Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, verejného
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo dňa
13.04.2016

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala nasledovný

program:

1/ Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2015
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
záverečný účet mesta bez výhrad.
2/ Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2016
Komisia odporúča MZ schváliť predložený návrh s týmito
zmenami a doplnkami:
a) -4000Eur na opravu schodov pred budovou MsÚ,
b) zakúpenie prívesného vozíka pre čln realizovať, ale pre
potreby Technických služieb Mesta a v prípade potreby ho
môžu využívať aj dobrovoľní hasiči,
c) -300 Eur pre kluby dôchodcov,
d) +5000 Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na
revitalizáciu verejnej zelene,
e) +25920 Eur na odkúpenie pozemku pod synagógu o výmere
905 m2.
Finančné prostriedky na účely d) e)použiť z rezervného
fondu.
3/ Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre DHZ
Hliník n/V.
Komisia odporúča žiadosti nevyhovieť a navrhuje, aby bol
pre hasičské vozidlá zhotovený iba drevený prístrešok.
Pri jeho zhotovení komisia odporúča požiadať o spoluprácu
miestny urbariát (dodávka dreva).
4/ Žiadosť rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Bytča o dotáciu na
opravu Kostola sv. Barbory v Bytči.
Komisia odporúča vykonanie odbornej obhliadky na uvedenej
nehnuteľnosti odborným zamestnancom Mesta a správcom
cintorína za účelom zhodnotenia rozsahu poškodenia
a vyčíslenia nákladov na opravu. Komisia posúdi tento nový
návrh rozpočtu na nasledujúcom zasadnutí komisie.
5/ Návrh na odpredaj mestských pozemkov parc. CKN č. 62/1,
64, 65 a 67, V. Bytča, Ul. Hlinkova.
Komisia neodporúča realizovať predaj uvedených pozemkov
pokiaľ nebude vhodným spôsobom vyriešená dopravná situácia
v danej lokalite a zabezpečené dostatočné parkovacie
kapacity.
6/ Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2015.
Komisia zobrala predmetnú správu na vedomie, ku jej obsahu
sa vyjadria členovia priamo na zasadnutí MZ. Komisia

konštatuje, že zo správy vyplýva, že sa čiastočne zvýšil
voči roku 2014
počet prejednaných priestupkov, stále je
však značne nízky voči minulosti ale aj na jestvujúci počet
členov MP a situáciu spojenú s neriešením porušovania
zákona, poškodzovania a ničenia mestského majetku.
7/ Návrh na rozšírenie parkovacích miest na Ul. Krag. martýrov
– Peter Putirka.
Komisia odporúča realizovať čiastočnú úpravu parku so
šikmým parkovaním od Jesienky podľa predloženého návrhu za
podmienok, že s takýmto návrhom bude súhlasiť aj štat.
zástupca Zariadenia pre seniorovJesienka.
8/ Ing. Ján Melocík – poslanecký návrh
Komisia odporúča riešiť uvedenú dopravnú situáciu
vybudovaním retardérov na Ul. SNP z oboch strán pred danou
križovatkou, znížením rýchlosti jazdy motorových vozidiel
a zhotovením prechodu pre chodcov cez Ul.SNP na Ul. Mieru.
9/ Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome pre
dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova 813/4.
- Jozef Holáň – komisia odporúča MZ predĺženie nájmu
v 1-izbovom byte č. 23 o ďalší rok.
- Božena Cimprichová – komisia odporúča MZ predĺženie nájmu
v 1-izbovom byte č. 24 o ďalší rok.
- Marián Kováčik – komisia odporúča MZ predĺženie nájmu
v 1-izbovom byte č. 26 o ďalší rok.
- Mária Burandová – komisia odporúča MZ predĺženie nájmu
v 1-izbovom byte č. 69 o ďalší rok.
- Alena Mrenová – komisia odporúča MZ predĺženie nájmu
v 1-izbovom byte č. 70 o ďalší rok.
- Anna Gažová – komisia odporúča MZ predĺženie nájmu
v 1-izbovom byte č. 33 o ďalší rok.
10/ Pridelenie 2-izbového bytu č.64 v bytovom dome pre dočasné
ubytovanie Jesienka
Komisia odporúča prideliť 2-izbový byt č. 64 žiadateľom
Jana
Varáčková a Ján Maniš, Bytča, Švecová 461/4, na
dobu určitú 1 rok.
11/ Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy v nájomnom byte Ul.
Treskoňova 814/5
– Anna Václavíková - komisia odporúča MZ schváliť
predĺženie
nájmu v garsónke č. 7 o ďalší rok.
- Martina Šťastná - komisia odporúča MZ schváliť predĺženie
nájmu v 1-izbovom byte č. 22 o ďalší rok.
- Marek Gál a Kristína Pazúriková - komisia odporúča MZ
schváliť predĺženie nájmu v garsónke č. 13 o ďalší rok.
- Jana Hubocká - komisia odporúča MZ schváliť predĺženie
nájmu v garsónke č. 8 o ďalší rok v prípade uhradenia

dlžnej sumy za nájom a služby do termínu konania MZ.

12/Žiadosť o pridelenie voľného nájomného bytu Ul. Treskoňova
č. 814/5
Komisia odporúča prideliť garsónku č. 18 žiadateľke Simone
Burandovej na dobu určitú 1 rok,
Prílohou tohto zápisu je zoznam všetkých žiadateľov
o pridelenie bytu.
13/Komisia žiada primátora mesta aby zabezpečil predloženie
zoznamu neplatičov resp. dlžníkov v nájomných bytoch
a v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka do
termínu nasledujúceho MZ.

Zapísal: Ing. B. Tiso
sekretár komisie

Príloha:
Nezáväzný zoznam žiadateľov o 2-izbový byt v bytovom dome pre
dočasné ubytovanie Jesienka
1. Anna Kováčiková a manž., Bytča, Thurzova 972/20
Býva v byte, ktorý nechala dcére.
žiadosť došla: 16.06.2014
2. Jana Varáčková a Ján Maniš, Švecova 461/4
Býva na 1 z 2 poschodí rodinného domu. Byt prenechá 2
deťom s rodinami.
žiadosť došla: 19.01.2015
3. Jarmila Masaryková, Hliník n/V. č. 123
Je dôchodkyňa, je rozvedená. Býva v rod. dome u býv.
manžela a dcéry. Žiada 1-alebo 2-izb. byt.
žiadosť došla: 11.11.2015

Žiadatelia o nájomný byt: upresnené 7.4.2016 (spĺňajú, po
vyradení, pridelení , doplnení...)

1. 20.03.2015 – Viliam Fuljer, Bytča 0
2. 22.10.2015 – Juraj Kočišík, Petrovice 216,01353 len 1,
alebo 2-izb.
3 18.01.2016 - Jozef Žák, Bytča, Bottova 1149/18
4. 20.01.2016 – Oľga Ďurcová, Bytča, Thurzova 972/18,
5. 02.02.2016 - Jana Játyová, Bytča, Na Salaš 1122 ,len 1,
alebo 2-izb.
6. 09.02.2016 – Marta Turková, Thurzova 969 a Rudolf Bušfy
7. 15.02.2016 - Simona Burandová, Kotešová č. 571
8. 19.02.2016 – Erika Klacková, Kolárovice č. 1
9. 11.03.2016 – Jozef Papaj, Čiakov 724, Kolárovice
10.23.03.2016 – Marián Bubla, Bytča 0

