Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej, verejného
poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu zo dňa
07.09.2017

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala tento program:
1/ Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Bytča
opakované zaradenie.
Komisia neodporúča opakované zaradenie tohto bodu programu
na nadchádzajúce zasadnutie MZ.
2/ Rokovací poriadok MZ – dodatok č. 2
Komisia neodporúča schválenie predloženého návrhu. Komisia
navrhuje vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by spoločne
vypracovala zmeny rokovacieho poriadku.
3/ Návrh VZN č.
/2017 o pravidlách času predaja v obchodných
prevádzkach a času prevádzky služieb na území Mesta.
Komisia odporúča schváliť predložený návrh VZN.
4/ Plnenie programového rozpočtu k 30.6.2017.
Komisia zobrala uvedený materiál na vedomie.
5/ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017.
Komisia zobrala uvedenú zmenu rozpočtu na vedomie.
6/ Žiadosti o dotácie – 3x GALZA.
Vo vecí uvedených žiadostí komisia neprijala spoločné
stanovisko, rozhodnutie o schválení dotácií sa príjme až na
zasadnutí MZ.
7/ Žiadosť o navýšenie príspevku – TJ Tatran Hrabové.
Komisia odporúča schváliť žiadosť o navýšenie rozpočtu pre
TJ Tatran Hrabové.
8/ Žiadosť o zakúpenie vodovodnej rúry Hrabové.
Komisia odporúča žiadosti o zakúpenie vodovodnej rúry
vyhovieť.
9/ Návrh zmeny rozpočtu č. 7/2017
Komisia odporúča schváliť návrh zmeny rozpočtu.
10/ZŠ Lániho – fasáda školy – návrhy na riešenie.
Komisia odporúča schváliť finančné prostriedky potrebné na
uvedenú opravu fasády v rámci návrhu rozpočtu mesta Bytča
na r. 2018.
11/Žiadosť o súhlas na úpravu spevnenej plochy ul. Rázusova –
Hlinkova

Komisia neodporúča uvedenej žiadosti vyhovieť.
12/Návrh na zmenu zberu komunálneho odpadu na ul. Brezovej
prostredníctvom polopodzemných kontajnerov.
Komisia odporúča schváliť predložený návrh a navrhuje, aby
sa využili zberné nádoby používané v súčasnosti na uvedenom
zbernom mieste na sídlisku pre potreby mestských častí. Je
o ne záujem v mestskej časti Hliník n/V a Hrabové.
13/Opakované zaradenie žiadosti HL mont.s.r.o. Veľká Okružná
43 o vyjadrenie Mesta k návrhu investičného zámeru výstavba
BJ na sídlisku Úvažie.
Komisia neodporúča vyhovieť danej žiadosti.
14/OI pre zachovanie kultúrnych a historických pamiatok mesta
Bytča – návrh na vybudovanie pamätníka pri príležitosti
vzniku prvej ČSR 28.10.1918.
Komisia odporúča žiadosti vyhovieť.
15/Analýza stavu autobusových zastávok.
Komisia berie predloženú analýzu na vedomie.
16/Športová hala Bytča – informácia o vypracovanej projektovej
dokumentácii a rozpočte.
Komisia neodporúča realizovať výstavbu športovej haly podľa
predloženého návrhu rozpočtu stavebných prác. Komisia
odporúča začať sa zaoberať možnosťou realizácie výstavby
lacnej varianty výstavby športovej haly vedľa telocvične ZŠ
Ul. Mieru.
17/Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – L. Zrebná.
Komisia odporúča poskytnúť finančný príspevok 50 EUR na
ošatenie pre Lýdiu Zrebnú a 50 EUR na ošatenie a školské
potreby pre jej dcéru Silviu Zrebnú.
18/Pridelenie voľného 1-izbového bytu č. 15.
Komisia neodporúča prideliť voľný byt žiadnemu zo zoznamu
uchádzačov ale ponechať ho ako rezervu pre ďalšie
naliehavejšie prípady žiadateľov.
19/Žiadosť Jána Kubicu – súhlas s pridaním do nájomnej zmluvy,
príp. evidenčného listu (Hlinická 1147/9).
Komisia neodporúča žiadosti vyhovieť.

Zapísal: Ing. Bohuslav Tiso
sekretár komisie

