasadnutia najbližšej komisie žiada
opätovne
pripraviť
správu
za
r.
2014
s odstránenými
nedostatkami a podrobne rozpísanou prevenčnou činnosťou. Čo sa
týka činnosti mestskej polície, komisia žiada od všetkých
členov MP dôsledné dodržiavanie zákonov a iných právnych
predpisov.
Komisia
žiada,
aby
členovia
MP
v spolupráci
s pracovníkmi obsluhy kamerového systému dôsledne riešili
porušovanie dopravných predpisov, t.j. najmä státie motorových
vozidiel v rozpore s dopravným značením na Námestí SR, zvlášť
vozidlá stojace v zóne na chodníkoch, poškodzovanie majetku vo
vlastníctve Mesta alebo iných fyzických a právnických osôb,
a poškodzovanie a ničenie verejnej zelene. Komisia žiada
náčelníka MP, aby predložil komisii ďalšiu správu o činnosti
MP za obdobie od 1.1.2015 do 31.8.2015, kde bude podrobne
uvedené,
aké
priestupky
boli
vyriešené
a akým
spôsobom
(pokuty, dohovory a pod.).Komisia žiada tiež náčelníka MP
o bezodkladné zosúladenie ošatenia príslušníkov MP podľa
zákona 564/1991 Z.z., najmä § 22 ods.2 písm. a.
3) Zmena dopravného značenia na Námestí SR
V súvislosti s problémami parkovania na Námestí SR, častým
preplnením
parkovacích
miest
a porušovaním
dopravných
predpisov zo strany nedisciplinovaných vodičov motorových
vozidiel, komisia navrhuje po posúdení odborníkmi na dopravu
zmenu dopravného značenia, t.j. zákaz státia na Námestí SR
časovo obmedziť dodatkovou tabuľou iba na pracovné dni.
4) Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky – Lýdia Zrebná
Komisia odporúča žiadateľke poskytnúť jednorazovú dávku vo
výške 200 Eur na zakúpenie ošatenia a obuvi pre seba a dcéru.

Žiadateľka
výpomoci.

spĺňa

zákonné

5) Žiadosť o predĺženie
ubytovanie – Jesienka

kritéria

nájmu

pre

poskytnutie

v bytovom

dome

sociálnej

pre

dočasné

a) Alena Mrenová , Treskoňova 813/4, byt č. 70 – komisia
odporúča predĺžiť nájomnú zmluvu o 1 rok.
b)Daša Alakšová, Treskoňova 813/4, byt č. 25.- komisia
odporúča predĺžiť nájomnú zmluvu o 1 rok.
6) Pridelenie voľných bytov v bytovom dome pre dočasné
ubytovanie Jesienka
Komisia odporúča prideliť voľné 1-izbové byty na dobu určitú 1
rok nasledovným žiadateľom:
a) byt č. 33 p. Veronike Žídekovej
b) byt č. 36 p. Hedvige Slivoňovej
7) Žiadosti o predĺženie nájmu v „sociálnych bytoch“ na Ul.
Treskoňovej č. 814/5
a) Martina Mikolková – komisia odporúča schváliť predĺženie
nájomnej zmluvy o 1 rok
b) Jana Hubocká – žiadosť sa bude prerokovávať na nasledujúcej
komisií po jej prepracovaní.
8) Žiadosti o pridelenie voľných „sociálnych bytov“na Ul.
Treskoňovej č. 814/5
a) garsónka č.3 – komisia odporúča prideliť žiadateľovi
Michalovi Kováčikovi a Dominike Sventekovej a to na dobu
určitú 1 rok.
b) garsónka č. 13 – komisia neodporúča prideliť žiadnemu zo
záujemcov.
Prílohou
tohto
zápisu
o pridelenie bytu.

je

zoznam

všetkých

žiadateľov

9) Žiadosť MŠ Hurbanova o navýšenie rozpočtu z dôvodu riešenia
havarijnej situácie vodovodu.
Komisia odporúča navýšiť rozpočet MŠ Hurbanova o požadovanú
sumu 3900 Eur potrebnú na uhradenie faktúr za uniknutú vodu.
10) Určenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným

vodovodom – mestská časť Hrabové
Komisia odporúča schváliť cenu za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom v mestskej časti Hrabové vo výške 30 centov
/m3 vody.
Komisia odporúča urýchlene pristúpiť k diagnostickým prácam,
ktoré by stanovili v akom stave sú súčasné rozvody vody
a následne zadať vypracovanie projektovej dokumentácie na
vybudovanie nových rozvodov vody.
11) Žiadosť stavebníkov Miroslava Kováča a Anny Kováčovej
znovuzaradenie ich neschválenej žiadosti na rokovanie
mestského zastupiteľstva

na

Komisia
neodporúča
opätovné
prejednanie
tejto
žiadosti
a odporúča ponechať v platnosti pôvodné uznesenie MZ týkajúce
sa tohto bodu (Uznesenie č. 67/2015).
12) Technické služby Mesta Bytča – plán opráv výtlkov na rok
2015
Komisia odporúča schváliť predložený plán výtlkov, súhlasí
s ich
výmerou
aj
cenou.
Komisia
odporúča,
aby
sa
do
vypracovania ďalšieho plánu výtlkov zapojili aj členovia
komisie výstavby a ŽP.
13) Návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia Mesta Bytča č.
2002/04153-00002 zo dňa 8.4.2002
Komisia
odporúča
oprávnenia.

zabezpečiť

zrušenie

živnostenského

14) Filmový klub Bytča – žiadosť o zakúpenie nového
premietacieho plátna
Komisia odporúča zakúpiť nové premietacie plátno, pri
kúpe prihliadať na najnižšiu ponúkanú cenu tohto tovaru.

jeho

15) Iniciatívny poslanecký návrh p. m. Fileka na vypracovanie
žiadosti na výstavbu viacúčelového ihriska z dotácie Úradu
vlády SR, a projektu na získanie grantu z programu Futbal to
je hra 2015 nadácie SLSP
Komisia podporuje tento iniciatívny
schváliť predložený návrh uznesenia MZ.

návrh

a odporúča

MZ

16) Iniciatívny poslanecký návrh p. M. Fileka a p. J. Kozáka
na schválenie zámeru odkúpenia pozemku pod synagógou v Bytči
a uzavretie
dohody
o budúcom
spoločnom
postupe
pri
rekonštrukcii a využívaní objektu

Komisia podporuje tento iniciatívny
schváliť predložený návrh uznesenia MZ.

návrh

a odporúča

MZ

17) Iniciatívny poslanecký návrh p. M. Fileka, týkajúci sa
schválenia žiadosti ministrovi vnútra SR Róbertovi Kaliňákovi
o upustenie
od
zámeru
presťahovania
Štátneho
oblastného
archívu
v Bytči
z priestorov
Bytčianského
zámku,
jeho
premiestnenie na prízemie tohto objektu a prenajatie ostatných
priestorov Mestu Bytča za účelom zriadenia Turzovho mestského
múzea.
Komisia podporuje tento iniciatívny
schváliť predložený návrh uznesenia MZ.

návrh

a odporúča

MZ

18)Iniciatívny poslanecký návrh p. M. Fileka na osadenie
informačných tabúľ v katastri Veľkej Bytče v záujme zlepšenia
informovanosti občanov o činnosti a akciách mesta, činnosti
poslancov
a informovanosti
o kultúrnych,
spoločenských
a športových akciách organizovaných občanmi Mesta Bytča.
Komisia
podporuje
tento
iniciatívny
návrh,
odporúča
MZ
schváliť predložený návrh uznesenia s možnosťou ďalšieho
upresnenia miest ich osadenia na zasadnutí MZ podľa ďalších
požiadaviek poslancov najmä z mestských častí. (Poslanci za
mestské časti Hliník n/V a Hrabové na komisií prejavili
záujem.)

19 Iniciatívny poslanecký návrh p. A.
dokončenie detského ihriska v Hliníku n/V

Gajdošíkovej

na

Komisia odporúča vyčleniť z rozpočtu mesta v tomto roku sumu
10000 Eur a určiť ju na opravy a údržbu existujúcich detských
ihrísk
na
území
mesta.
V rámci
tejto
sumy
finančných
prostriedkov odporúča komisia aj zrealizovanie oplotenia
detského ihriska podľa návrhu p. Gajdošíkovej.

20)
Žiadosť
Súkromnej
materskej
školy
Úsmev
o opätovné
prerokovanie žiadosti o vydanie stanoviska k zaradeniu tejto
školy do siete škôl a školských zariadení
Komisia
neodporúča
opätovné
prejednanie
tejto
žiadosti
a odporúča ponechať v platnosti pôvodné uznesenie MZ týkajúce
sa tohto bodu. (Uznesenie č. 37/2015.)

21) Návrh VZN Mesta Bytča o poskytovaní sociálnych služieb
a určení výšky platieb za poskytované soc. služby v Zariadení
pre seniorov a Dennom stacionári „Jesienka“, ktorým sa mení
VZN č. 4/2012

Vzhľadom na dodanie materiálu až priamo na zasadnutie komisie,
komisia odporúča prerokovanie tohto návrhu až na nasledujúce
zasadnutie komisie.
22) PHSR – vyhodnotenie
Vzhľadom na veľké množstvo prerokovávaných bodov programu
a ich časovú náročnosť, rozhodla sa komisia tento bod programu
spoločne neprerokovávať. Členovia komisie sa dohodli, že svoje
osobné
návrhy
a
hodnotenia
doručia
predsedovi
komisie
strategických činností do termínu ich najbližšieho zasadnutia.

Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso
sekretár komisie

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

Jana Játyová, Na Salaš 1122
Štefánia Hudečková, Štiavník 58
Daniel Bílek, Mikšová č. 67
Michal Kováčik, Brezová 1016/12
Monika Surová, Pov. Bystrica, Rozkvet 2081/174
Viliam Fuljer, Bytča 0
Marek Gál, Hlinkova 704/44

