Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálnej, bytovej, obchodu a cestovného ruchu
zo dňa 27. 5. 2015
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
3/2015 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka
a dieťa škôl a školských zariadení
3. Prerokovanie žiadosti o jednorazovej dávke
4. Prerokovanie žiadosti o trvalé a prechodné pobyty
5. Prerokovanie žiadosti o pridelenie bytu
6. Rôzne - Diskusia
7. 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
doplnil o návrh VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o určení výšky
dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení.
Členovia komisie program jednohlasne schválili.
K bodu č. 2:
V tomto bode programu predseda komisie požiadal prednostu MsÚ p. JUDr. Ľubomíra Ježu
o predloženie návrh VZN č. 4/2015. Prednosta oboznámil členov s navýšením súm na žiaka
CVČ, táto suma bola nedostačujúca a uhrádzala sa väčšinou z rezerv školských zariadení.
Navýšenie je prerátavané zo skutočných nákladov.
p. Mičian mal 2 otázky:
– či sa vyčerpala rezerva? Prednosta odpovedal na otázku predsedovi, že sa vyčerpala
rezerva.
- či je suma dostačujúca? Prednosta odpovedal, že riaditeľka CVČ požadovala túto sumu.
p. Behúň:
v Bytči a iných mestách majú viac finančných prostriedkov na žiaka. Odporúča CVČ
v pôsobnosti mesta navýšiť viac a ubrať cirkevnému, nakoľko cirkevné CVČ môže podnikať,
môže prijímať dary a pod. Informoval, že podá písomný návrh na MsZ o navýšenie.
p. Vojčíková:
podotkla, že aj do cirkevného CVČ chodia deti z KNM a žiada, aby sa neuberalo cirkevnému
CVČ z financií.
Predseda dal návrh na hlasovanie.
1. Komisia odporúča schváliť návrh VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
3/2015o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl
a školských zariadení.
Výsledky hlasovania: za 0
proti 6
zdržal sa 0
nehlasoval: 1 neprítomný
Keďže návrh na schválenie návrhu VZN č. 4/2015 neprešiel, dal predseda návrh na
hlasovanie o návrhu p. Ing. Igora Behúňa.
2. Komisia odporúča schváliť návrh VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
3/2015o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl
a školských zariadení o návrh p. Ing. Igora Behúňa.
Výsledky hlasovania: za 6
proti 0
zdržal sa 0
nehlasoval: 1 neprítomný

K bodu č. 3:
Predseda požiadal p. Bc. Labudíkovú o predloženie žiadosti o jednorazovú dávku.
Na MsÚ bola doručená 1 žiadosť o jednorazovú dávku a to od p. Bohuslava Kasenčáka, trvale
bytom KNM.
Pán Kasenčák žiada o finančnú pomoc z dôvodu, že sa staral o matku a dostával finančnú
sumu vo výške 124€. Nakoľko matka zomrela, nemá finančné prostriedky a žiada
o jednorazovú dávku na preklenutie situácie.
Vyjadrenie MsÚ – sociálny referát: žiadateľ je poberateľom pomoci v hmotnej núdzi.
K žiadosti o jednorazovú dávku aj napriek opätovným výzvam nedoložil žiadne mimoriadne
výdavky. Mesto KNM eviduje voči menovanému nedoplatky na poplatkoch za komunálny
odpad. V zmysle čl. 6 bod 2 VZN 2/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky neodporúča
menovanému poskytnúť jednorazovú dávku.
Komisia odporúča zamietnuť žiadosť p. Bohuslava Kasenčáka trvale bytom Kysucké Nové
Mesto o jednorazovú dávku.
K bodu č. 4:
V tomto bode programu p. Kublová predložila žiadosti o trvalé a prechodné pobyty.
Na MsÚ boli doručené 3 žiadosti a to:
1/ Mária Židková, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto žiada o súhlas k prihláseniu na trvalý
pobyt do nájomného bytu, ktorého je spoluužívateľkou s p. Karelom Štrkáčom a to na
Komenského 922/42 byt č. 2 pre seba a svoje deti Kristínu Židkovú, Róberta Žideka, Karola
Žideka z dôvodu korešpondencie.
Stanovisko referátu bytového a podnik. činnosti MsÚ
Nakoľko menovaná si plní svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, nemá námietky
voči prihláseniu na trvalý pobyt p. Márii Židkovej s deťmi Kristínou Židkovou, Róbertom
Židekom a Karolom Židekom do nájomného bytu na adresu: Komenského 922/42-2 Kysucké
Nové Mesto.
Komisia odporúča schváliť žiadosť p. Márii Židkovej trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
o súhlas k trvalému pobytu do nájomného bytu na adresu: Komenského 922/42-2 Kysucké
Nové Mesto pre žiadateľku Máriu Židkovú a deti Kristínu Židkovú, Róberta Žideka a Karola
Žideka.
2/ Patrik Židek, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto žiada o súhlas k trvalému pobytu do
nájomného bytu na Komenského 922/42-4 Kysucké Nové Mesto z dôvodu korešpondencie,
nakoľko je vedený len na obci KNM.
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. Patrika Žideka.
Komisia odporúča schváliť žiadosť p. Patrika Žideka trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na adresu: Komenského 922/42-4
Kysucké Nové Mesto.
3/ Michal Pachoľský trvalý pobyt M. Nešporu 1186/3 Kysucké Nové Mesto, prechodný
pobytu Murgašova 613/5-29 Kysucké Nové Mesto žiada o súhlas k prechodnému pobytu do
nájomného bytu na: Murgašovu ul. č. 613/5-29 Kysucké Nové Mesto, ktorého je nájomníkom
a to priateľku p. Ivanu Kucharčíkovú, trvale bytom Snežnica 217 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: Ivanu Kucharčíkovú, trvale
bytom Snežnica 217, počas platnej nájomnej zmluvy p. Michala Pachoľského.

Komisia odporúča schváliť žiadosť p. Michala Pachoľského, trvalý pobyt M. Nešporu
1186/3 Kysucké Nové Mesto, prechodný pobyt Murgašova 613/5-29 KNM o súhlas
k prihláseniu na prechodný pobyt do nájomného bytu na adresu: Murgašova 613/5-29
Kysucké Nové Mesto p. Ivanu Kucharčíkovú, trvalý pobyt Snežnica 217 po dobu platnosti
nájomnej zmluvy p. Michala Pachoľského.
K bodu č. 5:
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 garsónky a to na Dubskej ceste a na Komenského ul.
Komisia odporúča schváliť pridelenie garsónky č. 4 na Komenského ul. 922/42 v KNM
a to p. Patrikovi Židekovi, trvale bytom Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 1/2012
o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto.
K bodu č. 6:
V bode rôzne predložila a informovala pracovníčka MsÚ p. Kublová komisiu o žiadosti
o nájomný byt, ktorú si podala r. Bongilajová. Rodina Bongilajová v žiadosti uviedla príjmy,
ktoré neboli totožné s príjmami, ktoré doložili. Z tohto dôvodu bola r. Bongilajová písomne
vyzvaná na doloženie potvrdenia o príjme zo sociálnej poisťovne, na základe pracovnej
zmluvy, ktorú doložili k žiadosti.
Komisia žiadosť r. Bongilajovej prešetrila a trvá na doložení potvrdenia o príjme zo
sociálnej poisťovne. Po doložení príjmu zo sociálnej poisťovne a splnení podmienok VZN č.
1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta KNM sa potom žiadosť môže zaevidovať do
evidencie uchádzačov o nájomný byt. V prípade nesplnenia podmienok a doloženého príjmu,
žiadosť sa nezaeviduje do evidencie uchádzačov o nájomný byt.
Ďalej predseda komisie aj ako poslanec ŽSK vyjadril poďakovanie p. Bc. Labudíkovej,
pracovníčke MsÚ – referátu sociálnych vecí, že mesto sa zapojilo a požiadalo o finančný
príspevok ŽSK, ako žiadajú iné mestá a obce. Mesto KNM podalo projekt pod názvom Žiť
zdravo. Projekt je zameraný na prednášky a besedy s príslušníkmi mestskej polície
o negatívnych účinkoch návykových látok pre žiakov ZŠ. Celkové náklady predstavujú sumu
540€ a požadované financie sú vo výške 360€.
K bodu č. 7:
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 27. 5. 2015
UZNESENIE č. 12
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
s c h v a ľ u j e program rokovania komisie.
Výsledok hlasovania:
Za: 6,
proti: 0, zdržal sa: 0,

nehlasoval: 1 neprítomný

UZNESENIE č. 13
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť návrh VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015o určení
výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení.
Výsledok hlasovania:
Za: 0, proti: 6,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 1 neprítomný
UZNESENIE č. 14
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť návrh VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015o určení
výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
o návrh p. Ing. Igora Behúňa.
Výsledok hlasovania:
Za: 6, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 1 neprítomný
UZNESENIE č. 15
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča zamietnuť žiadosť p. Bohuslava Kasenčáka trvale bytom Kysucké Nové Mesto
o jednorazovú dávku, nakoľko nespĺňa podmienku v zmysle čl. 6 bod 2 VZN 2/2014
o poskytovaní jednorazovej dávky.
Výsledok hlasovania:
Za: 6, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 1 neprítomný
UZNESENIE č. 16
odporúča schváliť žiadosť p. Márii Židkovej trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas
k trvalému pobytu do nájomného bytu na adresu: Komenského 922/42-2 Kysucké Nové
Mesto pre žiadateľku Máriu Židkovú a deti Kristínu Židkovú, Róberta Žideka a Karola
Žideka.
Výsledok hlasovania:
Za: 6, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 1 neprítomný
UZNESENIE č. 17
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť žiadosť p. Patrika Žideka trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na adresu: Komenského 922/42-4 Kysucké
Nové Mesto.
Výsledok hlasovania:
Za: 6, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 1 neprítomný
UZNESENIE č. 18
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť žiadosť p. Michala Pachoľského, trvalý pobyt M. Nešporu 1186/3
Kysucké Nové Mesto, prechodný pobyt Murgašova 613/5-29 KNM o súhlas k prihláseniu na
prechodný pobyt do nájomného bytu na adresu: Murgašova 613/5-29 Kysucké Nové Mesto p.
Ivanu Kucharčíkovú, trvalý pobyt Snežnica 217 po dobu platnosti nájomnej zmluvy p.
Michala Pachoľského.
Výsledok hlasovania:
Za: 6, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 1 neprítomný

UZNESENIE č. 19
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť pridelenie garsónky č. 4 na Komenského ul. 922/42 v KNM a to p.
Patrikovi Židekovi, trvale bytom Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní
s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto.
Výsledok hlasovania:
Za: 5, proti: 0,
zdržal sa: 1,
nehlasoval: 1 neprítomný

Dušan Mičian
predseda komisie

