Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku,
kultúry a športu zo dňa 30.11.2016
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento program:

1.) Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2016 k 31.12.2016.
• Komisia odporúča schváliť predložený návrh zmeny rozpočtu.
2.) Návrh VZN Mesta Bytča č. 13/2016 o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN Mesta Bytča č. 12/2012 v znení neskorších zmien a doplnkov.
• Komisia odporúča schváliť predložený návrh.
3.) Návrh VZN Mesta Bytča č. 14/2016 o poskytovaní dotácií.
• Komisia odporúča schváliť predložený návrh VZN s týmto návrhom na
doplnenie: §5 ods. 3, sa dopĺňa o písmeno d) úhrada energií.
4.) Návrh programového rozpočtu na r. 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019
• Komisia odporúča zníženie výdavkov v programe 11 vzdelávanie a mládež
o sumu 135 000€ a zvýšiť výdavky na údržbu a opravy budov a majetku mesta
o sumu 135 000€. Takto upravený návrh rozpočtu na rok 2017 komisia
odporúča schváliť.
5.) Návrh Mesta Bytča č. 15/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
škôl a školských zariadení, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2012.
• Po úprave príloh č. 1 a 2 tohto VZN v zmysle predchádzajúceho návrhu zmeny
rozpočtu mesta na r. 2017 komisia odporúča aj schválenie tohto VZN.
6.) Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej v účtovníctve Mesta
Bytča voči nebohému Rešovi Františkovi na nájme a službách v sociálnych bytoch vo
výške 278,41€ a voči nebohej Tvrdej Márii na nájme a službách v Jesienke vo výške
1291,24€.
• Komisia odporúča upustiť od vymáhania oboch pohľadávok.
7.) Návrh VZN Mesta Bytča č. 12/2016 o vymedzení zóny parkovania motorových
vozidiel na Námestí SR na dočasné parkovanie + s tým súvisiaci prevádzkový
poriadok.
• Komisia odporúča v článku 5 kontrolná činnosť doplniť ustanovenie, ktoré by
určilo taxatívne výšky sumy za porušenie ustanovení tohto VZN, ktorú by bola
Mestská polícia povinná vymáhať od osoby, ktorá sa tohto porušenia ako
priestupku dopustila. Takto upravené VZN komisia odporúča schváliť.

8.) Žiadosti o predĺženie nájmu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka,
Treskoňova 813/4.
• RABÁROVÁ VIERA – komisia odporúča predĺženie nájomnej zmluvy na dobu
určitú o 1 rok do 31.1.2018.
9.) Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch ul. Treskoňova
814/5.
• KUČAVÍKOVÁ IVANA s dcérou – komisia odporúča opätovné uzatvorenie
nájomnej zmluvy v 1-izbovom byte č. 6 na dobu určitú na 1 rok od 1.1.2017
do 31.12.2017.
• BUBLA PETER - komisia odporúča opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy
v garsónke č. 20 na dobu určitú 1 rok od 1.1.2017 do 31.12.2017.
• DUŠAN KADORA a MICHAELA HOZÁKOVÁ – komisia odporúča opätovné
uzatvorenie nájomnej zmluvy v 1-izbovom byte č. 23 na dobu určitú 1 rok od
1.1.2017 do 31.12.2017.
Prílohou tohto zápisu je zoznam žiadateľov o nájomný byt.
10.)Žiadosť občianskeho združenia Na záchranu bytčianskej synagógy o stanovisko
mesta.
• Komisia odporúča vydať kladné stanovisko mesta k žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku na obnovu alebo reštaurovanie synagógy.

Zapísal: B. Tiso
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