
U z n e s e n i a 

z Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného dňa 22. 6. 2018 

 
uznesenie č. 82/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v III. kole r. 2018. 

 
uznesenie č. 83/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Berie na vedomie: 
Petíciu občanov mesta proti výstavbe polyfunkčnému domu 
s technickou infraštruktúrou na parcele KN č. 966/1, 967, 1369/1, 
968/2 v k.ú. Veľká Bytča a zároveň žiada primátora mesta a 
stavebný úrad o dodržanie súladu výstavby s územným plánom.  
 

uznesenie č. 84/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
I.Schvaľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Bytča na II. 
polrok 2018. 
 
II.Berie na vedomie: 
-správu o plnení uznesení MZ zo dňa 26. 4. 2018, 
-správu o výsledku kontroly č. 5/2018 – Kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných predpisov pri odmeňovaní zamestnancov 
v Technických službách Mesta Bytča za r. 2017, 
-správu o výsledku kontroly č. 6/2018 – Kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných predpisov pri odmeňovaní zamestnancov ZŠ Ul. 
E. Lániho v Bytči za r. 2017 predložené hlavným kontrolórom Mesta 
Bytča. 

 
uznesenie č. 85/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Berie na vedomie: 
Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2018.      
 

uznesenie č. 86/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 700,- € Okresnej organizácii Jednoty 
dôchodcov na Slovensku na Krajskú prehliadku speváckych a tanečných 
súborov v zmene rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2018 
k 30. 6. 2018. 

 
uznesenie č. 87/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.500,- € OZ Filmový klub Bytča na 
pokrytie nákladov spojených s realizáciou filmovej, divadelnej 



a hudobnej časti programu a náklady spojené s realizáciou tvorivých 
dielní a odborných prednášok -  akcia Hviezdne noci, v zmene 
rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 

 
uznesenie č. 88/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Berie na vedomie: 
Požiadavku vedenia ZŠ Lániho v Bytči na zaradenie výdavkov vo 
výške 120.000,- € potrebných na dokončenie opravy 
elektroinštalácie v celej budove ZŠ, v návrhu rozpočtu Mesta 
Bytča na r. 2019.     

 
uznesenie č. 89/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Opravu priestorov budovy MŠ Hrabové za účelom otvorenia ďalšej 
triedy v MŠ vo výške 7.500,- € v zmene rozpočtu Mesta Bytča 
rozpočtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 

 
uznesenie č. 90/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Neprijatie ponuky p. Bohuslava Behríka - návrh a realizácia 
výtvarnej úpravy priečelia Domu kultúry v Bytči. 
 

uznesenie č. 91/2018 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
Zakúpenie 2 kusov veľkokapacitných profesionálnych práčok do 
práčovne Jesienka ZPSaDS v celkovej sume 3.000,- € v zmene rozpočtu 
Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 
  

uznesenie č. 92/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozpočtu Mesta 
Bytča rozpočtovým opatrením č. 4/2018 k 30. 6. 2018. 
 
II.Schvaľuje: 
1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením 
č. 4/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) 
- d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 06. 2018 
podľa predloženej tabuľky s nasledovným doplnením a zmenami: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 8.1. Údržba miestnych komunikácií 

Rutinná a štandardná údržba MK – Hliník n/V(46)        +1.000,- € 
(petícia občanov lokality Záhumnie m.č. Hliník/Váhom) 
 
Podprogram 9.5. Detské ihriská 



Rutinná a štandardná údržba–detské ihrisko Úvažie(46)  +5.000,- € 
(iniciatívny návrh poslancov pp. Šušolíka, Chúpeka, Fileka, 
Webera a Putirku) 
 
Podprogram 15.11. Jesienka, ZpS a DS 

Nákup strojov, prístrojov a zariadení (práčky 2ks)    +3.000,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov 
Obstarávanie kapitálových aktív – PZ Hliník n/V 46)    +8.370,- € 
 
Podprogram 7.5. Služby pre obyvateľov  

TSMB–kapitálový transfer na rekonštrukciu plavárne(46)  +24.100,- € 
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia(46)     -24.000,- € 
 
Podprogram 8.1. Údržba MK  

Nákup strojov, prístr., zariadení – merače rýchlosti(46)     +50,- € 
 
Podprogram 8.2. Výstavba MK,... 

Svetelná križovatka (uz. MZ č. 174/2017) (46)                   +10,- € 
 
Podprogram 11.2. Základné školy 

ZŠ E. Lániho – projekt „Učme prakticky“ (11H)              -90.250,- € 
ZŠ E. Lániho – projekt „Učme prakticky“ (46)                -4.750,- € 
 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie 

ŠJ Ul. mieru–nákup doprav.prostr.(auto-rozvoz stravy)(46)   -350,- € 
 
Bežný príjem 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve                 +3.000,- € 
 
Kapitálový príjem 
Kapitálový transfer-ZŠ E.Lániho – projekt “Učme..“(11H)  -90.250,- € 
 
Finančné operácie príjmové 
Použitie prostriedkov Rezervného fondu                 +9.430,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 53.180,- € na odstránenie havarijného stavu majetku mesta: 
- Tribúna Hrabové – oprava havarijného stavu strechy     +4.070,- € 
- TSMB – havarijná oprava MK Pšurnovice                  +3.000,- € 
- Havarijná oprava MK                                   +19.860,- € 
- Havarijná oprava MK                                    +7.870,- € 
- Havarijná oprava MK (Lúčna)                 +7.380,- € 
- Havarijná oprava MK–Hliník n/V          +1.000,- €  
- MŠ Hliník n/V – havarijná oprava atiky                 +5.000,- € 
- Havarijná oprava detského ihriska „Úvažie“      +5.000,- € 
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 



uznesenie č. 93/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2018 o podmienkach 
poskytovania príspevku na dopravu do Centra pre deti a rodiny. 

uznesenie č. 94/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2018 zásady 
udeľovania verejných uznaní mesta Bytča. 
  

uznesenie č. 95/2018  
Mestské zastupiteľstvo  
I.Neschvaľuje: 
Zámer Mesta Bytča stať sa členom občianskeho združenia „Správa 
lávky cez Váh Mikšová-Predmier, o.z.“. 
Odporúča: 
Neakceptovať správu lávky cez Váh Mikšová-Predmier budúcim 
združením obcí formou nájomnej zmluvy, teda s povinnosťou platiť 
nájomné. 
II.Poveruje: 
Primátora mesta rokovaním s vlastníkom lávky cez Váh Mikšová-
Predmier o urýchlenom odstránení jej havarijného stavu. 
  

uznesenie č. 96/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Komunitný plán Mesta Bytča na roky 2018 – 2025. 

 
uznesenie č. 97/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 120/2018 v rámci 
stavby: SKV Bytča-rekonštrukcia vodovodu ul. Thurzova, Janka 
Kráľa a Fraňa Kráľa, medzi povinným z vecného bremena – Mesto 
Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 a 
oprávneným z vecného bremena – SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 
010 57  Žilina, IČO: 36 672 297, v súlade s jej návrhom zo dňa 
22.06.2018. 

 
uznesenie č. 98/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 3/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Bytča do správy medzi: Mestom Bytča, Námestie SR č. 1/1, 
IČO: 00 321 192, Bytča (vlastník) a Technickými službami Mesta 
Bytča, Hlinícka 403/16, IČO: 00 185 655, Bytča (správca), na 
správu budovy č.s. 403 a priľahlých pozemkov, v navrhovanom znení 
zmluvy zo dňa 22.06.2018. 

 
 



uznesenie č. 99/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 4/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Bytča do správy medzi: Mestom Bytča, Námestie SR č. 1/1, 
IČO: 00 321 192, Bytča (vlastník) a Materská škola Hurbanova č.s. 
247/5, 014 01  Bytča, IČO: 42 348 897, (správca), na správu 
objektov MŠ č.s. 247, 1229, 1230 a 1231 a priľahlých pozemkov, 
v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 22.06.2018. 
 

uznesenie č. 100/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 5/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Bytča do správy medzi: Mestom Bytča, Nám. SR č. 1/1, IČO: 
00 321 192, Bytča (vlastník) a Základná škola na ul. Mieru č.s. 
1235, 014 01  Bytča, IČO: 37 798 383, (správca), na správu 
objektov ZŠ Mieru č.s. 993, 1233, 1234, 1235 a 1336 a priľahlých 
pozemkov, v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 22.06.2018. 
 

uznesenie č. 101/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 6/2018 o odovzdaní  a prevzatí majetku 
Mesta Bytča do správy medzi: Mestom Bytča, Nám. SR č. 1/1, IČO: 
00 321 192, Bytča (vlastník) a Základná škola na ul. Eliáša 
Lániho č.s. 261/7, 014 01  Bytča, IČO: 37 808 591, (správca), na 
správu objektu ZŠ E. Lániho č.s. 261 a priľahlých pozemkov, 
v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 22.06.2018. 

 
uznesenie č. 102/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi povinným 
z vecného bremena v rade I. – Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 
014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 (povinný z vecného bremena v rade 
II. – Ing. Ľubica Kratochvílová, Thurzova 965/6, Bytča) a 
oprávneným z vecného bremena  – Vlastníci bytov a nebytových 
priestorov bytového domu č.s. 965, Thurzova 965, 014 01 Bytča, 
 zastúpení správcom bytového domu Stavebné bytové družstvo, Nám. 
Slovenskej republiky 24, 014 01 Bytča, právo prechodu cez 
novovytvorený pozemok parc. CKN č. 655/11, zast. plochy o výmere 
24 m2, k.ú. V. Bytča, v súlade s jej návrhom zo dňa 22.06.2018.  

 
uznesenie č. 103/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Určuje: 
1/ Vo volebnom období rokov 2018-2022 bude mestské zastupiteľstvo 
v Bytči tvoriť 17 poslancov. 
 



2/ Volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 
2018 a počty poslancov v jednotlivých volebných obvodoch vo 
voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 takto: 
Volebný obvod č. 1 – m.č. Veľká Bytča, počet poslancov 12 
Volebný obvod č. 2 – m.č. Hliník nad Váhom, počet poslancov 1 
Volebný obvod č. 3 – m.č. Hrabové, počet poslancov 1 
Volebný obvod č. 4 – m.č. Purnovice, počet poslancov 1 
Volebný obvod č. 5 – m.č. Malá Bytča, počet poslancov 1 
Volebný obvod č. 6 – m.č. Mikšová-Beňov, počet poslancov 1 
 
3/ Primátor mesta Bytča bude vo volebnom období rokov 2018 až 
2022 vykonávať funkciu primátora v plnom rozsahu (na plný 
úväzok). 
  

uznesenie č. 104/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj časti pozemku z parc. 
EKN č. 2137, orná pôda o výmere 2934 m2, v k.ú. Veľká Bytča a to 
o výmere 290 m2, formou priameho predaja podľa § 9a, ods.8, 
písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta zo dňa 23.11.2016, ako prípadu predaja majetku 
Mesta Bytča z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to kupujúcemu – 
Vladislav Bachorík s manž. Máriou, Červeňanského 568/41, Bytča, s 
nasledovnými podmienkami predaja:  

- kúpna cena vo výške 20,00 €/m2,  
- kupujúci uhradí na vlastné náklady i správne poplatky 
  spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy ako 
  i poplatky za vyhotovenie príslušného GP.  
 

Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku Mesta Bytča ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa je odpredaj predmetného mestského 
pozemku kupujúcemu, ktorý je vlastníkom priľahlého pozemku parc. 
CKN č. 2136/1, k.ú. Veľká Bytča. Predajom dotknutého mestského 
pozemku kupujúcemu sa vytvorí možnosť vybudovania dopravného 
vjazdu na tomto pozemku a následne sa umožní využitie pozemku 
kupujúceho -  parc. 2136/1, TTP o výmere 1932 m2, k.ú. V. Bytča.  

 
uznesenie č. 105/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na priamy prenájom majetku Mesta Bytča 
v súlade s § 9a, ods. 9, zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia  
a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 a to na 
časť pozemku z parc. CKN č. 3500/2, k.ú. Veľká Bytča, o výmere 70 
m2, za účelom umiestnenia nádob na komunálny a triedený odpad, s 
cenou nájmu vo výške 01,00 €/m2/rok, nájomná zmluva na dobu 
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou a to s nájomcom Miroslav 
Bachorík – PRIM, Hlinkova 739/79, 014 01  Bytča, IČO: 36 959 359. 



uznesenie č. 106/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
1/ Vyhlásenie pozemkov parc. CKN č. 56, zast. plochy a nádvoria 
o výmere 498 m2 a parc. CKN č. 57, záhrada o výmere 1547 m2, k.ú. 
Malá Bytča, oba v podiele ½, za prebytočný majetok mesta Bytča. 
 
2/ V súlade s § 9a, ods.8, písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami 
hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 
23.11.2016 odpredaj pozemkov parc. CKN č. 56, zast. plochy 
a nádvoria o výmere 498 m2 a parc. CKN č. 57, záhrada o výmere 
1547 m2, k.ú. Malá Bytča, v podiele ½, kupujúcemu - Ingrid 
Personová, Malá Bytča 127, Bytča, a to za kúpnu cenu vo výške: 

- parc. CKN č. 56 za kúpnu cenu 15,00 €/m2 
- parc. CKN č. 57 za kúpnu cenu 25,00 €/m2 
 

Kupujúci zároveň uhradí i náklady spojené s odvkladovaním 
predmetnej kúpnej zmluvy. 

 
uznesenie č. 107/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 105/2018 o uzavretí budúcej zmluvy o 
zriadení vecného bremena v rámci stavby: SKV Bytča – ul. Janka 
Kráľa, rozšírenie a rekonštrukcia vodovodu, medzi budúcim 
povinným z vecného bremena – Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 
01  Bytča, IČO: 00 321 192 a budúcim oprávneným z vecného bremena 
– SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, IČO: 
36 672 297, v súlade s jej návrhom zo dňa 22.06.2018. 

 
uznesenie č. 108/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Nevyhovenie žiadosti p. Viktora Šichmana, Na Salaš 1136, Bytča o  
odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Bytča č.s. 1713,  
k.ú. V. Bytča (garáž pri Futbalovom ihrisku Pšurnovice). 
 

uznesenie č. 109/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Nevyhovenie žiadosti žiadateľa HL mont s.r.o., Veľká Okružná 43,  
Žilina o odkúpenie časti pozemku z parc. CKN č. 1327/1 a parc.  
CKN č. 1327/7, k.ú. V. Bytča, o výmere 2000 m2, za účelom  
vybudovania bytového domu, parkovacích miest, chodníkov a zelene. 
 

uznesenie č. 110/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 



23.11.2016, prenájom časti nebytových priestorov objektu č.s. 403 
na Hliníckej ul. v Bytči o výmere 38 m2, nájomcovi – Stanislav 
Staríček – ROSTAR, Malá Bytča 81, 014 01 Bytča, IČO: 30 605 067 , 
prenajímateľ – TSMB, Hlinícka  403/16, 014 01 Bytča, IČO: 
00 185 655, nájomnou zmluvou na dobu neurčitú, s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou, s účelom nájmu – skladové priestory, s výškou 
nájomného: 11,00 €/m2/rok. 

 
uznesenie č. 111/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
V súlade s §9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 
23.11.2016, prenájom časti nebytových priestorov objektu č.s. 403 
na Hliníckej ul. v Bytči o výmere 32 m2, nájomcovi: STAVBARIS - 
PROJEKT, s.r.o., Námestie SR 27, 014 01 Bytča, IČO: 51 245 027, 
prenajímateľ – TSMB, Hlinícka  403/16, 014 01 Bytča, IČO: 
00 185 655, nájomnou zmluvou na dobu neurčitú, s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou, s účelom nájmu – kancelárske priestory, s 
výškou nájomného: 13,00 €/m2/rok. 

 
uznesenie č. 112/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v rámci stavby: Hala PREMAT, Hollého 1356, Bytča, elektrické 
napojenie, medzi budúcim povinným z vecného bremena – Mesto 
Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01  Bytča, IČO: 00 321 192 
a budúcim oprávneným z vecného bremena - PREMAT s.r.o., Hollého 
1356, Bytča, IČO: 36 379 425,  v súlade s jej návrhom zo dňa 
22.06.2018. 

uznesenie č. 113/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Treskoňovej, 814/5 v Bytči: 
1/ p. Jana Hubocká - byt č. 8 na dobu určitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
2/ p. Jana Játyová – byt č. 16 na dobu určitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
3/ p. Jozef Lulák – byt č. 3 na dobu určitú od 1.7.2018 do 30. 6. 
2019. 
4/ p. Marek Gál a p. Kristína Pazúriková – byt č. 13 na dobu 
určitú od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. 
5/ p. Mária Balážová – byt č. 12 na dobu určitú od 1. 7. 2018 do 
30. 6. 2019. 

 
 
 
 
 
 



uznesenie č. 114/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Pridelenie nájomného bytu č. 30 v bytovom dome pre dočasné 
ubytovanie Jesienka, Treskoňova č. 813/4, Bytča p. Marianovi 
Kováčikovi na dobu určitú od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. 
  

uznesenie č. 115/2018 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Pridelenie nájomných bytov  na Ul. Treskoňovej, č.s. 814/5 v  
Bytči: 
1/ p. Ľubomíra Chylová - byt č. 22 na dobu určitú od 1.7.2018 do 
30. 6. 2019. 
2/ p. Zuzana Ostružiarová - byt č. 19 na dobu určitú od 1.7.2018 
do 30. 6. 2019. 

 
uznesenie č. 116/2018 

Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byty v bytovom dome pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, Treskoňova č. 813/4 v Bytči: 
1/ p. Anna Gažová – byt č. 33 na dobu určitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
2/ p. Alena Mrenová – byt č. 70 na dobu určitú od 1.7.2018 do 30. 
6. 2019. 
3/ p. Marta Turková a p. Rudolf Bušfy – byt č. 58 na dobu určitú 
od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019. 
 

uznesenie č. 117/2018  
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje: 
1/ Zaradenie žiadosti p. Stanislava Kumičíka do nezáväzného 
zoznamu žiadateľov o byt v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 
Jesienka. 
2/ Pridelenie bytu č. 26 v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 
Jesienka p. Petrovi Pivodovi na dobu určitú od 1. 7. 2018 do 30. 
6. 2019. 
3/ Pridelenie bytu č. 40 v bytovom dome pre dočasné ubytovanie 
Jesienka p. Karolíne Lackovej na dobu určitú od 1. 7. 2018 do 30. 
6. 2019. 
 
 
 
 
 
 


