
Uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 14. 12. 2020 
 

uznesenie č. 161/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Správu o výsledku kontroly č. 15/2020 - kontrola poskytovania 
dotácie zo ŠR, pride ľovanie a čerpanie finan čných prostriedkov na 
prenesený výkon štátnej správy za r. 2019. 
 
2/ Informáciu, že hlavný kontrolór Mesta Byt ča p. Ing. Štefan Bu čo 
sa k termínu 1. 1. 2021 vzdáva funkcie hlavného kon trolóra Mesta 
Byt ča. 
  
II.Schva ľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča na I. 
polrok 2021. 

 
uznesenie č. 162/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie Ob čianskemu združeniu Na záchranu Byt čianskej 
synagógy, Ul. Gaštanová č. 1017/37, Byt ča vo výške 2.000,- € na 
výmenu okna synagógy a rekonštrukciu drevených prvk ov v interiéry 
synagógy, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2020 k 31.12.2020. 
 

uznesenie č. 163/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 7/2020 k 31. 12. 
2020. 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
7/2020, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - 
c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2020 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami a doplnením:     
 
Bežné výdavky 
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Byt ča 
Projekt „Obnova nár.kult.pamiatky Synagóga Byt ča“- dotácia 
                                                   +2.000,- €  

Podprogram 3.1. Právne služby pre mesto 
Advokátske, komer čné a iné služby pre mesto    +4.100,- €  

Podprogram 11.2. Základné školy 
ZŠ Ul. mieru 
Mzdy,...610 (prenesené kompetencie)     +6.770,- €  

Poistné 620(prenesené kompetencie)     +2.450,- €  



Tovary a služby 630 (prenesené kompetencie+                  
+760,- €  

ZŠ E. Lániho 
Mzdy,...610 (prenesené kompetencie, projekt MPC)     +10.200,- €  

Poistné 620 (prenesené kompetencie, projekt MPC)     +3.600,- €  

Podprogram 15.11. Jesienka ZpS a DS 
Mzdy,...             +800,- €  

Poistné             +320,- €  

Podprogram 16.1. Max. funk čný chod MsÚ 
Mzdy,... (610)          -6.720,- €  

Poistné  (620)          -2.360,- €  

Platby súvisiace s úverom  (653)       +1.860,- €  

 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 12.3. Športové ihriská 
Realizácia stavieb (športová hala 717)     -36.000, - € 
Projektová dokumentácia (športová hala 716)    +36. 000,- €  

 
Bežné príjmy 
Školstvo – prenesené kompetencie     +14.740,- € 
Projekt MPC              +9.040,- € 
                

všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 12/2020, ktorým sa 
mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 8/2019 
zo d ňa 25. 9. 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpa dy 
a drobné stavebné odpady. 
 

uznesenie č. 164/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácií na zabezpe čenie športových 
a kultúrnych akcií v roku 2021: 
Mestský futbalový klub Byt ča                         41.500,- €                                                       
Futbalový klub Hliník n/V                             2.830,- €                                                           
TJ Tatran Hrabové                                     2.830,- € 
TJ Pšurnovice                                         2.830,- € 
Mestský hádzanársky klub Byt ča                       27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Byt ča                       4.000,- €                                                   
Šachový oddiel TZO Byt ča                                670,- €                                 
Horolezecký klub Direct Byt ča                           600,- €                                                        
Športový klub telesne postihnutých športovcov Byt ča   1.000,- €                         
Benet – Lawn-Tennis Club klub Byt ča                   1.000,- € 
Slovenská asociácia Kung-Fu, Byt ča                      900,- € 
ASSASIN GYN, Byt ča                                      300,- € 
Klub zjazdovej cyklistiky Byt ča                         200,- € 



Glória Deo, Byt ča                                     1.100,- € 
Komunitné centrum „Ruka v ruke“, Byt ča      600,- € 
 
2/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 
o poskytovaní dotácií rozšírenie ú čelu použitia vyššie uvedených 
dotácií na zabezpe čenie športových akcií v roku 2021 s oh ľadom na 
jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie na:  
-vklady do sú ťaží a turnajov, licen čné poplatky (registra čné 
preukazy, členské poplatky, poplatky za registráciu hrá čov, vklady do 
súťaže); 
-poplatky za rozhodcov 
-náklady na zabezpe čenie zdravotnej starostlivosti na zápasoch; 
-prenájom umelej trávy, ihriska, telocvi čne, športovej haly, 
 priestorov; 
-údržba ihriska (kosenie, pohonné hmoty, hnojenie, lajnovanie); 
-prevádzkové náklady ( čistiace a hygienické potreby, 
-pitný režim. 
 
3/ V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 
o poskytovaní dotácií rozšírenie ú čelu použitia dotácie v r. 2021 
Speváckemu zboru Glória Deo Byt ča, s oh ľadom na žiados ť 
o poskytnutie dotácie, na:  
-výdavky na ubytovanie pri externom vystúpení. 
-nájom priestorov. 
 

uznesenie č. 165/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a VZN č. 14/2016 zo d ňa  15. 12. 2016 o poskytovaní 
dotácií, poskytnutie dotácie Filmovému klubu Byt ča vo výške 
2.500,- €, na zabezpe čenie filmového a divadelného programu na 
akcii 6. ro čník festivalu „Hviezdne noci 2021“. 

 
uznesenie č. 166/2020 

Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu 
Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2021, s výh ľadom na roky 
2022 – 2023. 
II.Schva ľuje: 
Programový rozpo čet Mesta Byt ča na rok 2021 s výh ľadom na roky 
2022 – 2023, v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov, pod ľa predloženého návrhu s nasledovnou 
zmenou: 
 



Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 
Projekt „Moderné technológie“ (portál mesta)      - 436.000,- € 
 
Bežné príjmy 
Výnos dane z P poukázaný územnej samospráve    -21. 800,- € 
 
Kapitálové príjmy 
Projekt „Moderné technológie“                  -414 .200,- € 
 

všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 13/2020, ktorým sa 
mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 5/2019 o 
ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl a školských 
zariadení na rok 2021. 
 

uznesenie č. 167/2020 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
Návrh poslanca p. PhDr. Martina Gácika na zmenu a d oplnenie návrhu  
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území mesta 
v znení neskorších predpisov v tomto znení: 
V § 7, ods. 1) sa doterajší text nahrádza nasledujú cim textom: 
 
1) Na území mesta je zavedený intervalový systém zb eru zmesového 
komunálneho odpadu od obyvate ľov, t. j. že zmesový komunálny odpad 
je vyvážaný z rodinných domov a bytových domov pod ľa harmonogramu, 
ktorý je stanovený osobitne, pre jednotlivé mestské  časti a mesto. 
Vývoz odpadu je realizovaný každý druhý týžde ň nasledovne: 
  

všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 14/2020, ktorým sa 
mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 2/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stav ebnými odpadmi 
v znení prijatého uznesenia č. 167/2020 zo d ňa 14. 12. 2020. 
 

uznesenie č. 168/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) VZN Mesta Byt ča č. 6/2016 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča, odpísanie 
pohľadávky vo výške 10.624,10 € po zomrelej p. Márii Ku bicovej, na 
základe uznesenia Okresného súdu Žilina, spisová zn ačka 
30D/530/2014, zo d ňa 05. 06. 2020, právoplatného d ňa 29. 10. 2020 
a vykonate ľného d ňa 13. 11. 2020. 
 



uznesenie č. 169/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Ukon čenie nájomného vz ťahu na prenájom nebytových priestorov 
Mesta Byt ča, nájomná zmluva zo d ňa 10.12.2008 vrátane jej dodatku 
č. 1 zo d ňa 14. 09. 2009, reštaurácia Palatín a ukon čenie 
nájomného vz ťahu na prenájom pozemku mesta, nájomná zmluva zo d ňa 
30. 04. 2009, letná terasa pred reštauráciou Palatí n s p. Petrom 
Kulíškom a p. Silviou Kulíškovou, bytom Pšurnovická  1321/62A, 
Byt ča dohodou k termínu 31. 12. 2020. 
 
2/ Vyhovenie žiadosti p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej, 
Pšurnovická 1321/62A, Byt ča odpustenie nájomného za mesiace  
október, november a december 2020.  
  
3/ Vyhovenie žiadosti p. Petra Kulíška a p. Silvie Kulíškovej, 
Pšurnovická 1321/62A, Byt ča o odpustenie časti nájomného vo výške 
680,24 € (Reštaurácia Palatín) a časti nájomného vo výške 100,93 € 
(pri ľahlá terasa), ktoré vznikli na základe korekcie vyž iadanej 
a následne poskytnutej dotácie z Ministerstva hospo dárstva SR 
z dôvodu pevne stanovených termínov pre obdobia s ťaženého užívania 
nehnute ľností v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na  
zamedzenie následkov šírenia nebezpe čnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19.  
 
4/ Splátkový kalendár na obdobie 24 mesiacov na zap latenie dlžného 
nájomného, resp. časť nájmu zapo číta ť s možným vzniknutým 
preplatkom za služby. 
 

uznesenie č. 170/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Odpustenie plnej výšky nájomného vyplývajúceho z pr íslušných 
nájomných zmlúv (zo d ňa 28. 6. 2019 a 10. 5. 2012), ktoré 
nájomcovi p. Martinom Ozánikom, ASSASIN GYM, S. Sak alovej 182, 
Byt ča založili právo užíva ť predmet nájmu vo vlastníctve Mesta 
Byt ča (nebytové priestory Športovej tribúny na ul. S. S akalovej 
v Byt či), za dobu po čas ktorej nemohol predmet nájmu užíva ť 
v dôsledku opatrení príslušných orgánov SR na zamed zenie následkov 
šírenia nebezpe čnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

 
uznesenie č. 171/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve zo d ňa 01.01.2013,  
uzatvorenej medzi prenajímate ľom – Mesto Byt ča, Námestie č. 1, 
Byt ča, I ČO: 00 321 192, a nájomcom – Lesné spolo čenstvo Byt ča,  
s. r. o., E. Lániho 253/1, 014 01  Byt ča, I ČO: 46 877 738   
v navrhovanom znení tohto Dodatku č. 7 zo d ňa 12. 11. 2020. 

 
 



uznesenie č. 172/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 126/2020 zo d ňa 
20.10.2020.  

II.Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v pro spech tretej 
osoby - Stredoslovenská distribu čná, a.s., Žilina, v rámci stavby: 
12588-Byt ča-Thurzove sady-Zahustenie TS+ NNK- I. etapa, medzi  
povinným z vecného bremena v rade I.: Mesto Byt ča, Námestie SR 
č.1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 192, v rade II. : STAVBYT_LR, 
s.r.o., Púchovská 118, Lednické Rovné, 020 16, I ČO : 50 989 693, v 
rade III.: Libor Rybanský a manž. PhDr. Anna Rybans ká, M. Šinského 
671/3, 010 07 Žilina-Byt čica, investor : ENERGY STUDIO, s.r.o., M. 
Šinského 671/3, 010 07 Žilina Byt čica, I ČO : 45 231 842 a 
oprávneným z vecného bremena – Stredoslovenská dist ribu čná, a.s., 
Pri Raj čianke 2927/8, 010 47 Žilina, I ČO: 36 442 151 a to v 
navrhovanom znení zmluvy zo d ňa 14. 12. 2020. 
 

uznesenie č. 173/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča, nebytové priestory o výmere 290 
m2, nachádzajúce sa na prízemí v Klasicistickej budov e č. s. 105 
v Byt či (bývalá reštaurácia Palatín) za prebyto čný majetok Mesta 
Byt ča.  

2/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č.138/1991 Z.b. 
o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Byt če zo d ňa 23.11.2016 zverejnenie zámeru prenájmu majetku Me sta 
Byt ča a to: nebytové priestory o výmere 290 m 2, nachádzajúce sa na 
prízemí v Klasicistickej budove č. s. 105 v Byt či, tretej osobe, 
formou obchodnej verejnej sú ťaže a to za ú čelom poskytovania 
reštaura čných služieb. Zámer prenaja ť tento majetok sa zverejní na 
úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regi onálnej tla či.  

3/ Sú ťažné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2020 zo d ňa 
14.12.2020 na prenájom majetku mesta Byt ča uvedeného v bode 1. 
tohto uznesenia.  

4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných návrhov obchodnej 
verejnej sú ťaže č. 2/2020 na prenájom majetku mesta Byt ča 
uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na vyššie 
uvedený ú čel v zložení: pp. Branislav Šušolík, Stanislav Stru hal, 
PhDr. Martin Gácik, JUDr. Martin Kulíšek, Ing. Jura j Babušík.    

5/ Zapisovate ľa komisie na otváranie a vyhodnotenie sú ťažných 
návrhov tejto obchodnej verejnej sú ťaže č. 2/2020 – p. Ing. Antona 
Kotešovského.  

 



II.Poveruje:  
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchod nú verejnú 
súťaž č. 2/2020 so schválenými sú ťažnými podmienkami a v termíne 
stanovenom týmito podmienkami. 
 

uznesenie č. 174/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie bytu v bytovom dome pre do časné ubytovanie 
Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča na dobu neur čitú: 
- p. Ing. Ladislav Urban, 1-izbový byt č. 66 od 1. 1. 2021, 
- p. Viera Rabárová, 1-izbový byt č. 27 od 1. 2. 2021, 
- p. Anna Barburská, 1-izbový byt č. 23 od 1. 1. 2021. 
 

uznesenie č. 175/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Opätovné pridelenie nájomného bytu, garsónky č. 20 na Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča p. Petrovi Bublovi na dobu ur čitú od 
od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 
 

uznesenie č. 176/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomného bytu na Ul. Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
-p. Slavomír Hubocký – garsónka č. 21 - na dobu ur čitú od 20. 12.  
 2020 do 30. 6. 2021, 
-p. Branislav Nagy – garsónka č. 17 -  na dobu ur čitú od 20. 12.  
 2020 do 30.6. 2021, 
-p. Anna Martinecká – jednoizbový byt č. 23 - na dobu ur čitú  
 od 20. 12. 2020 do 30.6. 2021. 

 
uznesenie č. 177/2020 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie nájomných bytov v m. č. Pšurnovice č. 303, Byt ča: 
-p. Margita Kušová – byt č. 1 na dobu ur čitú jeden rok od 1. 1. 
 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Jozef Kubica  s manželkou byt č. 2 na dobu ur čitú jeden rok  
 od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Iveta Zatlukalová - byt č. 3 na dobu ur čitú jeden rok od  
 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Miriam Dzurcová – byt č. 4 – na dobu ur čitú jeden rok od  
 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
-p. Anton Barník – byt č. 5 – na dobu ur čitú jeden rok od 1. 1.  
 2021 do 31. 12. 2021. 
 
2/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu  
uhradi ť finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 

 



uznesenie č. 178/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Jablo ňovej č. 1578 v Byt či  
na dobu ur čitú 3 roky, od 29. 12. 2020 do 28. 12. 2023: 
    
Orienta čné č. 8 
byt č. 1 - 60,80 m2   1 NP, 2 izb. byt    Anna Pal čeková Šebe ňová 
byt č. 2 - 49,20 m2   1 NP, 2 izb. byt    Mykhailo Inoze mstev  
byt č. 3 - 61,29 m2   2 NP, 2 izb. byt    Ján Bardy  
byt č. 4 - 48,85 m2   2 NP, 1 izb. byt    Anna Ciesariko vá  
byt č. 5 - 62,51 m2   2 NP, 2 izb. byt    Eva Malíková  
byt č. 6 - 61,29 m2   3 NP, 2 izb. byt    Jana Kianicová   
byt č. 8 - 62,51 m2   3 NP, 2 izb. byt    Mária Hudecová   
byt č. 9 - 61,29 m2   4 NP, 2 izb. byt    Mária Či čková  
byt č. 10 -49,15 m2   4 NP, 1 izb. byt    Cyril Vaškovi č  
byt č. 11 -62,51 m2   4 NP, 2 izb. byt    Jaroslav Ková č  
 
Orienta čné č. 6 
byt č. 12 - 61,28 m2  1 NP, 2 izb. byt     Dušan Košuth  
byt č. 13 - 60,80 m2  1 NP, 2 izb. byt     Vladimír Dank o  
byt č. 14 - 62,51 m2  2 NP, 2 izb. byt     Ľuboslava Rybáriková  
byt č. 15 - 48,62 m2  2 NP, 1 izb. byt     Jaroslav Kará sek  
byt č. 16 - 61,29 m2  2 NP, 2 izb. byt     Roman Bo čko  
byt č. 17 - 62,51 m2  3 NP, 2 izb. byt     Petra Mišutko vá  
byt č. 18 - 48,62 m2  3 NP, 1 izb. byt     Zita Fuljerov á  
byt č. 19 - 61,29 m2  3 NP, 2 izb. byt     Jana Vrbková  
byt č. 20 – 62,51 m2  4 NP  2 izb. byt     Romana Papánk ová  
byt č. 21 - 48,91 m2  4 NP, 1 izb. byt     Dušan Ďurika 
byt č. 22 - 61,29 m2  4 NP, 2 izb. byt     Monika Ková čová 
  
Orienta čné č. 4 
byt č. 23 - 61,28 m2       1 NP, 2 izb. byt    Richard R aždík  
byt č. 24 - 60,80 m2       1 NP, 2 izb. byt    Jaroslava  Janusová  
byt č. 25 - 62,51 m2       2 NP, 2 izb. byt    Martina T vrdá  
byt č. 26 - 48,85 m2       2 NP, 1 izb. byt    Anna  Pet rovská  
byt č. 27 - 61,29 m2       2 NP, 2 izb. byt    Tomáš Sve tloššák  
byt č. 28 - 62,51 m2       3 NP, 2 izb. byt    Renáta Gá liková  
byt č. 29 - 48,85 m2       3 NP, 1 izb. byt    Ji řina Gelatková  
byt č. 30 - 61,29 m2       3 NP, 2 izb. byt    Patrik Ko manec  
byt č. 31 - 62,51 m2       4 NP, 2 izb. byt    Radka Kub icová  
byt č. 32 - 49,15 m2       4 NP, 1 izb. byt    Romana Tr nková  
byt č. 33 - 61,29 m2       4 NP, 2 izb. byt    Daniel Bí lek 
 
Orienta čné č. 2 
byt č. 35 - 49,20 m2       1 NP, 2 izb. byt   Lucia Lich ner  
byt č. 36 - 61,29 m2       2 NP, 2 izb. byt   Peter Ďurdík  
byt č. 37 - 48,85 m2       2 NP, 1 izb. byt   Radoslava Latošová  
byt č. 38 - 62,51 m2       2 NP, 2 izb. byt   Lucia Chla dná  
byt č. 39 - 61,29 m2       3 NP, 2 izb. byt   Martina Š ťastná  
byt č. 40 - 48,85 m2       3 NP, 1 izb. byt   Zdeno Bu čo  



byt č. 41 - 62,51 m2       3 NP, 2 izb. byt   Jarmila Su chomelová  
byt č. 42 - 61,29 m2       4 NP, 2 izb. byt   Michal Baj i č  
byt č. 43 - 49,15 m2       4 NP, 1 izb. byt   Miroslav P aciga  
byt č. 44 - 62,51 m2       4 NP, 2 izb. byt   Katarína Ďurišová     
 
2/ Pridelenie nájomných bytov na Ul. Čereš ňovej č. 1579 v Byt či  
na dobu ur čitú 3 roky, od 29. 12. 2020 do 28. 12. 2023: 
 
Orienta čné č. 7 
byt č. 1 - 60,71 m2        1 NP, 2 izb. byt   Katarína B ublová  
byt č. 2 - 49,13 m2        1 NP, 2 izb. byt   Jozef Kubi ca  
byt č. 3 - 61,29 m2        2 NP, 2 izb. byt   Marián Lup ák  
byt č. 4 - 48,85 m2        2 NP, 1 izb. byt   Ľuboš Macek  
byt č. 5 - 62,51 m2        2 NP, 2 izb. byt   Anna Liesk ovanová  
byt č. 6 - 61,29 m2        3 NP, 2 izb. byt   Helena Hav elcová  
byt č. 7 - 48,85 m2        3 NP, 1 izb. byt   Marta Baza lová  
byt č. 8 - 62,51 m2        3 NP, 2 izb. byt   Roman Gežo   
byt č. 10 - 49,15 m2       4 NP, 1 izb. byt   Peter Mich álek  
byt č. 11 - 62,51 m2       4 NP, 2 izb. byt   Marek Fano   
 
Orienta čné č. 5  
  
byt č. 12 - 61,18 m2      1 NP, 2 izb. byt   Peter  Madi gar  
byt č. 13 - 60,71 m2      1 NP, 2 izb. byt   Miroslava K urnocíková  
byt č. 14 - 62,51 m2      2 NP, 2 izb. byt   Lenka Frolo vá 
byt č. 15 - 48,85 m2      2 NP, 1 izb. byt   Marcela Gre gušová  
byt č. 16 - 61,29 m2      2 NP, 2 izb. byt   Zuzana Koho utková  
byt č. 17 - 62,51 m2      3 NP, 2 izb. byt   Peter Hrabo vský  
byt č. 18 - 48,85 m2      3 NP, 1 izb. byt   Alena Inšpe ktorová  
byt č. 19 - 61,29 m2      3 NP, 2 izb. byt   Barbora Trú chla  
byt č. 20 - 62,51 m2      4 NP, 2 izb. byt   Mária Strká čová  
byt č. 21 - 49,15 m2      4 NP, 1 izb. byt   Daniela Ran dová  
 
Orienta čné č. 3   
byt č. 23 - 61,18 m2     1 NP, 2 izb. byt   Barbora Opál ená  
byt č. 24 - 60,71m2      1 NP, 2 izb. byt   Dominika Hrt ánková  
byt č. 25 - 62,51 m2     2 NP, 2 izb. byt   Andrea Černeková  
byt č. 26 - 48,85 m2     2 NP, 1 izb. byt   Pavol Mi čuda  
byt č. 27 - 61,29 m2     2 NP, 2 izb. byt   Michaela Tom ášová  
byt č. 28 - 62,51 m2     3 NP, 2 izb. byt   Pavol Slobod ník  
byt č. 29 - 48,85 m2     3 NP, 1 izb. byt   Marta Hrebi číková  
byt č. 30 - 61,29 m2     3 NP, 2 izb. byt   Aneta  Záhum enská  
byt č. 31 - 62,51 m2     4 NP, 2 izb. byt   Katarína Jar ošová 
byt č. 32 - 49,15 m2     4 NP, 1 izb. byt   Ján Belá ň  
byt č. 33 - 61,29 m2     4 NP, 2 izb. byt   Erika  Luká čiková  
 
Orienta čné č. 1   
byt č. 34 - 60,71 m2     1 NP, 2 izb. byt  Dagmar Hvore čná  
byt č. 35 - 49,13 m2     1 NP, 2 izb. byt  Elena Mi čietová  
byt č. 36 - 61,29 m2     2 NP, 2 izb. byt  Stanislava St rašíková  
byt č. 37 - 48,85 m2     2 NP, 1 izb. byt  Daniel Jánoší k  



byt č. 38 - 62,51 m2     2 NP, 2 izb. byt  Milan Trúchly   
byt č. 39 - 61,29 m2     3 NP, 2 izb. byt  Šimon Dzurec  
byt č. 40 - 48,85 m2     3 NP, 1 izb. byt  O ľga Hrtánková 
byt č. 41 - 62,51 m2     3 NP, 2 izb. byt  Iveta  Ková čiková  
byt č. 43 - 49,15 m2     4 NP, 1 izb. byt  Adam Maky ňa  
 
3/ Uchádza či sú povinní pred uzavretím zmluvy o nájme bytu  
uhradi ť finan čnú zábezpeku vo výške trojmesa čného nájomného. 
 

uznesenie č. 179/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Návrh Memoranda o spolupráci vo veci pripravovanej Generálnej 
obnovy NKP Byt ča kaštie ľ – Štátny archív SR. 
 

uznesenie č. 180/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Zámer zriadenia UTM (útvar trénovanej mládeže) v na šom MFK Byt ča.  
II.Berie na vedomie:  
-zvýšenie dotácie pre MFK Byt ča na náklady spojené s osobnou 
prepravou mládežníckych mužstiev (s preukázate ľnými podkladmi pre 
MZ), 
-investície súkromného investora, ktoré budú predme tom 
samostatného rokovania po ich predložení (schematic ké návrhy 
v prílohe).  
 

uznesenie č. 181/2020 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zapojenie sa do žiadosti o NFP v rámci projektu Roz voj 
elektromobility v meste Byt ča v sume 5.000,- € s 5% spoluú časťou 
Mesta Byt ča vo výške 250,- €. 
  


