
Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, ve rejného 
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo d ňa 15.06.2017  

 
 
 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento progr am: 
 
1/ Plnenie programového rozpo čtu k 31.3.2017 
   Komisia zobrala plnenie programového rozpo čtu na vedomie. 
 
2/ Žiados ť na zakúpenie a osadenie st ĺpov verejného osvetlenia 
   k cintorínu Hliník n/V–komisia odporú ča žiadosti vyhovie ť. 
 
3/ Žiados ť na zakúpenie a osadenie dvoch autobusových zastávo k 
   v Hliníku n/V. 
   Komisia neodporú ča schváli ť finan čné prostriedky z rozpo čtu  
   mesta. Komisia odporú ča, aby sa mesto Byt ča pokúsilo získa ť  
   finan čné prostriedky z externých zdrojov a to rôznych  
   výziev (napr. VÚC Žilina) ur čených na daný ú čel a to nielen  
   pre Hliník n/V ale aj iné mestské časti kde je to potrebné. 
 
4/ Žiados ť na zakúpenie lavi čiek na cintoríne v Hliníku n/V. 
   Komisia odporú ča žiadosti vyhovie ť. 
 
5/ Žiados ť DHZ Pšurnovice o pridelenie hasi čskej techniky  
   mladým hasi čom. 
   Komisia neodporú ča žiadosti vyhovie ť. 
 
6/ Žiados ť FK Tatran Hrabové o navýšenie fin. prostriedkov na   
   prevádzku ihriska. 
   Komisia odporú ča žiadosti vyhovie ť. 
 
7/ Zmena rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 5/2017 k 30.6.2017. 
   Komisia odporú ča schváli ť uvedený návrh zmeny rozpo čtu  
   s týmito úpravami: 

-  neschválenie fin. prostriedkov na zakúpenie a osade nie dvoch 
autobusových zastávok v Hliníku n/V (5400 Eur) 

-  neschválenie zakúpenia hasi čskej strieka čky pre DHZ 
Pšurnovice (6000 Eur) 

-  neschválenie rozšírenia parkovacích plôch a chodník a na ul. 
Brezovej (5000Eur). 
 

8/ Nakladanie s majetkom mesta – opätovný odpredaj  
   prebyto čného materiálu mesta, stavba KTR a obchodný podiel 
   Mesta Byt ča v spol. KTR Byt ča s.r.o, OVS č. 4/2017. 
   Komisia odporú ča odpredaj uvedeného majetku Mesta. 
 



9/  Návrh VZN Mesta Byt ča č. 6/2017 o ur čení názvu ulíc  
    a verejných priestranstiev v meste Byt ča. 
    Komisia neschválila predložený návrh VZN z dôvo du  
    navrhovaného názvu ulice. 
 
10/ Zmena a doplnok č.5 Územného plánu mesta Byt ča /ZAD č.5  
    ÚPNSÚ Byt ča/ - návrh na schválenie. 
    Komisia odporú ča prerokova ť tento bod programu najskôr  
    v odbornej komisii, zriadenej na tento ú čel za ú časti  
    spracovate ľa uvedenej dokumentácie a odborných  
    zamestnancov Mesta. 
 
11/ Žiados ť o vyjadrenie sa k návrhu investi čného zámeru – HL  
    mont s.r.o, Ve ľká Okružná 43, Žilina 
    Komisia neodporú ča žiadosti vyhovie ť. 
 
12/ Žiados ť stavebno-obchodnej firmy SEKÁ Č, spol. s.r.o  
    o spoluprácu pri výstavbe nájomných bytov prost redníctvom  
    ŠFRB. 
    Komisia požaduje podrobnejšie doplnenie žiadost i, najmä  
    aké bude ma ť mesto Byt ča postavenie a úlohy v procese  
    realizácie tohto projektu. Komisia po doplnení žiadosti  
    prerokuje tento bod programu na svojom ďalšom zasadnutí. 
 
13/ Mgr.art. Radovan Kianica – žiados ť o zaregistrovanie klubu  
    „B.O.D.- byt čianske ochotnícke divadlo“. 
    Komisia odporú ča doplnenie žiadosti o informácie akým  
    spôsobom chce ob čianske združenie svoju činnos ť rozvíja ť  
    a ako by sa malo mesto Byt ča finan čne podie ľať na činnosti  
    tohto združenia. Po doplnení žiadosti komisia p rerokuje  
    tento bod programu na svojom ďalšom zasadnutí. 
 
14/ Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov  Tresko ňova  
    814/5 
    Komisia odporú ča schváli ť opätovné uzatvorenie nájomnej  
    zmluvy s týmito žiadate ľmi: 
    a) Hubocká Jana – byt č. 8, na dobu ur čitú 1 rok od  
       1.7.2017 do 30.6.2018 
    b) Gál Marek a Pazúriková Kristína – byt č. 13, na dobu  
       ur čitú 1 rok od 1.7.2017 do 30.6.2018 
    c) Játyová Jana – byt č. 16, na dobu ur čitú 1 rok od  
       1.7.2017 do 30.6.2018 
 
15/ Žiadosti o pridelenie vo ľných nájomných bytov Tresko ňova  
    814//5 
    Komisia odporú ča schváli ť pridelenie vo ľných nájomných  
    bytov na Tresko ňovej 814/5: 



 
    1-izbový byt č.3 – Katarína a Jozef Lulák na dobu 1 rok  
    od 1.7.2017 do 30.6.2018 
    1-izbový byt č.22 – Iveta a Dušan Voloník na dobu 1 rok  
    od 1.7.2017 do 30.6.2018 
    1-izbový byt č.12 – Mária Balážová na dobu 1 rok  
    od 1.7.2017 do 30.6.2018 
 
16/ Bytový dom pre do časné ubytovanie Jesienka, Tresko ňova  
    813/4 
    Komisia odporú ča vyhovie ť žiadate ľom o pred ĺženie nájomnej  
    zmluvy o 1 rok: 
    Gažová Anna, byt č. 33  - nájom od 1.7.2017 do 30.6.2018 
    Mrenová Alena, byt č. 70 – nájom od 1.7.2017 do 30.6.2018. 
 
17/ Pridelenie vo ľných bytov v bytovom dome pre do časné  
    ubytovanie Jesienka, Tresko ňova 813/4 
    Komisia odporú ča pridelenie bytu: 
    a) 1-izbový byt po oprave prideli ť pôvodnej nájomní čke p.  
       Hrošovej 
    b) 2-izbový byt č. 58 – Marta Turková a Rudolf Bušfy na  
       dobu 1 rok od 1.7.2017 do 30.6.2018. 
     
 
 
     
 
 
 
Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso 
         sekretár komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


