Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálnej, bytovej, obchodu a cestovného ruchu
zo dňa 17. 2. 2015
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
8/2012 – poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta KNM
3. Prerokovanie žiadosti o trvalé a prechodné pobyty
4. Prerokovanie žiadosti o pridelenie bytu
5. Rôzne - Diskusia
6. Záver

K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie p. Dušan Mičian, ktorý privítal
všetkých členov na zasadnutí a zároveň predložil program na rokovanie zasadnutia, ktorý
členovia komisie jednohlasne schválili.
K bodu č. 2:
V tomto bode programu predložila návrh VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
8/2012 – poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta KNM p. Kublová, ktorá oboznámila členov
so zmenami v návrhu, ktoré potom ešte podrobnejšie vysvetlil predseda komisie.
Komisia odporúča schváliť návrh VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 –
poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta KNM.
K bodu č. 3:
Predseda požiadal p. Kublovú o predloženie žiadosti o trvalé a prechodné pobyty.
Na MsÚ boli doručené 3 žiadosti a to:
1/ Stanislav Roháč, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto žiada o súhlas k prihláseniu na trvalý
pobyt do nájomného bytu, ktorého je nájomníkom a to na Dubskú cestu 1376/5-45 z dôvodu
korešpondencie.
Stanovisko referátu bytového a podnik. činnosti MsÚ
Nakoľko menovaný si plní svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, nemá námietky
voči prihláseniu na trvalý pobyt p. Stanislava Roháč do nájomného bytu, ktorého je
nájomníkom.
Komisia odporúča schváliť žiadosť p. Stanislava Roháč trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
o súhlas k trvalému pobytu do nájomného bytu na adresu: Dubská cesta 1376/5-45 Kysucké
Nové Mesto.
2/ Peter Poliak, trvalý pobyt Dubie č. 47 Kysucké Nové Mesto o súhlas k prechodnému
pobytu do nájomného bytu na Dubskú cestu 1376/5-27 Kysucké Nové Mesto, ktorého je
nájomníkom a to priateľku p. Editu Dufekovú, nar. 10.9.1965 trvale bytom Sládkovičova
4141/42 Obid, Štúrovo z dôvodu plánovania spoločnej domácnosti a založenia rodiny.
Stanovisko referátu bytového a podnik. činnosti MsÚ
Nakoľko menovaný si plní svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, nemá námietky
voči prihláseniu na prechodný pobyt pre priateľku žiadateľa a to: Editu Dufekovú zo Štúrova,
počas platnej nájomnej zmluvy p. Petra Poliaka.
Komisia odporúča schváliť žiadosť p. Petra Poliaka trvalý pobyt Dubie 47 Kysucké Nové
Mesto o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt do nájomného bytu na adresu: Dubská cesta

1376/5-27 Kysucké Nové Mesto p. Editu Dufekovú, trvalý pobyt Sládkovičova 4141/42 Obid,
Štúrovo po dobu platnosti nájomnej zmluvy p. Petra Poliaka.
3/ Roman Vachan trvalý pobyt Dubie č. 107 Kysucké Nové Mesto o súhlas k prechodnému
pobytu do nájomného bytu na: Murgašovu ul. č. 613/5-20 Kysucké Nové Mesto, ktorého je
nájomníkom a to priateľku p. Markétu Charvátovú, trvale bytom Belá 345, Belá – Dulice, okr.
Martin z dôvodu plánovania spoločnej domácnosti.
Stanovisko referátu bytového a podnik. činnosti MsÚ
Nakoľko menovaný si plní svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, nemá námietky
voči prihláseniu na prechodný pobyt priateľku žiadateľa a to: Markétu Charvátovú, trvale
bytom Belá 345, Belá – Dulice, okr. Martin, počas platnej nájomnej zmluvy p. Romana
Vachana.
Komisia odporúča schváliť žiadosť p. Romana Vachana, trvalý pobyt Dubie 107 Kysucké
Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt do nájomného bytu na adresu:
Murgašova 613/5-20 Kysucké Nové Mesto p. Markétu Charvátovú, trvalý pobyt Belá 345,
Belá – Dulice, okr. Martin po dobu platnosti nájomnej zmluvy p. Romana Vachana.
K bodu č. 4:
V tomto bode programu oboznámila p. Kublová členov komisie so zoznamom žiadosti
o nájomné byty, ako i o počte a veľkosti uvoľnených bytov.
Mesto má voľné 2 garsónky a to na Dubskej ceste a na Komenského ul. a jeden 2-izbový
nájomný byt na Ceste do Rudiny.
Komisia odporúča schváliť pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 11 na Ceste do
Rudiny 2939/7A rodine p. Kataríny Račkovej s manž., trvale bytom Revolučná 1344/68
Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké
Nové Mesto.
Ako náhradníka odporúča p. Jedinákovú Dašu trvale bytom Sládkovičova 1207/51 Kysucké
Nové Mesto.
Ako ďalšieho odporúča predvolať na zdokladovanie k žiadosti p. Dršmanovú Janu, trvalý
pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne Nábrežná 900/7 Kysucké Nové Mesto.
K bodu č. 5:
V bode rôzne predložila p. Kublová na komisiu žiadosti o finančnú výpomoc z finančných
prostriedkov z preplatenej dovolenky p. primátora dve žiadosti a to:
1/ Mária Valíková, trvalý pobyt ČSA 1300/29 Kysucké Nové Mesto, ktorá žiada o finančnú
výpomoc pre svojho maloletého postihnutého syna Alexandra Valíka na účel rehabilitačných
pobytov.
Komisia odporúča schváliť vyplatenie sumy 150 € z preplatenej dovolenky primátora p.
Márii Valíkovej.
2/ Mária Síkorská, trvalý pobyt Matice slovenskej 790/11 Kysucké Nové Mesto, ktorá žiada
o finančnú výpomoc pre svojho syna Petra Síkorského, ktorý je ťažko postihnutý a to na
hygienické potreby.
Komisia odporúča schváliť vyplatenie sumy 100 € z preplatenej dovolenky primátora p.
Márii Síkorskej.
Ďalej predseda požiadal o výpomoc pre p. Jána Maráčka, trvale bytom Sládkovičova 1207/5135 Kysucké Nové Mesto, ktorý je rozvedený a po úmrtí svojej dcéry sám vychováva
maloletého vnuka.

Komisia odporúča schváliť vyplatenie sumy 100 € z preplatenej dovolenky primátora p.
Jánovi Maráčkovi.
Ďalej p. Kublová informovala členov komisie o podanej žiadosti p. Gabriely Frátrikovej
z Dubskej cesty 1376/5-30 Kysucké Nové Mesto, ktorá žiada komisiu a poslancov
o zastavenie exekucie o vypratanie z bytu.
Pani Frátriková bola riešená už na septembrovom MsZ, ktoré jej žiadosť o zastavenie
exekucie zrušilo a z tohto dôvodu p. Kublová písomne vyzvala p. Frátrikovú o doloženie
nových dokladov a to dokladov o úhrade za nájom bytu a služieb spojených s bývaním.
Pani Frátriková doložila len príjmy, ale doklady o úhrade nedoložila. Správca bytu, na
požiadanie MsÚ, poslal doklad o pohľadávke p. Frátrikovej dňa 6.11.2014, ktorá je celkom
dlžná sumu 1 227,46 €.
Nakoľko nenastali nové skutočnosti, ktoré by boli potrebné riešiť, žiadosť p. Gabriely
Frátrikovej komisia neprerokovala a tým je platné uznesenie MsZ zo septembra 2014.
Ďalej predseda komisie požiadal komisiu o stanovisko, či by nebolo vhodné do rozpočtu pre r.
2015 schváliť rezervu pre dotáciu pre mimoriadne situácie poskytnutia dotácii vo výške
1 000 €.
Komisia jednohlasne návrh odsúhlasila.
K bodu č. 6:
Na záver predseda zasadnutie komisie ukončil a poďakoval všetkým za účasť.

Dušan Mičian
predseda komisie

Zapísala: Kublová

UZNESENIE
zo zasadnutia komisie sociálnej, bytovej, obchodu a cestovného ruchu
zo dňa 17. 2. 2015
UZNESENIE č. 1
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
s c h v a ľ u j e program rokovania komisie.
Výsledok hlasovania:
Za: 7,
proti: 0, zdržal sa: 0,

nehlasoval: 0 neprítomní

UZNESENIE č. 2
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť návrh VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 –
poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta KNM.
Výsledok hlasovania:
Za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 neprítomný
UZNESENIE č. 3
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť žiadosť p. Stanislava Roháča trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas
k trvalému pobytu do nájomného bytu na adresu: Dubská cesta 1376/5-45 Kysucké Nové
Mesto.
Výsledok hlasovania:
Za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 neprítomný
UZNESENIE č. 4
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť žiadosť p. Petra Poliaka trvalý pobyt Dubie 47 Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt do nájomného bytu na adresu: Dubská cesta
1376/5-27 Kysucké Nové Mesto p. Editu Dufekovú, trvalý pobyt Sládkovičova 4141/42 Obid,
Štúrovo po dobu platnosti nájomnej zmluvy p. Petra Poliaka.
Výsledok hlasovania:
Za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 neprítomný
UZNESENIE č. 5
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť žiadosť p. Romana Vachana, trvalý pobyt Dubie 107 Kysucké Nové
Mesto o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt do nájomného bytu na adresu: Murgašova
613/5-20 Kysucké Nové Mesto p. Markétu Charvátovú, trvalý pobyt Belá 345, Belá – Dulice,
okr. Martin po dobu platnosti nájomnej zmluvy p. Romana Vachana.
Výsledok hlasovania:
Za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 neprítomný
UZNESENIE č. 6
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 11 na Ceste do Rudiny 2939/7A
rodine p. Kataríny Račkovej s manž., trvale bytom Revolučná 1344/68 Kysucké Nové Mesto
v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto.
Výsledok hlasovania:
Za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 neprítomný
UZNESENIE č. 7
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť náhradníka na 2-izbový nájomný byt p. Jedinákovú Dašu trvale bytom
Sládkovičova 1207/51 Kysucké Nové Mesto.
Výsledok hlasovania:
Za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 neprítomný

UZNESENIE č. 8
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča primátorovi vyplatenie sumy 150 € z preplatenej dovolenky primátora p. Márii
Valíkovej trvalý pobyt ČSA 1300/29 Kysucké Nové Mesto.
Výsledok hlasovania:
Za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 neprítomný
UZNESENIE č. 9
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča primátorovi vyplatenie sumy 100 € z preplatenej dovolenky primátora p. Márii
Síkorskejj trvalý pobyt Matice slovenskej 790/11 Kysucké Nové Mesto.
Výsledok hlasovania:
Za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 neprítomný
UZNESENIE č.10
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť vyplatenie sumy 100 € z preplatenej dovolenky primátora p. Jánovi
Maráčkovi.
Výsledok hlasovania:
Za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 neprítomný
UZNESENIE č. 11
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť do rozpočtu pre rok 2015 rezervu pre dotáciu pre mimoriadne situácie
poskytnutia dotácii vo výške 1 000 €.
Výsledok hlasovania:
Za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 neprítomný

Dušan Mičian
predseda komisie

