
����������������������������������������������������������������������������������������								��������







��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������







������������������������������������������������
����������������

��������

������������������������������������������������������������������������������������������������
��������

��������

����������������







����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 - 2 - 

ÚÚzzeemmnnýý  pplláánn  mmeessttaa  ::  
 

 
 

 
 
 
 



 - 3 - 

 
Poloha mesta na mape SR : 
 
 

 
 
 
 
 
Fotografia mesta – letecký poh�ad : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 - 4 - 

OObbssaahh  
ÚÚvvoodd  ................................................................................ ....... 5  

 

11..    AAnnaallyyttiicckkáá  ��aass�� ..............................................................   
 
1.1.  Situa�ná analýza  .......................................................................   
 
1.1.1.  Poloha a prírodné podmienky ..................................................  
 
1.1.2.  Obyvate�stvo a osídlenie ........................................................... 
 
1.1.3. Ob�ianska vybavenos� .............................................................. 
 
1.1.4.  Dopravná a technická infraštruktúra ........................................ 
 
1.1.5.  Ekonomika ................................................................................... 
 
1.1.6.  Životné prostredie ...................................................................... 
 
1.2. Analýza SWOT ............................................................................ 
 
1.2.1. Materiálové zdroje ...................................................................... 
 
1.2.2. Ekonomické zdroje ..................................................................... 
 
1.2.3. Prírodné zdroje ........................................................................... 
 
1.2.4. �udské zdroje .............................................................................. 
 
22..      SSttrraatteeggiicckkáá  ��aass��................................................................ 
 
2.1. Strategická vízia .......................................................................... 
 
2.2. Strategické ciele ......................................................................... 
 
2.2.1. Strategický cie� 1 ........................................................................ 
 
2.2.2. Strategický cie� 2 ........................................................................ 
 
2.2.3. Strategický cie� 3 ........................................................................ 
 
2.2.4. Strategický cie� 4 ........................................................................ 
 
 

33..    IImmpplleemmeennttaa��nnáá  ��aass�� ..................................................... 
 
3.1. Administratívne zabezpe�enie .................................................. 
 
3.2. Ak�ný plán ................................................................................... 
 

ZZáávveerr ....................................................................................... 



 - 5 - 

 
ÚÚVVOODD  
  
11..    AANNAALLYYTTIICCKKÁÁ    ��AASS��  
 
11..11..  SSiittuuaa��nnáá  aannaallýýzzaa  

 
11..11..11..    PPoolloohhaa  aa  pprríírrooddnnéé  ppooddmmiieennkkyy  
 
Poloha 
 
 Mesto Byt�a je hospodárskym a kultúrnym strediskom Stredovažskej Byt�ianskej 
kotliny. Celá kotlina sa rozkladá pozd�ž stredného toku Váhu. Na severozápade ju ohrani�uje 
pohorie Javorníky, na juhovýchode sú to Strážovské vrchy. Kotlina je dlhá asi 20 km, 2-3 km 
široká a a leží v nadmorskej výške 280-360 m. Je odlesnená, prevládajú polia nad trávnatými 
plochami. S prevládaním biotopov tohto charakteru súvisí i ráz vegetácie, ktorá je zvä�ša 
kultúrna. Len susedné pohoria hrani�iace s kotlinou sú lesnaté.  
Samotné Mesto Byt�a sa nachádza na súradnici 49° 15“ severnej zemepisnej šírky a 18° 34“ 
východnej zemepisnej d�žky. Jej územie s mestskými �as�ami Hliník, Malá Byt�a, Mikšová, 
Pšurnovice, Hrabové má celkovú rozlohu 43,5 km. Na severe hrani�í s obcami Ve�ké Rovné, 
Kolárovice, Petrovice-Setechov, na západe so Štiavnikom a Hvozdnicou, na juhu 
s Predmierom , Jablonovým, Sú�ovom-Hradnou a Hlbokým nad Váhom a na východe 
s Kotešovou. 
Mesto Byt�a je stredom okresu Byt�a, ktorý je nariadením vlády SR �. 25/1997 Z. z. (ktorým 
sa mení nariadenie vlády SR �. 166/1994 o kategorizácii územia SR) zaradený do IV. 
kategórie. Z h�adiska územno-správneho �lenenia SR je okres Byt�a v zmysle zákona NR SR 
�. 515/2003 o krajských a obvodných úradoch zaradený do územného obvodu Obvodného 
úradu v Žiline a je sú�as�ou Žilinského kraja. 
Mesto Byt�a je po�tom obyvate�ov (11 501) k 1. 5. 2007 na 65. mieste zo 136-tich 
slovenských miest. 
Byt�a je križovatkou medzinárodných cestných �ahov, jej územím prechádza dia�nica D1, 
ktorá ju bude spája� na východe s Po�skom a Ukrajinou, na západe ju už teraz spája so sie�ou 
dia�nic krajín Európskej únie. Medzinárodná cesta E 50 a E 442 v smere na Moravu sa 
križujú priamo v meste. 
Zárove� leží na hlavnom železni�nom �ahu Bratislava-Košice, �ím sa vytvára prirodzený 
priestor a podmienky na rozvoj cestovného ruchu. 
 
Prírodne podmienky 
 
Chotár mesta Byt�a sa rozkladá v troch geomorfologických celkoch. Prevažná �as� územia 
leží v byt�ianskej kotline, ktorá je sú�as�ou Považského podolia. Na rozdiel od vä�šej �asti 
kotlín na Slovensku má táto depresia v podstatnej miere erózny pôvod. Kotlinu vyp��a niva 
Váhu a jeho prítokov a nižšie stupne rie�nych terás. 
Oblasti na �avom brehu rieky Váh – územie Hrabového – zasahujú už do Sú�ovských vrchov. 
Sú�ovské skaly, jedine�ný prírodný skvost, výnimo�né svojou nezvy�ajnos�ou, jedine�né 
svojou neopakovate�nos�ou, sú od Byt�e vzdialené len 10 km. Územie Sú�ovských skál má 
štatút národnej prírodnej rezervácie. 
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Naproti tomu západná �as� chotára – územie Pšurnovíc – je na predhorí Javorníkov. Stred 
Byt�e má nadmorskú výšku 308 metrov. V chotári sa nadmorské výšky pohybujú od 295 do 
816 metrov. 
 
Geológia 
 
Prevažnú �as� byt�ianskeho chotára tvoria zlínske vrchy bystrické. Je to súvrstvie paleogénu 
(starší útvar tre�ohôr). Horniny tohto súvrstvia majú flyšový vývoj s prevahou ílovcov 
(sedimentárna hornina, ktorá vznikla spevnením ílu). Len ojedinele prevládajú v slabších 
polohách pieskovce. Spomínané zlínske vrstvy budujú v rámci byt�ianskeho chotára územie 
Ve�kej Byt�e, Malej Byt�e, Pšurnovíc a Hliníka. Na podklade sférosideritových vrstiev sa 
rozprestiera celý chotár mestskej �asti Mikšová. Od komplexu sférosideritových vrstiev 
odde�ujú vložky pienidných sérií tzv. upohlavské vrstvy. Obsahujú zlepence, pieskovce, 
podradné slie�ovce. Upohlavské zpelence tvoria rozmanité horniny rozli�ných vekov, od 
prvohorných kryštalických hornín (žuly, ruly) až po druhohorné sedimentárne horniny jury 
(kremence, bridlice, melafýry, vápence, dolomity). Toto súvrstvie dosahuje hrúbku do 200 
metrov. 
Pri Hrabovom sa vyskytujú vrstvy flyšovej povahy, kde prevládajú sivé sliene s tenkými 
vložkami sivých pieskovcov. Klimaticky patrí územie Byt�e do mierne teplej, vlhkej oblasti, 
kde po�et letných dní v roku je 50 (s max. teplotou 25 ºC a vyššou), s priemernou teplotou 
vzduchu v júli nad 16 ºC. Zima je chladná až studená s teplotou v januári pod 3 ºC. Absolútne 
maximum môže dosahova� až 34 ºC a minimum -32 ºC. Cez jese� a zimu prevláda inverzný 
stav atmosféry s �astými hmlami v okolí starého koryta rieky Váh. Priemerný ro�ný súhrn 
zrážok v okrese je 78 mm. Z toho pripadá na jar 22 %, leto 37 %, jese� 24 % a zimu 17 %. 
Priemerná relatívna vlhkos� vzduchu je 82 ºC. Priemerná teplota pôdy je 8 ºC až 11 ºC. 
V Považskom podolí, ktorého je Byt�a sú�as�ou, prevažuje v zime severozápadný smer vetra 
a v lete juhozápadný. Priemerná maximálna rýchlos� vetra sa odhaduje na 60 km/hod, ale 
jednotlivé nárazy vetra môžu dosahova� intenzitu až 130 km/hod. Prevládajúca rýchlos� 
prízemného vetra je 2-6 m.s�¹ . 
 
Hydrológia 
 
 Základnú vodohospodársku sie� okolia Byt�e tvoril v minulosti prirodzený tok Váhu. 
V sú�asnosti s výstavbou vodných diel na Váhu bol vybudovaný deriva�ný kanál, ktorý 
takmer ohrani�il mesto medzi svoje koryto a staré koryto Váhu. Vytvorením deriva�ného 
kanála s významnou energetickou funkciou od kaskády v Hri�ove sa takmer všetka voda 
prepúš�a týmto kanálom. V starom pôvodnom koryte Váhu je iba minimálny prietok, ktorý sa 
zlepšuje iba niektorými prítokmi. Medzi najvä�šie prítoky patrí Petrovický potok. 
Váh so svojím tokom zasahuje viaceré geomorfologické oblasti so zložitými hydrografickými 
a hydrologickými pomermi, ktoré podstatne ovplyv�ujú výskyt (uloženie) a petrografické 
zloženie ložísk štrkopieskov. Následkom toho je geologické zloženie vážskych sedimentov 
ve�mi pestré. Uvedené rie�ne nánosy na území Byt�e obsahujú zvä�ša štrk uložený vo forme 
rie�nych akumulácií prevažne kvartérneho veku. Kvartérne sedimenty, ktoré sa vyskytujú 
výlu�ne na terasách Váhu – spraše a sprašové hliny – donedávna poskytovali: východzí 
materiál na výrobu pálených tehál (Arlethova, Mahdíkova, Bublova – tehel�a). 
 
 
Klíma 
 
Prevládajúcim vetrom je vietor severný, severovýchodný. Po�et jednotlivých smerov vetra v 
% : 
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pomerný graf : 
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Pedológia 
 

Na území byt�ianskeho chotára prevládajú hnedé lesné a relatívne úrodné štrkovité 
nivné pôdy. Na východe, smerom k Sú�ovským vrchom, nájdeme vendziny (pôdy na 
horninách s vysokým obsahom uhli�itanov, najmä na vápencoch �i dolomitoch). 
Lesy sa vyskytujú vo východnej �asti chotára na území Sú�ovských vrchov (Hrabové) 
a �iasto�ne aj na západe na predhorí Javorníkov (Pšurnovice). Popri Váhu sú dnes vo 
fragmentoch zastúpené Južné lesy. 
Rozšírené valašstvo a stredoveké hospodárenie v lesoch, ako aj zavádzanie smrekových 
monokultúr v druhej polovici 18. storo�ia, najmä však v 19. storo�í a za�iatkom 20. storo�ia, 
spôsobili zníženie po�tu bývalých drevín – buka, jedle a duba. 
 
Rastlinstvo 
 
 Už samotná poloha Byt�e v Byt�ianskej kotline, ktorá je sú�as�ou Považského 
podolia, predur�uje charakter tamojšieho rastlinstva. Vegeta�ný kryt kotlín bol oddávna 
atakovaný �udskou �innos�ou. �lovek vyh�adával kotliny pre ich pomerne priaznivé 
klimatické, geomorfologické a pôdne pomery a hlavne pre �ahkú dostupnos�. Tomuto vplyvu 
�loveka sa nevyhla ani Byt�ianska kotlina. Pôvodne zalesnené plochy sú premenené               
na po�nohospodársku pôdu s .... krovín. 
Z fytogeografického h�adiska patrí územie do oblasti západokarpatskej flóry a obvodu 
západobeskydskej a predkarpatskej flóry. 
V okolí Byt�e sa zistilo 25 druhov rýb, 10 druhov obojživelníkov, 5 druhov plazov, 104 
druhov hniezdiacich vtákov a 36 druhov cicavcov. Súhrnne sa teda v danom regióne zistilo 
180 druhov stavovcov, ktorých po�et je len rámcový, ke�že sa predpokladajú �alšie špécie, 
nehovoriac o prechodne sa vyskytujúcich vtá�ich druhoch, ktorých je ve�a. Obraz fauny 
skúmanej oblasti zodpovedá celkovému submontánnemu charakteru a geografickej polohe 
daného územia. 
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Využitie krajiny 
 
 
 Celková výmera územia mesta má rozlohu 4 316 ha, z toho podiel po�nohospodárskej 
pôdy ( orná pôda, záhrada, ovocný sad, TTP ) na celkovej výmere predstavuje 38% 
a nepo�nohospodárskej pôdy 62% ( lesný pozemok, vodná plocha, zastavané plochy a ostatné plochy ) . 
Hlavne využitie nepo�nohospodárskej pôdy v sú�asnosti tvorí predovšetkým hospodárenie v 
lese, �ažba dreva z lesných pozemkov a umiestnenie stavieb, resp. výstavba nových na 
zastavanej ploche ( využitie takmer 100% ) . Po�nohospodárska pôda sa v sú�asnosti  nevyužíva 
v celom rozsahu, �as� slúži na samotné po�nohospodárske využitie (obrábanie pôdy, záhradkárske 
osady a záhradky) a �as� sa mení na nepo�nohospodársku pôdu, vy�atím z PPF a to 
predovšetkým z dôvodu pripravovaného rozširovania mesta v oblasti bytovej, resp. domovej 
výstavby, výstavby priemyselných zón a nových stavieb ob�ianskej vybavenosti. Nižšiu 
efektivitu využívania po�nohospodárskej pôdy spôsobuje v sú�asných podmienkach trhového 
hospodárstva a cenovej liberalizácie aj správanie mnohých majite�ov pozemkov, ktorí 
uplat�ovaním svojich vlastníckych práv a predstáv menia systém hospodárenia na 
po�nohospodárskej pôde. 
 
 
 
Tab. �. 1 – výmera územia mesta 
 

 
Zdroj : ŠÚSR (SODB 2001)– Krajská správa Žilina 
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Zdroj : ŠÚSR (SODB 2001)– Krajská správa Žilina 
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11..11..22..    OObbyyvvaattee��ssttvvoo  aa  oossííddlleenniiee  
 
Obyvate�stvo 

 
Demografický vývoj  
 
 Údaje z tabu�ky �.2 zaznamenávajú vývoj po�tu obyvate�ov mesta od roku 1896 do  
roku 2006. Do roku 1960 je zaznamenaný len nepatrný nárast obyvate�stva. Vysoký nárast 
po�tu obyvate�stva je zaregistrovaný v rokoch 1960-1980, �o súvisí s rozvojom strojárskeho, 
textilného a drevárskeho priemyslu v meste. V nasledujúcich rokoch, predovšetkým od roku 
1991 až do roku 2006 zostáva po�et obyvate�ov prakticky rovnaký, pri�om tento stúpol iba 
o 2 %, �o predstavuje nárast o 243 obyvate�ov. 
 
Tab. �.2 – vývoj po�tu obyvate�ov pod�a rokov 
 

rok s�ítania po�et obyvate�ov po�et domov 
1869 4 987 - 
1880 5 269 790 
1890 5 344 838 
1900 5 489 867 
1910 5 654 874 
1921 5 300 855 
1930 5 590 1007 
1950 6 168 1204 
1961 8 180 1489 
1970 8 680 1720 
1980 10 819 1856 
1991 11 258 1821 
2001 11 550 1862 
2002 11 517 - 
2003 11 495 - 
2004 11 506 - 
2005 11 534 - 
2006 11 501 - 
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 Zdroj: ŠÚSR  – Krajská správa Žilina 
 
 
Po�et obyvate�ov pod�a pohlavia – tab. �.3, sa v posledných rokoch nemení a zostáva 
rovnaký. 
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Tab. �.3 – vývoj po�tu obyvate�ov pod�a pohlavia 
 

roky/pohlavie Muži Ženy Spolu 
2001 5 635 5 915 11 550 
2007 5 593 5 905 11 498 

 
Zdroj: ŠÚSR (SODB 2001) – Krajská správa Žilina, MsÚ Byt�a 
 
 
 Vekovú štruktúru obyvate�stva uvádza  - tab. �.4  za roky 2001-2005 , v ktorej vidie� 
rozloženie obyvate�stva pod�a štvorro�ných vekových skupín a pohlavia, resp. tab. �.5 
�leniaca obyvate�ov mesta pod�a predproduktívneho, produktívneho a poproduktívneho veku. 
 
 
 
 
Tab. �.4 – veková štruktúra obyvate�stva  pod�a pohlavia 
 
 

2001 2002 2003 2004 2005 Vek, vek. 
skupina muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy spolu 

0 85 53 138 65 53 118 49 63 112 62 65 127 76 76 152 
1 – 4 290 251 541 299 244 543 293 223 516 274 216 490 259 235 494 
5 – 9  425 427 852 410 397 807 383 368 751 363 361 724 356 329 685 

10 – 14 462 445 907 447 453 900 449 450 899 445 440 885 432 432 864 
15 – 19 439 420 859 453 436 889 444 457 901 454 449 903 465 447 912 
20 – 24 551 511 1062 495 470 965 470 444 914 458 441 899 441 441 882 
25 – 29 553 542 1095 605 548 1153 623 537 1160 592 537 1129 554 530 1084 
30 - 34 411 390 801 396 428 824 430 434 864 474 468 942 510 485 995 
35 - 39 398 352 750 393 341 734 383 379 762 387 381 768 399 376 775 
40 – 44 336 362 698 350 353 703 357 341 698 365 339 704 378 346 724 
45 – 49 413 462 875 381 432 813 362 412 774 350 393 743 333 376 709 
50 – 54 422 399 821 443 445 888 442 463 905 426 465 891 397 437 834 
55 – 59 223 262 485 243 270 513 275 290 565 309 312 621 355 368 723 
60 – 64 188 244 432 193 248 441 184 240 424 184 241 425 190 244 434 
65 – 69 173 209 382 162 209 371 163 214 377 160 230 390 168 237 405 
70 – 74 119 218 337 117 227 344 118 218 336 129 202 331 128 196 324 
75 – 79 80 212 292 82 183 265 87 193 280 85 185 270 79 185 264 
80 -84 43 89 132 55 100 155 59 122 181 55 126 181 53 135 188 
85 – 89 18 47 65 16 47 63 12 38 50 10 49 59 13 43 56 
90 – 94 4 17 21 4 20 24 5 17 22 7 12 19 7 20 27 
95 – 99 1 3 4 1 2 3 1 2 3 0 3 3 0 1 1 
100 + 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 

SPOLU 5635 5915 11550 5611 5906 11517 5591 5904 11495 5591 5915 11506 5595 5939 11534 
 
Zdroj: ŠÚSR (SODB 2001) – Krajská správa Žilina,Demografia 2005 
 
 
Tab. �.5– predproduktívny, produktívny a poproduktívny vek ku d�u 19.04.2007 
 
 
 
 

Vek po�et 
predproduktívny 0 - 18 2628 

produktívny 18 – 60 6831 
poproduktívny nad 60 2042 

 
 
Zdroj : MsÚ Byt�a – evidencia obyvate�ov 
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v  % 
 

Vek % 
predproduktívny 0 - 18 22,9 

produktívny 18 – 60 59,4 
poproduktívny nad 60 17,7 

 
 

23%

59%

18%

predproduktívny vek

produktívny vek

poproduktívny vek

 
Zdroj : MsÚ Byt�a – evidencia obyvate�ov 

 
Z analýzy vývoja pohybu obyvate�stva – tab. �.6 vyplýva za obdobie od roku 1996 do roku  
2006 mierny nárast celkového prírastku obyvate�stva, ktorý je spôsobený predovšetkým 
vyšším po�tom narodených detí ako zomretých, �o však �iasto�ne znižuje vyšší po�et 
ods�ahovaných ob�anov ako pris�ahovaných. Migrácia je spôsobená hlavne nedostatkom 
dostato�ného množstva vo�ných pracovných miest v samotnom meste a taktiež nedostatkom 
vo�ných bytov pre mladé rodiny.  
 
 
Tab. �. 6 – prirodzený prírastok obyvate�stva za roky 1996 - 2006, 
 
 

Rok   / 
Ukazovate� 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

po�et obyv. 31.12. 12 245 12 282 11 383 11 531 11 559 11 550 11 517 11 495 11 506 11 534 11 501 
celkový prírastok / 

úbytok - 8 37 60 148 28 - 9 - 70 - 31 - 8 8  52 

prirodzený prírastok / 
úbytok 39 19 33 49 26 29 1 4 - 1 45 27 

živonarodení 157 141 146 158 123 136 114 113 128 147 124 

zomrelí 118 122 113 109 97 107 113 109 129 102 97 
migra�ný prírastok / 

úbytok - 47 18 27 99 2 - 38 - 71 - 35 - 7 - 37 25 

pris�ahovaní 79 114 128 188 110 119 91 118 118 106 143 

ods�ahovaní 126 96 101 89 108 157 162 153 125 143 118 

index starnutia           0,77 

index vitality           1,28 

 
Zdroj : MsÚ Byt�a – evidencia obyvate�ov 
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Tab. �.7 a 8 uvádzajú, že v roku 2001 sa k slovenskej národnosti prihlásilo v meste viac ako 
98 % obyvate�ov, pri�om najpo�etnejšou národnostnou menšinou – takmer 1 % sú ob�ania 
�eskej národnosti. �o sa týka náboženského vyznania – takmer 91 % sa hlási ku 
rímskokatolíckemu vyznaniu a 4 % obyvate�ov sú bez náboženského vyznania. 
 
 
Tab. �.7 – Národnostné zloženie obyvate�stva v r. 2001 
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BYT�A 98,27 0,02 0,01 0,02 0 0,58 0 0 0 0,03 

 
Zdroj: ŠÚSR (SODB 2001) – Krajská správa Žilina,  
 
 
Tab. �.8 – obyvate�stvo pod�a náboženského vyznania v r. 2001 
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BYT�A 90,87 0,11 0,02 0,02 0,01 4,34 0,02 2,89 

 
Zdroj: ŠÚSR (SODB 2001) – Krajská správa Žilina, 
  
Osídlenie 
 
Bytový fond mesta, bytová výstavba. 
 
Vä�šina bytového, resp. domového fondu mesta Byt�e bola vybudovaná v 70-tych a 80-tych 
rokoch minulého storo�ia v súvislosti s rozvojom priemyslu a �innosti stavebného bytového 
družstva. V sú�asnosti sú všetky bývalé štátne byty po delimitácii na mesto Byt�a odpredané 
bývalým nájomníkom do súkromného vlastníctva, pri�om obdobný proces prevodu 
vlastníctva bytov do súkromných rúk prebieha i v SBD Byt�a. Pod�a SODB v roku 2001 sa 
na území mesta Byt�e nachádzalo 1965 rodinných domov, 137 bytových domov a 18 
ostatných budov vhodných na bývanie, t.j. spolu 2120 domov, z toho bytov v rodinných 
domoch bolo 2022,v bytových domoch 1651 a 26 bytov sa nachádzalo v ostatných budovách, 
t.j.spolu 3699 bytov. Rodinné domy obývalo 53 % mestského obyvate�stva a 47 % ob�anov 
mesta trvale obývalo byty v bytových domoch a ostatných budovách. 
Po�as rokov 2002 – 2006 bolo v našom meste postavených, resp. skolaudovaných 49 
rodinných domov, 1 bytový dom a v nich bolo vytvorených 109 nových bytov – tab.�.9. 
Mesto Byt�a v sú�asnosti vlastní 5 bytov, ktoré prenajíma pôvodným nájomcom. Štatistika 
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pomeru,po�tu bytov na 1000 obyvate�ov je uvedená v tab. �.10  , z ktorej je vidie�, že tento 
pomer je v meste Byt�a približne rovnaký ako v SR, ale o 20 % menší ako v celej EÚ. 
 
 
Tab.�. 9 –  skolaudované rodinné domy a byty za roky 2002 – 2006 

 
R O K 

2002 2003 2004 2005 2006 

Domy Byty b.j. Domy  Byty b.j. Domy Byty b.j. Domy Byty b.j. Domy Byty b.j. 
8 10 18 9 7 16 9 17 26 15 23 38 8 3 11 

 
Zdroj :  MsÚ Byt�a 
 
Tab. �. 10  - po�et bytov na 1000 obyvate�ov 

 
Územia po�et bytov na 

1000 obyv. 
Byt�a 320 
SR 310 
EÚ nad 400 

 
Zdroj : ŠUSR (SODB 2001) – Krajská správa Žilina, MsÚ Byt�a 
 

11..11..33..    OObb��iiaannsskkaa  vvyybbaavveennooss��  
 
Štruktúra, rozmiestnenie  a dostupnos� 
 
Obchod a služby 
 
 Na území mesta je vybudovaná pomerne silná sie� maloobchodov, ktorá dlhodobou 
konkurenciou nadobudla vyrovnané proporcionálne rozloženie a taktiež vplyvom tejto 
vzájomnej sú�aže ako i sprísnených hygienických kontrol dosiahla i slušný štandard úrovne 
predaja, resp. poskytovania služieb zákazníkom. Z tab. �.11 je vidie� sú�asný stav, �o do 
po�tu a jednotlivých druhov, prevádzok nachádzajúcich sa v meste. Po�et maloobchodných 
predajní potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru a predovšetkým reštaura�ných zariadení 
je dostato�ne vysoký a jasne odráža tradíciu vnútorného obchodu v meste Byt�a. Slabšia 
situácia sa javí v oblasti supermarketov a hypermarketov a to jednak v porovnaní 
s obdobnými mestami, resp. tiež v súvislosti so zabezpe�ím zdravej konkurencie v tomto 
segmente predaja. 
 
Tab. �. 11 – prevádzky a predajne 
 

prevádzky – predajne tovaru a služieb po�et 
predajne potravinárskeho tovaru 37 
       z toho supermarkety 1 
predajne zmiešaného tovaru 12 
obchodné domy a nákupné strediská 1 
     z toho  hypermarkety 1 
pohostinské strediská 38 
predajne nepotravinárskeho tovaru a prevádzky služieb 45 
predajne pohonných látok (benzín, nafta, plyn) 3 
predajne motorových vozidiel 1 
predajne sú�iastok a príslušenstva pre motorové vozidlá 2 

 
Zdroj : MsÚ Byt�a 
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Tab. �. 12  - ubytovanie 
 

ubytovacie zariadenie po�et miesta 
ubytovacie zariadenie spolu 4 101 
v tom Penzióny 1 45 
ostatné hromadné ubytovacie 
zariadenia 3 56 

 
Zdroj : MsÚ Byt�a 

 
 
 
Tab. �. 13  - pe�ažníctvo a pois�ovníctvo 
 

 
pe�ažníctvo a pois�ovníctvo po�et 

komer�né pois�ovne 5 
komer�né banky 3 
bankomaty 4 

 
Zdroj : MsÚ Byt�a 

  
 
 
Školstvo 
 
 
     Na území mesta  Byt�e sa nachádzajú materské školy(MŠ), základné školy (ZŠ), stredná 
škola (SŠ), základná umelecká škola (ZUŠ) a centrum vo�ného �asu (CV�). 
     Mesto Byt�a je zria�ovate�om škôl a školských zariadení s výnimkou strednej školy 
a špeciálnej základnej školy.  
 
 
 
Tab. �. 14  - školy a  školské zariadenia 
 
 

Školy a školské zariadenia Po�et zariadení Po�et detí, žiakov, študentov 
Základné školy 3 1 562 
Materské školy 6 372 
Základná umelecká škola 1 520 
Centrum vo�ného �asu 1 633 
Stredné školy 1 481 
 
Zdroj : MsÚ Byt�a 
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Materské školy 
 
     Predškolskú starostlivos� v meste zabezpe�uje 6 zariadení- dve zariadenia v meste a štyri 
zariadenia v mestských �astiach, ktoré v školskom roku 2006/2007 navštevuje 372 detí. Po�et 
detí sa udržiava a mierne sa navyšuje  v priebehu roka. Zvýšený záujem je hlavne o materské 
školy v meste. V niektorých mestských �astiach (napr. Pšurnovice)  prihlasujú rodi�ia do 
materskej školy až predškolákov.  
 
 
Tab. �. 15  - materské školy 
 

p.�. Materská škola Po�et tried Po�et detí Po�et detí 
na triedu 

1 MŠ, Ul. Dostojevského 6 135 22,5 
2 MŠ, Ul. Hurbanova 6 132 22 
3 MŠ, Hrabové 1 23 23 
4 MŠ, Hliník n/V 2 37 18,5 
5 MŠ, Pšurnovice 1 26 26 
6 MŠ, Malá Byt�a 1 19 19 

 
Zdroj : MsÚ Byt�a 
 
Základné školy 
 
     Na území mesta pôsobia tri základné školy. Špeciálna základná škola poskytuje 
vzdelávanie de�om so špeciálno-pedagogickými potrebami. 
 
Tab. �. 16  - základne školy 
 

p.�. Základná škola Po�et tried Po�et žiakov Po�et žiakov  
na triedu 

1 Základná škola Ul. mieru 35 839 23,9 
2 Základná škola Ul. E. Lániho 25 606 24,2 
3 Špeciálna základná škola Ul. Mi�urova 11 117 10,6 

 
Zdroj : MsÚ Byt�a 
 
Tab. �. 17  -  preh�ad žiakov 
 

Preh�ad o po�te žiakov v základných školách Šk.r.2004/05 2005/2006 2006/2007 
ZŠ Ul. mieru 877 851 839 
ZŠ Ul. E. Lániho 631 608 606 
spolu 1 508 1 459 1 445 
 
Zdroj : MsÚ Byt�a 
 
Tab. �. 18  - školské kluby 
 
Sú�as�ou  základných škôl sú aj školské kluby detí.  
 

Školské kluby Po�et oddelení Po�et žiakov 
1 ZŠ Ul. mieru 5 162 
2 ZŠ Ul. E. Lániho 2 66 

 
Zdroj : MsÚ Byt�a 
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Stredné školy 
 
     Na území mesta pôsobí jedna stredná škola – Gymnázium. Poskytuje stredné vzdelanie 
žiakom po ukon�ení 9-ro�nej školskej dochádzky ako i žiakom od piateho ro�níka – 8-ro�né 
gymnázium.  
 
 
 
Tab. �. 19  - stredné školy 
 

Stredná škola Po�et tried Po�et žiakov Po�et žiakov 
na triedu 

1 Gymnázium 16 481 30,1 
 
Zdroj : MsÚ Byt�a 
 
Ostatné školské zariadenia 
 
     ZUŠ poskytuje základy umeleckého vzdelania v hudobnom, výtvarnom, tane�nom 
a literárno-dramatickom odbore.   
 
Tab. �. 20  -  umelecké školy 
 

Školské zariadenie Po�et odborov Po�et žiakov 
1 Základná umelecká škola 4 520 

 
Zdroj : MsÚ Byt�a 
 
     CV� je zariadením zaoberajúcim sa mimoškolskou �innos�ou a ponúka širokú škálu 
záujmovej �innosti v jednotlivých záujmových krúžkoch pre deti, žiakov a mládež.  
 
Tab. �. 21  -  CV� 
 

Školské zariadenie Po�et záujm.krúžkov Po�et  žiakov 
1 Centrum vo�ného �asu 53 633 

 
Zdroj : MsÚ Byt�a 
 
     Školské jedálne zabezpe�ujú  hlavné a doplnkové jedlo pre školské zariadenia.  V roku 
2006 bolo vydaných 88 452 hlavných jedál a 84 725 doplnkových jedál. V školskej jedálni na 
UL. mieru sa pripravuje strava pre dôchodcov v meste a v mestských �astiach.  
 
 
Tab. �. 22  - školské jedálne 
 

Školská jedále� Po�et škol. zar. 
ktoré odberajú stravu 

Priemerný mesa�ný 
po�et stravníkov 

1 Školská jedále� Ul. mieru 6 567 
2 Školská jedále� Ul. E. Lániho 3 524 

 
Zdroj : MsÚ Byt�a 
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Zdravotníctvo a soc. služby 
 
 Zdravotnú starostlivos� obyvate�om Mesta Byt�e poskytuje zdravotnícke zariadenie – 
Poliklinika Byt�a, ktorej zria�ovate�om je VÚC Žilina. V tom zariadení sa nenachádza 
žiadna lôžková �as� ale slúži na prenajímanie priestorov pre samotné ambulancie štátnych 
i neštátnych lekárov, resp. pre ostatných poskytovate�ov zdravotníckej starostlivosti (LSPP, 
Rýcla zdravotná služba a pod.). Lekárske služby poskytujú v meste 4 súkromné lekárne.  
 
Tab. �. 23  - zdravotnícke zariadenia 
 

zdravotníctvo a kúpe�níctvo po�et 
Polikliniky samostatné (územné a samostatné) 1 
Lekárne 4 
výdajne zdravotníckych potrieb a pomôcok 1 
samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých 7 
samostatné ambulancie praktického lekára pre deti 4 
samostatné ambulancie praktického lekára – stomatológ 7 
samostatné ambulancie praktického lekára – gynekológ 3 
samostatné ambulancie lekára – špecialistu 16 
LSPP  pre  dospelých 1 
LSPP  pre  deti 1 
Rýchla zdravotná služba – nepretržitá 1 
zubné laboratórium 1 

 
Zdroj: ŠÚSR (SODB 2001) – Krajská správa Žilina, MsÚ Byt�a, Poliklinika Byt�a 
 

 
SOCIÁLNA  OBLAS� 
 
V sociálnej oblasti poskytuje ob�anom mesta Byt�e rôzne sociálne služby mesto Byt�a – 
Mestský úrad v Byt�i (ubytovanie v bytovom dome Jesienka – pre starších ob�anov, poskytovanie cenovo 
výhodnej stravy pre dôchodcov, poskytovanie opatrovate�skej služby a poskytovanie dotácií na stravu, školské 
pomôcky a motiva�né príspevky pre žiakov, ktorých rodiny sú v hmotnej núdzi a s nízkymi príjmami), �alej štát 
prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, pracoviska Byt�a (dávky 
v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne soc. dávky, príspevky pre �ZP) a taktiež VÚC Žilina (Domov 
dôchodcov Hrabové, Detský domov Byt�a), resp. ....K�ú� (Domov soc. služieb pre deti a dospelých). 
 
Tab. �. 24  -  sociálna oblas� 
 

objekty sociálnych služieb po�et kapacita �akatelia 
domov sociálnych služieb pre deti -K�ú� 1 18 - 
detský domov - Byt�a 1 64 nesledujú sa 
domov dôchodcov - Hrabové 1 31 15 
domov sociálnych služieb pre dospelých - K�ú� 1 11 19 
 
Zdroj: ŠÚSR (SODB 2001) – Krajská správa Žilina, MsÚ Byt�a 
 
 Ubytovanie v bytovom dome Jesienka 
 
Po�et bytov 59 z toho: 43  1-izbových bytov 
    15  2-izbových bytov 
      1  4-izbový byt 
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V roku 2007 je evidovaných 16 žiadate�ov o 1-izbové byty a 3 uchádza�i o 2-izbový byt. 
Jeden 2-izbový byt je stále vo�ný – ponecháva sa pre prípad náhleho ubytovania po�as 
živelnej pohromy. 
 
 Sociálne byty 
 
Po�et bytov 24 z toho: 13  garsoniek   
      9  1-izbových bytov 
      2  2-izbové byty 
Žiaden nie je vo�ný. V roku 2006 bolo 18 žiadate�ov o byt. 
 
Poskytovanie stravy dôchodcom 
 
Stravu mesto poskytuje prestárlym a invalidným dôchodcom. Za rok 2006 bolo odobraných 
16 816 obedov, �o je 1.401 obedov v priemere na 1 mesiac a na de� v priemere 66 obedov. 
 
Poskytovanie štátnych soc. služieb 
 
Po�et poberate�ov DHN a príspevkov k DHN v jednotlivých rokoch je približne na rovnakej 
úrovni, v roku 2006 došlo k ich zvýšeniu hlavne z radov dôchodcov v súvislosti s ú�innos�ou 
zákona �. 310/2006 Z.z., ktorým sa mení a dop��a zákon �. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Na úseku štátnych sociálnych dávok došlo k zmene od 1.4.2004, kedy sa ÚPSVaR stal 
jediným platcom  prídavku na die�a. Prechodom tejto agendy došlo k podstatnému nárastu 
poberate�ov. 
Po�ty poberate�ov pe�ažných príspevkov na kompenzáciu je hlavne ovplyv�ovaný 
stanovením  miery funk�nej poruchy posudkovým lekárom v posudku, ktorý vydáva 
oddelenie posudkových �inností a od príjmu spolo�ne posudzovaných osôb. 
Bola poskytovaná pomoc a poradenstvo v rámci sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
643 rodinám. 
 
Tab. �. 25  -  poskytovanie štátnych a soc. služieb 
 

Byt�a – po�et poberate�ov dávok sociálnej pomoci 
ROK Názov 2002 2003 2004 2005 2006 

DHN a príspevkov k DHN 310 324 379 351 470 
Náhradného výživného 17 13 14 14 9 
Štátnych sociálnych dávok 1414 1440 2736 2657 2564 
PP na kompenzácie �ZP 834 748 749 568 676 

 
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, pracovisko Byt�a 
 
Tab. �. 26  -  �erpanie finan�ných príspevkov 
 

Byt�a – �erpanie finan�ných prostriedkov 
ROK Názov 2002 2003 2004 2005 2006 

DHN a príspevkov k DHN 13980710 9907757 5894224 6461756 6795680 
Náhradného výživného 99276 30560 38100 74646 144058 
Štátnych sociálnych dávok 7746744 21375863 32466268 39631390 41539092 
PP na kompenzácie �ZP 6979758 7565294 5573815 7903054 9814607 

 
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, pracovisko Byt�a 
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 Opatrovate�ská služba 
 
Opatrovate�ská služba sa poskytuje výlu�ne ob�anom s trvalým pobytom na území mesta 
Byt�e, ktorí sú vzh�adom na svoj vek a zdravotný stav odkázaní na pomoc druhej osoby pri 
zabezpe�ovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti, 
zabezpe�enie kontaktu so spolo�enským prostredím. Opatrovate�ská služba sa poskytuje 
v domácnosti opatrovaného. 
Ku d�u 15.01.2007 poskytuje mesto opatrovate�skú službu 104 ob�anom mesta. 
Zaevidovaných máme �alších 30 žiadostí o poskytnutie opatrovate�skej služby. Poskytovanie 
opatrovate�skej služby zabezpe�ujú opatrovate�ky, ktoré vykonávajú starostlivos� pod�a 
pracovnej náplne. Mesto zamestnáva 83 opatrovateliek, z toho 4 opatrovate�ky pracujú na 
plný úväzok. 
 
Rozpo�et na rok 2007: 
 
Výdaj: 5 096 000,- Sk 
Predpokladaný príjem od opatrovaných ob�anov: 530 000,- Sk. 
 
 
Poskytovanie dotácií na stravu, školské pomôcky a motiva�ný príspevok 
 
 
MsÚ v spolupráci s Úsekom sociálnych vecí a rodiny v Byt�i zabezpe�uje realizáciu výnosu 
MPSVR SR �. 3749/05-II/1 zo d�a 14.12.2005 o poskytovaní dotácií pre deti na stravu, 
školské potreby a motiva�ný príspevok. Táto dotácia je poskytovaná žiakom, ktorých rodina 
je v hmotnej núdzi a žiakom rodín, ktorých príjem je najviac do výšky životného minima. 
Dotácia na stravu je poskytovaná všetkým žiakom materských a základných škôl (MŠ 
Hrabové, MŠ Hliník nad Váhom, MŠ Pšurnovice, MŠ Malá Byt�a, MŠ ul. Hurbanova, MŠ ul. 
Dostojevského, ZŠ ul. Mieru, ZŠ ul. Eliáša Lániho a ŠZŠI) 
 
 
Za kalendárny rok 2006 bolo poskytnuté v priemere 90 žiakom ZŠ a MŠ: 
 
1. Na pomôcky     81 000,- Sk 
2. Na motiva�ný príspevok  177 000,- Sk 
3. Na stravu    442 145,- Sk 
 
Zdroj: MsÚ Byt�a 
 

Kultúra a  šport 
 

Na území mesta Byt�e sa nachádzajú 2 športové štadióny (futbalový a hádzanársky),  5 
futbalových ihrísk (2x Ve�ká Byt�a, Hrabové, Hliník nad Váhom, Pšurnovice), 5 ihrísk 
ostatných (ved�ajšie športové plochy - basketbalové ihriská na sídlisku, ihrisko v areáli ZŠ Mieru, ihrisku na 
ul. Štúrovej – bývalý Sokol, Malá Byt�a) a jeden tenisový areál pri futbalovom štadióne ( 3 tenisové 
kurty).  V priestoroch základných škôl a Gymnázia prevádzkujú tieto školské zariadenia 3 
telocvi�ne, ktoré slúžia ako pre deti, tak i pre verejnos�. 
V roku 2004 mesto Byt�a zrekonštruovalo otvorené letné kúpalisko na Družstevnej ul. v Byt�i 
s kapacitou cca 300 návštevníkov. Okrem uvedených športových objektov sa v meste Byt�a 
nenachádza žiadne iné športovisko, resp. zariadenie. 
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Tab. �. 27  -  šport 
 

šport po�et 
kúpaliská umelé a prírodné 1 
telocvi�ne – spolu 3 
v tom   školské 3 
štadióny otvorené 2 
ihriská pre futbal (okrem školských) 5 
ihriská ostatné 5 
tenisový areál 1 
tenisové ihriská, ostatné ( pri Gymnáziu Byt�a ) 1 

 
Zdroj: ŠÚSR – Krajská správa Žilina, MsÚ Byt�a 

 
Športové kluby a oddiely. 
 
Zo športových oddielov pôsobiacich v meste má najvä�šie zastúpenie – základ�u futbalový 
oddiel Kinex Byt�a, v ktorom pôsobí 5 futbalových mužstiev (A mužstvo, mladší + starší žiaci, 
mladší dorast + starší dorast – všetky 3 liga) a prípravka pre najmenších. Medzi najvýznamnejšie 
oddiely patrí i Mestský hádzanársky klub Byt�a, v ktorom vyvíjajú športovú �innos� 4 
družstvá a prípravka (dorastenky – 1 liga, staršie a mladšie žia�ky – 3 družstvá a prípravka - všetky 
regionálne  sú�aže) a stolnotenisový oddiel TZO Byt�a, ktorý má prihlásené v dlhodobých 
sú�ažiach 5 družstiev (A družstvo – 1 ligy, B družstvo – 2 liga, C družstvo – 4 liga, D družstvo – 6 liga 
a dorastenci -1  divízia  žilinského kraja) .Taktiež športovú �innos� v meste vyvíja i CV� Byt�a 
v rámci svojich športových krúžkov a rôzne kluby športových �inností, bližšie uvedené v tab. 
ob�ianskych združení. 
 
Tab. �. 28  - športové kluby a združenia 

 
Zdroj: MVSR 
 

Názov združenia Názov združenia 
1.  Nová škola S. Bíroša Byt�a 21. Mikroregión Byt�ianskej kotliky 
2. Ajh�a �lovek ! 22. Ob�ianske združenie ATLAS 
3. Benet Lawn-tennis Club Byt�a 23. Po�ovnícka spolo�nos� Byt�a 
4. Betlehem v Byt�i 24. Po�ovnícke združenie Skali�né Byt�a 
5. Bomafako club 25. Powerlifting Byt�a 
6. Carp team Chy� a pus� 26. ROCKSTONE 
7. Drevodik 27. Rodi�ovské združenie pri ZUŠ v Byt�i 
8. Futbalový klub Hliník 28. Slovenská asociácia Kung-Fu 
9. Futbalový oddiel Kinex Byt�a 29. Slov. cyklistický zväz zdravotne postihnutých 
10. Horolezecký klub Direct Byt�a 30. Slov. lyžiarsky zväz zdravotne postihnutých 
11. Indies 31. Snowboardový tím Byt�a – v likvidácii 
12. JAMEFI 32.Športový klub telesne postihnutých športovcov 
13. Jazdecký klub Slovakia 33. Telovýchovné združenie ob�anov Byt�e 
14. Jednota slovenskej mládeže 34. TJ Pšurnovice 
15. Kinexakcionár 35. TJ Tatran Hrabové 
16. Klub hádzanej Kinex Byt�a 36. Urbárska po�ovnícka spol. Starý Háj 
17. Klub horskej cyklistiky Kinex Byt�a 37. Venujme svoj �as de�om - Byt�a 
18. Klub vodných športov Byt�a  
19. Materské centrum Š�astná rodina  
20. Mestský hádzanársky klub Byt�a  
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V meste Byt�a sa nachádza 5 mestských kultúrnych domov, z toho 4 v miestnych �astiach a 1 
postavený v roku 2006 v centrálnej �asti mesta na ul. Tresko�ovej pri Námestí SR v Byt�i. 
V novopostavenom Dome kultúry je umiestnené kino  s kapacitou 97 miest a taktiež 
viacú�elová sála s kapacitou 290 miest, ktorá je ur�ená na poriadanie divadelných podujatí, 
plesov, speváckych a hudobných koncertov a rôznych iných kultúrno-spolo�enských akcií. 
Taktiež v tomto objekte mesto Byt�a prevádzkuje klubové priestory, ktoré slúžia jednotlivým 
mestským klubom dôchodcov a rôznym združeniam. Prostredníctvom MsÚ v Byt�i mesto 
okrem KD financuje a spravuje i mestskú knižnicu spolu s pobo�kami umiestnenými 
v miestnych �astiach Mikšová a Hrabové. Rozmanitú kultúrnu �innos� na území mesta 
vyvíjajú i mestské CV� a ZUŠ, resp. niektoré ob�ianske združenia, hudobné skupiny a pod.. 
 
 
Tab. �. 29  -  kultúra 
 
 

kultúra po�et 
verejné knižnice vrátane pobo�iek 3 
knižné jednotky spolu 27 711 
používatelia 1 396 
videopoži�ovne a DVD poži�ovne 2 
Kultúrne domy 5 
kostoly 5 
cintoríny 7 
Domy smútku 6 
kino 1 

 
Zdroj: ŠÚSR – Krajská správa Žilina, MsÚ Byt�a 
 
 
 

Mestské kluby 
 

Kluby dôchodcov 
 
Klub dôchodcov – u�ite�ov 
Klub telesne postihnutých 
Klub dôchodcov rôznych povolaní – Jednota 
Klub postihnutých civiliza�nými chorobami 
Klub dôchodcov Hliník nad Váhom 
Klub dôchodcov invalidov Hliník nad Váhom 
Klub dôchodcov Hrabové 
 
Kluby mládeže 
 
Indies Club 
Klub mladých aluminikov 
Rock – Stone 
Hrabovanka – dychová hudba 
Klub muzeálnej a galerijnej spolo�nosti 
Klub Slovenská asociácia Kung-Fu, škola LAM GA ZAM CHUN SING GUNG FU 
Spolo�enstvo kres�anských rodín Malá Byt�a 
Spolo�enstvo kres�anskej mládeže Malá Byt�a 
 
Zdroj: MsÚ Byt�a 
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Cestovný ruch,  rekreácia 
 

Na území mesta Byt�e sa nachádza ve�mi známa NKP – areál Byt�ianskeho zámku, ktorý 
v sú�asnosti pozostáva zo 4 budov – renesan�ný kaštie� (Štátny archív Byt�a), sobášny palác 
(výstavné priestory Považského múzea), klasicistická budova (reštaurácia Palatín, ZUŠ), vstupná budova 
(umiestnená štátna správa) a taktiež sa tu nachádza novovybudovaný zámocký park. Významnou 
kultúrnou pamiatkou v meste je i gotický farský „Kostol všetkých svätých” a židovská 
„Synagóga“.  
V meste Byt�a poskytujú svoje služby ob�anom a návštevníkom mesta 4 ubytovacie 
zariadenia s kapacitou 101 miest a zna�ný po�et reštaura�ných zariadení a miestnych 
kaviarni�iek. V rámci rekreácie môžu ob�ania mesta a turisti využíva� služby mestského 
letného kúpaliska s kapacitou 300 návštevníkov a rovnako venova� sa pešej alebo cyklistickej 
turistike v blízkom pohorí Javorníky alebo v oblasti Sú�ovských skál. 
Pre malé deti na hranie majú rodi�ia v meste k dispozícii jedno detské ihrisko, nachádzajúce 
sa na Kilianovej ulici. 
 
 
 

 Úrady a inštitúcie na území mesta Byt�e 
 
Mestský úrad Byt�a 
Da�ový úrad 
Štátny archív Byt�a 
Sociálna pois�ov�a Žilina, pracovisko Byt�a 
Všeobecná zdravotná pois�ov�a 
Chemická zdravotná pois�ov�a  APOLLO 
KOOPERATIVA  a.s. 
Katastrálny úrad Žilina, Správa katastra Byt�a 
 
Obvodný úrad Žilina: 
 

- Živnostenský odbor , pracovisko Byt�a 
- Úrad životného prostredia, pracovisko Byt�a 
- Stavebný úrad, pracovisko Byt�a 
- Všeobecná vnútorná správa, pracovisko Byt�a 
 

Polícia, obvodné oddelenie PZ SR Byt�a 
Mestská polícia 
Hasi�ský a záchranný zbor Žilina, pracovisko Byt�a 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Byt�a 
 
 

11..11..44..    DDoopprraavvnnáá  aa  tteecchhnniicckkáá  iinnffrraaššttrruukkttúúrraa  
 
DOPRAVA 
 
Na území mesta Byt�a sa pod�a druhu dopravného prostriedku vyskytuje: 
 

- cestná doprava  
- ko�ajnicová doprava 
- potrubná doprava 
- vzdušná doprava. 

V cestnej doprave sa v  Byt�i používa viacero dopravných prostriedkov. Premiest�ovanie 
objektov z  miesta na miesto sa uskuto��uje najmä prostredníctvom motorových dopravných 
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prostriedkov, (napr. motocykel, osobný a nákladný automobil, taxi, autobus, a pod.), 
nemotorových dopravných prostriedkov, (napr. bicykel, kolieskové kor�ule, skateboard, 
a pod.) a pešo. 
Z ko�ajnicovej dopravy sa v Byt�i vyskytuje len železni�ná doprava. 
Potrubná doprava, ktorá sa uskuto��uje prostredníctvom potrubia ako dopravnej cesty, sa 
využíva najmä na prepravu nerastných surovín (plyn, voda), alebo niektorých iných surovín, 
materiálov, odpadov (napr. teplá voda, odpadové vody, piliny, a pod.). Potrubnú dopravu 
tvorí na území mesta sie� VTL a  STL plynovodov v  majetku a  správe plynárenskej 
organizácie (SPP, a.s., Bratislava), vodovodov a kanalizácie v  správe vodárenskej 
organizácie (SeVaK, a.s.), t.�. s výnimkou �asti vodovodu v mestskej �asti Hrabové, 
rozvodov TÚV a ÚK (TEZAR, s.r.o., príp. iní prevádzkovatelia), pneumatická doprava 
zriadená a prevádzkovaná v niektorých priemyselných prevádzkach na území mesta (napr. 
Drevoindustria Sú�ov Byt�a s.r.o., KINEX Byt�a, a.s. a iné). 
Preprava elektrickej energie ako médium sa uskuto��uje vzduchom, nadzemným elektrickým 
vedením v napä�ovej sústave VVN, VN a NN v majetku a správe energetickej organizácie 
(SEPS a.s., SSE, a.s.). 
 
Železni�ná doprava 
 
Železni�ná doprava je jedným z  najdôležitejších druhov dopravy vyskytujúcich sa v Byt�i. 
Z h�adiska vplyvu na životné prostredie je považovaná za priaznivú pre ekológiu. 
Územím mesta Byt�a prechádza železni�ná elektrická dvojko�ajová tra� �. 120, zaradená do  
I. kategórie medzinárodného významu - Bratislava – Žilina, ktorá je sú�as�ou európskeho 
multimodálneho  dopravného koridoru �. Va. Bola zriadená na pozemkoch v katastrálnom 
území Hrabové, Ve�ká Byt�a a  Hliník nad Váhom.  
Železni�ná tra� sa nachádza v  priestore údolia Váhu, na historickej starej obchodnej  ceste, 
vedúcej zo severu na juh Slovenska, v  tzv. považskej rozvojovej osi (Bratislava – Trnava – 
Tren�ín – Žilina). Z h�adiska miestnej polohy, tra� v úseku od železni�nej stanice Byt�a 
v smere na Žilinu prechádza údolím rieky Váh v susedstve novovybudovanej dia�nice D 1, 
úsek Vrtižer – Hri�ovské Podhradie popod jestvujúci cestný most na Váhu (štátna cesta I/18) 
a pod úrov�ou pri�ahlej štátnej cesty I/61 Žilina – Bratislava.  
Pre obsluhu cestujúcich osobnou železni�nou dopravou a niektorých prevádzok (prekládka 
a nakládka), bola v mestskej �asti Hrabové zriadená železni�ná stanica Byt�a. ŽS Byt�a bola 
železni�nou spolo�nos�ou v poslednej dobe modernizovaná (plynofikácia, obnova objektu), 
s cie�om zhodnotenia majetku a zlepšenia úrovne vybavenosti pre zamestnancov železnice 
a cestujúcich.  
ŽS v Byt�i má tohto �asu štyri dopravné ko�aje a jednu manipula�nú ko�aj. Stanica je 
vybavená releovým zabezpe�ovacím zariadením a pod�a platných predpisov patrí do 3 
kategórie takýchto zariadení. Z  h�adiska osobnej prepravy cestujúcich má zvýšený význam – 
pravidelne zastavujú niektoré rýchliky a nieko�ko osobných vlakov. Denná frekvencia 
cestujúcich je pod�a orienta�ných údajov ŽSR cca 250-300 cestujúcich. Ko�ajisko ŽS 
dopl�uje nieko�ko vle�iek.     
Hromadná doprava cestujúcich k ŽS v  Byt�i je uskuto��ovaná autobusmi pravidelných liniek 
SAD a zabezpe�ovaná Žilinským samosprávnym krajom.  
Železni�ná tra� na území mesta Byt�a plní dôležitú úlohu, najmä pokia� ide o tranzitnú 
dopravu z východu a severu na západ a juh Slovenska. 
Vo všeobecnosti je treba podotknú�, že železni�ná doprava na Slovensku sa tak, ako inde v  
Európe, nachádza v  ur�itom útlme, �o sa prejavuje aj v nízkom po�te cestujúcich, 
využívajúcich tento druh dopravy a množstve tovarov prepravovaných po železnici. Podobne 
je to v  Byt�i, s  výnimkou starších vle�iek; v  priestore ZŠ nie sú zriadené iné ko�ajiská, 
a nástupištia pre cestujúcich si vyžadujú modernizáciu.  
V sú�asnosti v nadväznosti na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, dlhodobé zámery  
Vlády Slovenskej republiky a železni�nej spolo�nosti, výstavba a modernizácia železni�nej 
trate �. 120 vrátane úseku Púchov – Žilina, patrí medzi základné priority investi�nej politiky 
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rezortu dopravy. Uskuto�nením tohto zámeru, ktorý je koordinovaný s programom 
modernizácie koridorov multimodálnych dopravných budú dosiahnuté technické parametre 
železni�nej trate Bratislava – Žilina pod�a dohôd AGC a AGTC. Znamená to, že v  úseku 
prechádzajúcim územím mesta Byt�a, sa predpokladá tra�ová rýchlos�:  

- IC a rýchliky – 160 km/hod 
- Os vlaky – 100 - 120 km/hod 
- rýchle nákladné vlaky – 100 - 120 km/hod  
- priebežné nákladné vlaky – 80 km/hod  
- manipula�né vlaky – 60 km/hod 

Modernizácia trate �. 120 Bratislava – Žilina bola už úspešne zapo�atá pred nieko�kými 
rokmi. Úsek Púchov – Žilina, ktorého modernizácia je plánovaná v rokoch 2008-2010, bol 
zaradený medzi prioritné projekty, schválené Vládou SR na financovanie z prostriedkov 
Kohézneho fondu. Sú�as�ou modernizácie železni�nej trate má by� aj prestavba objektu 
stanice v Byt�i, vrátane úpravy ko�ajiska a zriadenia podchodu pod týmto, ktorý je možné 
napoji� na pri�ahlé cestné komunikácie.  
 
Vodná doprava  
 
Tento druh dopravy sa na území Byt�e, až na výnimku individuálnej rekreácii a oddychu, 
nevyskytuje. 
V zmysle platného vládneho dokumentu „Koncepcia rozvoja vodnej dopravy“  z  r. 2000, sa 
rieka Váh považuje za sú�as� multimodálnych európskych koridorov �. Va a VI, pod�a 
dohody AGN medzinárodne ozna�ených ako E81. Predmetná koncepcia predpokladá 
dobudovania Vážskej vodnej cesty (VVC) s prepojením cez rieku Kysucu na rieku Odru 
(medzinárodná vodná cesta E30). Uskuto�nenie zámeru je rozdelené na štyri etapy. 
Rekonštrukcia a úpravy VVC v  Byt�i ako sú�as� úseku Púchov – Žilina, patrí do 3. etapy. So 
zriadením prístavu v Byt�i sa neuvažuje. Ukon�enie výstavby VVC sa predpokladá do roku 
2015. 
 
 
Letecká doprava  
 
Letecká doprava sa priamo na území mesta nevyskytuje, ale v jeho blízkosti, v  cestnej 
vzdialenosti cca 7 km v smere na Žilinu sa pri obci Dolný Hri�ov nachádza verejné 
medzinárodné letisko Žilina. Toto dopravné zariadenie slúži pre leteckú dopravu slovenských 
a zahrani�ných leteckých spolo�ností, uskuto��ovanie letov firemných a  súkromných 
lietadiel, letecký výcvik a športové lietanie, sanitné lety, špeciálne letecké práce a �innosti 
Armády SR a špeciálnych letov. 
Letisko využívajú na výu�bu pre potreby civilného letectva najmä študenti a zamestnanci 
Katedry leteckej dopravy, Fakulty PeDaS Žilinskej univerzity v Žiline. 
 
Cestná doprava 
 
Významným faktorom, ktorý ovplyv�uje cestnú dopravu na území mesta sú pozemné 
komunikácie.  
Pod�a dopravného významu, ur�enia a  technického vybavenia, pozemné komunikácie sa 
rozde�ujú na: 

- dia�nice 
- cesty 
- miestne komunikácie  
- ú�elové komunikácie 

Pozemná komunikácia pozostáva z cestného telesa a jeho sú�astí. Cestné teleso je ohrani�ené 
vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových 
múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými 
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obrubami chodníkov alebo zelených pásov. Za sú�as� dia�nic, ciest a miestnych komunikácií 
sa považujú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnos� - na 
zabezpe�enie a ochranu dia�nic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpe�nej, 
rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. Cesti�ka pre cyklistov, alebo chodník pre 
peších, tiež patria do pozemných komunikácií.  
Štátnu správu na dia�nicach a cestách pre motorové vozidlá vykonáva Ministerstvo dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR. Dia�nice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy vrátane ich 
prejazdných úsekov cez colné priestory a obce, sú (s výnimkou pod�a osobitného predpisu) 
vlastníctvom štátu. Správu na dia�nicach a cestách pre motorové vozidlá vykonáva Národná 
dia�ni�ná spolo�nos�. 
Štátnu správu na cestách I. triedy vykonávajú krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie a správu ministerstvom zriadené organizácie (napr. SSC). 
Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve 
samosprávneho kraja (s výnimkou pod�a osobitného predpisu). Štátnu správu na týchto 
cestách vykonávajú obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie  a  správu 
samosprávnym krajom na tento ú�el založené alebo zriadené právnické osoby (napr. Správa 
ciest ŽSK).  
Prejazdné úseky ciest II. a III. triedy cez colné priestory sú vo vlastníctve štátu. 
Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí.  
Ú�elové komunikácie sú vo vlastníctve štátu alebo iných právnických alebo fyzických osôb. 
Miestnu štátnu správu na miestnych a ú�elových komunikáciách vykonávajú obce. Správu 
komunikácií vo vlastníctve obce vykonávajú samotné obce prípadne právnické osoby nimi na 
tento ú�el založené, alebo zriadené. Takúto správu vykonávajú v prípade Mesta Byt�e 
Technické služby Mesta Byt�e, ako mestská príspevková organizácia.  
Správu ú�elových komunikácií vo vlastníctve štátu vykonávajú právnické osoby, ktorým 
celkom alebo prevažne slúžia a v prípade vlastníctva iných právnických alebo fyzických osôb 
– tieto osoby. 
Hlavnú komunika�nú kostru cestnej dopravy na území mesta tvorí nový úsek dia�nice D1 
Bratislava – Žilina, križovatka a dia�ni�ný privádza� Byt�a a sie� štátnych ciest I. – III. triedy, 
ktorá pozostáva zo: 
 
Tab. �. 30  - druhy dopravy 
 

 
Zdroj : MsÚ Byt�a 

 
- štátnej cesty I. triedy medzinárodného významu I/18 (E50, E442) Žilina – Byt�a – 

Makov – hranica SR/�R 
- štátnej cesty I. triedy medzinárodného významu I/61 (E75)  Byt�a – Považská Bystrica  

– Bratislava  
- štátnej cesty II triedy �.5 07 Žilina – Byt�a – Považská Bystrica – Púchov 

(Gab�íkovo), spájajúcej región Považia s juhom Slovenska 
- štátnej cesty III. triedy �. 507 52 Byt�a (št. cesta I/18) – Pšurnovice  
 

Na dia�nici a  pozemných komunikáciách prechádzajúcich Byt�ou s výnimkou štátnej cesty 
III/507 52, dominuje tranzitný charakter dopravy, ktorý dosahuje cca 86 – 91 % celkového 
dopravného za�aženia.  

Druh dopravy pod�a miesta (%) Posudzovaný úsek pozemnej 
komunikácie Tranzitná doprava Doprava zdroj - cie� Miestna doprava 

Št. cesta I/61 
Byt�a – Považská Bystrica 91 8 1 

Št. cesta I/18 
Byt�a – Žilina 86 13 1 
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Významným faktorom, ktorý vážnym spôsobom a  priaznivo ovplyvnil dopravnú situáciu 
v meste Byt�a, bolo v roku 2006 odovzdanie preložky štátnej cesty II/507do užívania, ktorá 
dovtedy prechádzala ako cestný prie�ah centrálnou, historickou �as�ou mesta. Predmetná 
cesta, situovaná na juhozápadnom okraji Byt�e, v minulosti na znehodnotených pozemkoch 
medzi jestvujúcou priemyselnou zónou, areálom športovísk FO Kinex a  riekou Váh, ktorá 
v sú�asnosti tiež plní úlohu dia�ni�ného privádza�a, odklonila �iasto�ne tranzitnú dopravu 
smerujúcu do Považskej Bystrici a na dia�nicu Bratislava – Žilina.  
Pozitívny vplyv na cestnú dopravu v Byt�i má tiež otvorenie, zatia� v polovi�nom profile 
(obojsmerná premávka v dvoch jazdných pruhov), dia�nice D1 za�iatkom r. 2007, v úseku 
Vrtižer – Hri�ovské Podhradie ako rýchlostnej komunikácie.  
Pozemné komunikácie na území mesta je možné pod�a funk�nej triedy považova� za: 
 
A. rýchlostné komunikácie (technické ozna�enie MR) – dia�nica D1 Bratislava – Žilina  
B. zberné komunikácie (technické ozna�enie MS, S): 
B 1 – I/61 Byt�a – Bratislava (cestný prie�ah Hrabové) 
          I/18 Žilina – Makov (cestný prie�ah centrum - Ve�ká Byt�a) 
B 2 – II/507 Žilina – Považská Bystrica (cestný prie�ah Hliník nad Váhom, centrum, Malá  
          Byt�a) 
          III/50752 Byt�a – Pšurnovice (cestný prie�ah ul. Družstevná, Pšurnovická) 
C. obslužné komunikácie (technické ozna�enie MO) – miestne a ú�elové komunikácie, ktoré 

slúžia pre dopravnú obsluhu územia 
D. nemotoristické komunikácie – miestne komunikácie v obytných zónach, chodníky pre  

cyklistov a chodcov, komunikácie so zmiešanou dopravou, alebo s obmedzením rýchlosti 
na 20 km/h. 

 
Základnou komunika�nou kostrou /ZAKOS/ mesta je sie� štátnych ciest a miestnych 
komunikácií, tvoriacich centrálny mestský okruh, ktorých dopravným uzlom je križovatka 
ciest a MK pri mestskom cintoríne a  Námestia SR s miestnou komunikáciou S. Sakalovej, 
Lombardiniho a 1. mája.  
V cestnej doprave na území mesta Byt�e prevláda tranzitný charakter dopravy, ktorý sa 
uskuto��uje po dia�nici a štátnych cestách I. a II. triedy. Je to zrejmé aj z výsledkov s�ítania 
dopravy uskuto�neného v  r. 1995, t.j. ešte pred odovzdaním dia�nice D1:  
 
Dopravné uzly (križovatky) 
 
Najdôležitejšími dopravnými uzlami mesta sú tieto križovatky: 
 

- dia�ni�ná križovatka Byt�a dia�nice D1 Bratislava – Žilina, úsek Vrtižer – Hri�ovské  
Podhradie s dia�ni�ným privádza�om, umiestnená na �avom brehu rieky Váh v k.ú. 
Hrabové; mimoúrov�ová  

- križovatka dia�ni�ného privádza�a so štátnou cestou II/507 Žilina – Považská Bystrica 
      (preložka štátnej cesty II/507 mimo centra mesta) 
- križovatka štátnej cesty II/507 Žilina – Považská Bystrica so štátnou cestou I/18 Žilina 

– Makov (pri moste cez Váh) 
- križovatka štátnej cesty I/18 Žilina – Makov so štátnou cestou II/507 Žilina – 

Považská Bystrica a Mi�urovou ul. v Byt�i  
- križovatka štátnej cesty II/507 Žilina – Považská Bystrica s ul. 1. mája v Byt�i (pri 

Kinexe) 
Ve�mi dôležitým dopravným uzlom v centre mesta je križovatka Námestia Slovenskej 
republiky s ulicou S. Sakalovej, Lombardiniho a 1. mája. 
 
Okrem uvedených križovatiek medzi dôležité patria tiež: 

- križovatka štátnej cesty I/18 Žilina – Makov s ul. M.R. Štefánika v Byt�i (pri obchode  
      BILLA) 
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- križovatka štátnej cesty I/18 Žilina – Makov s ul. Janka Krá�a a Na Sahare v Byt�i (pri 
moste cez Vážsky kanál) 

- križovatka štátnej cesty I/18 Žilina – Makov so štátnou cestou III/50752 Byt�a – 
Pšurnovice (Družstevná ul. v Byt�i)  

- križovatky miestnych komunikácií so štátnou cestou I/61 Žilina – Bratislava 
v Hrabovom 

- križovatky miestnych komunikácií so štátnou cestou II/507 Žilina – Považská Bystrica 
v Malej Byt�i 

- križovatky miestnych komunikácií so štátnou cestou II/507 Žilina – Považská Bystrica 
v Hliníku nad Váhom 

- križovatka miestnej komunikácie so štátnou cestou II/507 Žilina – Považská Bystrica 
      v Mikšovej. 
 

Menej dôležité dopravné uzly tvoria križovatky miestnych a ú�elových komunikácií.  
Z h�adiska bezpe�nosti cestnej dopravy a  nehodovosti, najdôležitejšia je križovatka dvoch 
štátnych ciest a miestnej komunikácie, vybudovaná pri mestskom cintoríne(št. cesta I/18 – 
Mi�urova – Hlinická ul.). Táto križovatka patrí dlhodobo k najnehodovejším križovatkám 
celého okresu Byt�a. Naj�astejšou prí�inou nehôd na nej bolo nedanie prednosti v jazde. 
Táto križovatka spolu s úsekom medzinárodnej štátnej cesty I/18 prechádzajúcim mestom 
negatívne ovplyv�uje a  v  budúcnosti ešte viac bude nepriaznivo ovplyv�ova� život 
a územný rozvoj mesta.  
 
Mestská hromadná doprava 
 
V sú�asnosti nie je v Byt�i zriadená. Niektoré z  úkonov klasickej hromadnej dopravy, 
spo�ívajúce v preprave osôb z  i  do mestských �astí ako aj žiakov základných škôl, 
zabezpe�ujú linkové autobusy SAD, ktorých výkony sú uskuto��ované pod doh�adom 
Žilinského samosprávneho kraja. 
 
Cyklistická doprava 
 
Je vhodným doplnením ostatných druhov dopravy. V meste Byt�a sa využíva ob�anmi bez 
rozdielu veku, hlavne za ú�elom premiest�ovania sa zo zón bývania do zón obchodu 
a služieb, za prácou do priemyselných zón, za oddychom do športových a rekrea�ných zón, a 
pod. V posledných rokoch nadobudlo na význame zria�ovanie špeciálne ozna�ených ciest 
a chodníkov pre cyklistov, najmä s cie�om aktívnej rekreácie, oddychu, športu a turistiky. Na 
menej frekventovaných pozemných komunikáciách boli na území mesta zriadené zna�kové 
cyklotrasy, ktorých vä�šina tvorí uzavreté okruhy alebo je napojená na iné turistické trasy pre 
cykloturistov. Tieto cesty pre cyklistov tvoria pomerne dobre rozvinutú a ozna�enú dopravnú 
sie� regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného významu. Okrem docie�ovej funkcie 
slúžia aj tranzitnej cyklistickej doprave. Cyklotrasy sa vyskytujú na vä�šine územia mesta 
Byt�a (t.�. s výnimkou mestskej �asti Hrabové). Sú zriadené na štátnej ceste II/507 
v Mikšovej, Malej Byt�i, Ve�kej Byt�i, za kanálom Váhu na ul. Pšurnovickej a Družstevnej, 
za kanálom Váhu v Hliníku nad Váhom, v Pšurnoviciach. 
 
Pešia doprava 
 
Je jedným z najrozšírenejších druhov dopravy na území mesta. Uskuto��uje sa po spevnených 
a nespevnených chodníkoch a plochách. Najdôležitejšie trasy pohybu chodcov sa nachádzajú 
v centrálnej �asti mesta. Túto tvorí historický stred mesta, územie pamiatkovej zóny a jej 
ochranného pásma – Námestie Slovenskej republiky, ul. S. Sakalovej a areál NKP Zámok 
Byt�a spolu s pri�ahlými ulicami a priestranstvami.  
V pešej doprave výrazne dominujú jej dva smery a dva hlavné �ahy: 
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- �ah východ – západ, ktorý vedie z priestoru autobusového nástupiš�a a obchodu BILLA cez  
  ul. M.R. Štefánika (Gymnázium, ZŠ pri ul. E. Lániho) na ul. S. Sakalovej (štátne úrady  
  v areáli Zámku, zdravotnícke zariadenia, pivovar, obchodné prevádzky a  pod.) a z priestoru  
  autobusového nástupiš�a cez ul. E. Lániho (ZŠ, pošta, TK budova), ul. Miksovu,  
  Hurbanovu, Lombardiniho (Námestie SR – MsÚ, kostol a farský úrad, obchody i služby), ul.  

1. Mája na sídlisko 1. mája a do firmy KINEX 
 

- �ah sever – juh, ktorý vedie z Námestia Slovenskej republiky a pri�ahlých ulíc na ulicu S.  
  Sakalovej do Zámku Byt�a a k mestskému športovému areálu. 
 
Dôležitým peším �ahom je aj trasa, ktorá umož�uje dosta� sa z centra mesta cez cestnú 
križovatku  pri cintoríne do mestskej �asti Hliník nad Váhom. 
Významným faktorom ovplyv�ujúcim pohyb chodcov a spájajúcim peším �ahom centrom 
mesta so železni�nou stanicou v  Hrabovom, môže by� chodník, zriadený v súvislosti 
s výstavbou dia�ni�ného privádza�a a preložky štátnej cesty II/507. 
Novým trendom v doprave je premiest�ovanie sa pomocou kolieskových kor�ú� a dosák 
s kolieskami, tzv. skateboardov. Tento druh dopravy využívajú niektorí ob�ania, bez rozdielu 
veku, ako ur�itý spôsob rekreácie a  aktívneho oddychu a  uskuto��ujú ho na miestnych, 
prípadne ú�elových komunikáciách. 
 
Statická doprava 
 
Statická doprava je neoddelite�nou sú�as�ou komunika�nej siete mesta. Pre ú�el tejto dopravy 
sú špeciálne navrhnuté, vy�lenené a  zriadené dopravné plochy. Ide o plochy pre parkovanie 
a odstra�ovanie vozidiel, ktoré  slúžia na umiest�ovanie vozidla mimo jazdné pruhy a  ich 
do�asné vylú�enie z  cestnej premávky z  dôvodu uskuto�nenia napr. návštevy objektu 
ob�ianskej vybavenosti, bytového domu, cesty do i  zo zamestnania, poruchy vozidla, a pod., 
alebo po dobu nepoužívania vozidla, (napr. havária vozidla, garážovanie vozidla a pod.) 
Pod�a d�žky parkovania sa rozlišuje krátkodobé parkovanie (do 2 hodín) a dlhodobé 
parkovanie (nad 2 hodiny) 
Státie je parkovacie miesto alebo odstavné miesto, ktorým je plocha, slúžiaca k parkovaniu 
(odstaveniu) vozidla, vrátane nezbytných bezpe�nostných vzdialeností okolo vozidla. 
 
Parkovacie a odstavné plochy sa zria�uje najmä: 

- na parkovacích miestach so státím pozd�ž komunikácie  
- na parkovacích pásoch pozd�ž komunikácie so šikmým alebo kolmým radením 

vozidiel  
- na samostatných plochách. 

Podmienky zria�ovania miest na parkovanie a odstavných miest sú stanovené príslušnými 
technickými predpismi a platnými normami. Prihliada sa pritom napr. na druh a  rozmery 
vozidiel, ktoré budú na daných miestach parkova�. Tieto vozidlá sa �lenia do skupín: 

- osobné a dodávkové automobily, jednostopové vozidlá 
-  nákladné automobily, autobusy 
- traktory a samopojazdné pracovné stroje. 

Významnú úlohu pri parkoviskách  majú nasledovné faktory: 
1.príjazdové a odjazdové komunikácie – riešia spôsob pripojenia parkovísk na pozemné  
   komunikácie (na cestnú sie�, rýchlostné, zberné, obslužné komunikácie) 
2.usporiadanie jednotlivých statí – radenie vozidiel (pozd�žne, šikmé, kolmé státie) 
3.vnútorné komunikácie parkoviska, alebo odstavné plochy (možnosti manévrovania  
   vozidlom, vzdialenosti, a pod.  
4.povrchovú úpravu plochy (napr. spevnené a nespevnené plochy, trávnaté plochy). 
Inými možnos�ami parkovania sú: 

- garáže a prístrešky na parkovanie 
- viacúrov�ové parkovacie plochy 
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- podzemné parkoviská 
 

Nako�ko riešenie statickej dopravy si vyžaduje záber množstva plôch tam, kde sa vyskytuje 
nedostatok miesta na stavbu parkovísk, mala by sa uplat�ova� výstavba viacúrov�ových a 
podzemných parkovísk. Podzemné parkoviská je dobré zria�ova� v historických �astiach 
mesta, pod vä�šími obchodnými centrami.  
 
Na území mesta Byt�a sa pre ú�ely statickej dopravy využívajú najmä tieto jestvujúce objekty 
a plochy: 

- garáže a plochy na individuálne parkovanie a odstavovanie vozidiel – zriadené na 
celom území na pozemkoch pri rodinných domoch ob�anov a majú k nim doplnkovú 
funkciu 

- garáže na hromadné parkovanie a odstavovanie vozidiel – zriadené najmä pri areáloch 
vä�ších podnikov (napr. KINEX Byt�a, TECHNOMETAL, a pod.), ktoré slúžia na 
obsluhu a pre návštevu týchto prevádzok, alebo zriadené pri niektorých obchodných 
prevádzkach (napr. BILLA – 60 statí),  prípadne zriadené pre individuálne potreby 
ob�anov (napr. Úvažie – 52 statí, pri prevádzke Lesy, š.p. – 30 statí, Hollého ul. – 36 
garážových boxov, Thurzova ul. – 18 statí, niektoré garáže v bytových domoch na 
Sídlisku 1. Mája a v iných lokalitách) 

- verejné parkoviská zriadené na miestnych komunikáciách najmä v centre mesta (napr. 
na Námestí SR a pri�ahlých uliciach – cca 150 – 200 statí, pri Poliklinike na ul. S. 
Sakalovej – cca 52 statí, pri Pivovare na ul. S. Sakalovej – cca 30 statí, na Tresko�ovej 
ul. – 12 statí, na ul. S. Bíroša – 25 statí, pri Tribúne FO – 40 – 50 statí), pri bytových 
a rodinných domoch 

- plochy v priestore autobusového nástupiš�a SAD. 
 

Vzh�adom na rýchly rozvoj spolo�nosti mesta, jej stúpajúcu náro�nos� na pohodlie života, 
vysoký stupe� motorizácie a  podcenenie významu a úlohy statickej dopravy v minulosti, pri 
povo�ovaní stavieb najmä ob�ianskej vybavenosti a  bytových domov, sa vyskytuje problém 
s nedostatkom verejných parkovacích miest v Byt�i. 
V minulosti navrhované plochy sa v sú�asnosti javia ako kapacitne neposta�ujúce 
a nevyhovujúce. Rozšírenie ich kapacity treba teraz rieši� dodato�ne, s vynaložením zna�ných 
finan�ných nákladov, pochádzajúcich z verejných prostriedkov a  náro�nejším technickým 
spôsobom. 
Problém statickej dopravy v Byt�i spo�íva zásadné v dvoch oblastiach: 
 
a) krátkodobé a dlhodobé parkovanie vozidiel v centre mesta, ktoré súvisí s dopravnou 

obsluhou a návštevou prevádzok a zariadení, dochádzkou do zamestnania, návštevou 
mesta a turistikou a pod.; prejavuje sa nedostatom parkovacích plôch v doobed�ajších 
hodinách; popoludní sa parkovacie miesta využívajú za týmto ú�elom len vo ve�mi 
obmedzenom rozsahu; po uzavretí prevádzok a zariadení; v no�ných hodinách je využitie 
týchto plôch minimálne a miesta sú prázdne 

b) krátkodobé a dlhodobé parkovanie vozidiel pri bytových a rodinných domoch – miesta sú  
      po�as pracovného d�a prázdne; zapl�ujú sa ve�er a cez noc do rána �alšieho  
      d�a, prípadne sú zaplnené cez dni pracovného vo�na a pokoja. 
 
Riešením uvedených problémov by mohlo by� ur�ité obmedzenie na úkor pohodlnosti 
a zamedzenie prístupu do centrálnej, dopravou najviac za�aženej �asti mesta, zriadením 
záchytných parkovísk, prípadne vzh�adom na nedostatok potrebných plôch, nadzemných 
alebo podzemných parkovísk.  
V prípade parkovania pri bytových domoch je problém možné ešte vyrieši� v niektorých 
lokalitách na úkor jestvujúcich trávnatých plôch. Ide pritom len o do�asné vyriešenie 
záležitosti a preto už teraz treba uvažova� s riešením, ktoré si vyžiada výstavbu �alších 
garáží.  Parkovanie v meste je bezplatné. 
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Dopravná obslužnos� územia 

 
Vzh�adom na v  minulosti pomerne dobre zriadenú sie� zberných a  obslužných komunikácií, 
umož�ujúcich dostupnos� do vä�šiny lokalít mesta, sa v dopravnej obslužnosti nevyskytovali 
problémy.  
Postupnou nieko�koro�nou a každoro�nou opravou a údržbou komunikácií vo vlastníctve 
mesta, sa dosahuje ich požadovaná zjazdnos� a priechodnos�.  Zlepšujú sa týmto technické 
parametre vozovky a pod�a možnosti aj ich usporiadanie a  vybavenos�. Miestne pomery 
v niektorých prípadoch, žia� znemož�ujú modernizáciu komunikácii tak, aby vyhoveli 
sú�asne platným technickým normám a požiadavkám dopravy, (napr. šírkové usporiadanie, 
odvodnenie, sú�asti cestného telesa a pod.).  
Vzh�adom na charakter jestvujúcej zástavby a niektoré obmedzenia v cestnej doprave, sa 
môžu  vyskytova� ur�ité problémy so zásobovaním prevádzok v centrálnej mestskej zóne 
(Námestie SR, ul. S. Sakalovej) a v statickej doprave. 
 
 
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
 
 
ENERGETIKA 
 
ZÁSOBOVANIE PLYNOM 
 
Zásobovanie územia mesta plynom je riešené plynárenskými zariadeniami, vybudovanými 
v rámci plynárenskej sústavy Slovenskej republiky, ktoré sú majetkom plynárenskej 
organizácie (príslušné zložky SPP, a.s., Bratislava). 
Na území mesta Byt�e sa nachádzajú dva významné tranzitné plynovody a sie� miestnych 
plynovodov. 
Z h�adiska prevádzkového tlaku plynu v plynárenskom potrubí ide o tieto plynovody: 
a) vysokotlaké plynovody (VTL): 

- Považský plynovod svetlosti potrubia D 300, pretlaku PN 2,5 MPa – tranzitný 
dia�kový plynovod zriadený v  r.1958 v katastrálnom území Malá Byt�a, Hrabové, 
Ve�ká Byt�a  

- Byt�a – Ve�ké Rovné (s odbo�kou na Petrovice a Hvozdnicu) D 150 a D 100, PN 2,5    
      MPa zriadený v  r. 1994 v katastrálnom území Ve�ká Byt�a, Hliník nad Váhom 

b) stredotlaké plynovody (STL): 
- Byt�a – Kotešová – tranzitný plynovod zriadený v  k. ú. Ve�ká Byt�a, Hliník nad 

Váhom 
- miestne rozvody plynu vybudované v  rôznych �asových obdobiach, z  rôznych 

materiálov (oce�, PE), o rôznej svetlosti (napr.D50, 63,110) a pretlaku v  k. ú. Ve�ká 
Byt�a, Hliník nad Váhom, Hrabové, Malá Byt�a, Pšurnovice. 

 
Siete STL miestnych rozvodov plynu v  Byt�i sú tohto �asu úplne zriadené, s  výnimkou 
mestskej �asti Mikšová (s lokalitou Be�ov a  Starovec). Na zváženie je dokon�enie výstavby 
plynovodov  v  Pšurnoviciach, kde v rokoch 2000 – 2005 bol vybudovaný prívod plynu, cca 
73 % celkovej d�žky plynovodov II. stavby a cca 54 % celkovej d�žky plynovodov III. stavby, 
t.j. celkom cca 61 % celkovej d�žky miestnych plynovodov. Z celkového po�tu obyvate�ov 
Pšurnovic, prístup k plynu nemá cca 5 % obyvate�ov. 
Sú�asný stav plynofikácie mesta umož�uje využívanie plynu cca 95 % jeho obyvate�stva. 
K plynu nemá zatia� prístup zostavajúcich cca 5 % obyvate�stva, z toho cca 3,6 % bývajúcich 
v Mikšovej a cca 1,4 % bývajúcich v Pšurnoviciach.  
Sú�as�ou technickej vybavenosti plynárenskej siete sú objekty regula�ných staníc plynu (RS), 
ktoré na území mesta boli zriadené v týchto lokalitách: 
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- za športovým areálom na ul. S. Sakalovej (Úvažie) 
- na sídlisku 1. mája (Gaštanová - Geromettu) 
- na Pšurnovickej ul.  (za kanálom Váhu) 
- na Okružnej ul. (pri Kaplnke) 
- v  Hrabovom  
 

Predmetné zariadenia slúžia pre potreby zásobovania plynom k. ú. Ve�ká Byt�a, Malá Byt�a, 
Hrabové, Hliník nad Váhom. 
Pšurnovice sú zásobované plynom z RS, nachádzajúcej sa v obci Petrovice. 
Pre plynofikáciu mestskej �asti Mikšová boli v  r. 2002 vypracované nevyhnutné projektové 
podklady a zabezpe�ené vydanie stavebného povolenia, ktorého platnos� sa kon�í  d�a 
6.12.2008. Uskuto�nenie plynofikácie Mikšovej (okrem lokality Starovec a  Be�ov) si 
vyžaduje výstavbu prívodu plynu z  RS v obci Hvozdnica v d�žke cca 1,6 km a miestnych 
plynovodov v d�žke cca 2,3 km, o celkovom rozpo�tovom náklade cca 7,7 mil. Sk (CÚ 2003). 
Je potrebné podotknú�, že vzh�adom na celkové spolo�ensko-ekonomické zmeny, ktoré 
prebehli v posledných rokoch v Slovenskej republike a  záležitosti súvisiace s  výstavbou 
plynovodov, dokon�enie plynofikácie mesta je tohto �asu závislé od záujmov plynárenskej 
spolo�nosti. 
Vysoký rozsah splynofikovaného územia mesta umož�uje využívanie plynu ako 
ekologického paliva na vykurovanie, ohrev TÚV alebo pre potreby každodenného života 
domácností. Vä�šina kotolní, prevádzkovaných na území mesta a domácností, využíva zemný 
plyn. Pôsobí to priaznivo na �istotu ovzdušia, životné prostredie, zlepšuje pohodlie bývania a  
celkové životné podmienky obyvate�stva.  
 
ZÁSOBOVANIE  TEPLOM 
 
Zásobovanie územia mesta teplom je riešené spôsobom: 
 
- centralizovaným (CZT) - z ústredných zdrojov tepla – sídliskovými kotol�ami (Sídlisko,  
  Úvažie, Centrum) na zemný plyn, ktoré prevádzkuje firma TEZAR spol s .r.o., Byt�a 
- decentralizovaným (DZT) - z lokálnych a individuálnych zdrojov tepla, (vrátane domových  
   kotolní) s palivom zemný plyn, tuhé palivo, v menšej miere tiež elektrická  
   energia a plyn.  
 
Lokálne kotolne zásobujú teplom niektoré bytové domy (TEZAR, SBD), vä�šinu prevádzok 
a zariadení ob�ianskej vybavenosti v  meste vrátane školských zariadení (TEZAR, Mesto 
Byt�a, KINEX, TECHNOMETAL, LG Slovakia, DI Sú�ov, T-Com, Pivovar Popper, KRPA 
KUBIKA, Poliklinika, Gymnázium Byt�a, DD a SS Hrabové a iné).  
Tieto kotolne sú považované za stredné a malé zdroje zne�is�ovania ovzdušia. Vä�šina z nich 
na ohrev vody využíva ako palivo zemný plyn, ktorý je ekologicky priaznivý pre životné 
prostredie a v podstate nespôsobuje zne�is�ovanie ovzdušia. Iba niektoré z lokálnych kotolní 
neboli doteraz plynofikované a  sú zna�ným zdrojom zne�is�ovania ovzdušia. Medzi 
zariadenia kde sa spa�uje tuhé palivo, patrí kotol�a DI Sú�ov a kotolne niektorých zariadení 
ob�ianskej vybavenosti v majetku Mesta Byt�a (MŠ/ZŠ – Hliník n. Váhom, Pšurnovice, 
Hrabové, KD – Hliník n. Váhom, Pšurnovice,  PZ - Hliník n. Váhom, Pšurnovice, Hrabové).  
Vzh�adom na rast cien zemného plynu sa �as� obyvate�stva mesta používajúca individuálne 
zdroje zásobovania teplom, za�ala orientova� na výrobu tepla a  TÚV, vä�šinou v kombinácii 
paliva - plyn / tuhé palivo. Niektoré domácnosti sa najmä z  finan�ných dôvodov vrátili do 
využívania tuhého paliva. V mestskej �asti Mikšová, ktorá nie je plynofikovaná, boli 
v minulosti vytvorené podmienky na zásobovanie teplom s využitím elektrickej energie. 
Vykurovacím médiom je teplá voda, elektrická energia alebo plyn. 
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ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 
 
Z h�adiska napä�ovej sústavy sa na distribúciu elektrickej v území mesta využíva: 
a) vedenie VVN – vzdušné, primárne: 

- 110 kV vedenie Byt�a – Žilina (rozvod�a SSE, a.s., Žilina, Pri Raj�ianke) 
- 110 kV vedenie Byt�a – Považská Bystrica 
- 110 kV vedenie VE Hri�ov (Žilina) – VE Mikšová 

      prechádzajúce tranzitom cez katastrálne územie Hrabové, Mikšová  
 
b) vedenie VN prostredníctvom ktorého sa elektrická energia distribuuje po  celom 

katastrálnom území mesta, privádza do rozvodní a stožiarových transformátorov; vä�šinou 
ide o  prenos vzdušnou sie�ou, v menšom rozsahu -  podzemným káblom a  tzv. primárne 
vedenie 

c) vedenie NN – sekundárne vedenie, ktorým sa elektrickou energiou zásobuje obyvate�stvo 
mesta, bývajúce individuálne v  rodinných domoch, prípadne v bytových domoch, 
zásobujú sa prevádzky, ob�ianska vybavenos� a pod. zariadenia. Vedenie je prevedené 
podzemným káblom alebo vzdušne na st�poch. 

 
Vzh�adom na to, že elektrickou sie�ou je pokryté celé územie mesta a jeho kapacita doteraz je 
posta�ujúca, sa s  výnimkou mimoriadnych udalostí nevyskytujú problémy so zásobovaním 
týmto druhom energie. 
Významnú úlohu v energetickej sústave Slovenskej republiky a  systéme priehrad a vodných 
elektrární tzv. Vážskej kaskády, má VE Mikšová o výkone 80 MW, ktorá do celoštátnej 
distribu�nej siete dodáva ro�ne cca 157 GWh elektrickej energie. Zariadenie je tiež prínosom 
pre životné prostredie, nako�ko ide o dôležitú ekologickú stavbu, vyrábajúcu elektrinu 
s využitím vodnej energie a nezne�is�ujúcu ŽP. 
 
Výrobou a distribúciou elektrickej energie sa zaoberajú oprávnené organizácie (VE a.s., 
Tren�ín, SEPS a.s., SSE a.s. Žilina). 
Elektrická energia sa využíva aj na osvetlenie ulíc a  verejných priestranstiev. Verejné 
osvetlenie je zriadené na stožiaroch sekundárnych sietí NN a spravované Technickými 
službami mesta Byt�e. 
Netradi�né a obnovite�né energie sa zatia� na území mesta Byt�e nevyskytujú. 
 
SPOJE 
 
Poštovú službu t.j. príjem a doru�ovanie poštových zásielok na území mesta, zabezpe�uje 
Slovenská pošta, š.p., prostredníctvom objektu pošty umiestneného priamo v  centre mesta 
a poštových doru�ovate�ov v teréne.  
Telekomunika�né spojenie v  meste, ktoré z  h�adiska pevnej verejnej telefónnej siete patrí 
do regionálnej oblasti (RO) Žilina, je plne automatizované. Telefónne spojenia sú v pevnej 
telefónnej sieti uskuto��ované prostredníctvom telefónnej ústredne, káblovej a optickej siete 
spolo�nosti T – Com.   
Telefónne hovory je tiež možné uskuto��ova� s využitím služieb, poskytovaných mobilnými 
telefónnymi operátormi, spolo�nos�ami T-Mobile Slovensko, a. s., Orange Slovensko, 
Telefónica O2 Slovakia s.r.o., ktoré majú na území mesta alebo v jeho blízkosti vybudované 
príslušné zariadenia. 
Služby na prenos hlasových služieb a dát  na rôznorodých technických princípoch, (napr. 
internet) poskytujú viaceré spolo�nosti a prevádzkovatelia.  
Televízne vysielanie je možné prijíma� tradi�ným anténovým spôsobom, pomocou 
satelitných antén, alebo rozvodov mestskej káblovej televízie. Televízne programy prijíma z 
káblových rozvodov mestskej spolo�nosti KTR Byt�a, s.r.o., za príslušný poplatok t.�. 
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(04/2007) cca 850 odberate�ov (prípojky) bývajúcich  v  k. ú. Ve�ká Byt�a, Hliník n. Váhom, 
Malá Byt�a, Hrabové. Kapacitné možnosti KTR Byt�a nie sú ešte celkom naplnené a jestvujú 
zna�né rezervy.  
Na kábelový rozvod  zriadený Stavebným bytovým družstvom je napojených viac ako 800 
odberate�ov. Niektorí ob�ania a organizácie využívajú rádiokomunika�né zariadenia.  

 
11..11..55..    EEkkoonnoommiikkaa  
 
Ekonomická základ�a a jej štruktúra, zamestnanos� 
 
 
Miera ekonomickej aktivity obyvate�ov mesta v �ase SOBD v roku 2001 predstavovala 51 % 
z celkovej populácie mesta, �o sa zhodovalo i s celoštátnym priemerom. V sú�asnosti 
dochádza na území mesta k miernemu nárastu ekonomickej aktivity obyvate�ov a to z dôvodu 
dospievania silnejších mladších ro�níkov populácie spojenou s poklesom nezamestnanosti, 
resp. s vytváraním nových pracovných príležitostí v blízkom okolí mesta.  V budúcnosti sa 
naopak predpokladá mierny pokles zapojenia obyvate�stva do pracovného procesu v dôsledku 
poklesu produktívnej zložky obyvate�stva a nárast osôb v poproduktívnom veku, v súvislosti 
s �ím nastane pokles celkového po�tu ekonomicky aktívnych obyvate�ov. 
 
 
pomerný graf 
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ekonomicky neaktívny
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Zdroj: ŠÚSR (SODB 2001) 
 
 
Tab. �.31 uvádza ekonomicky aktívne obyvate�stvo mesta pod�a jednotlivých odvetví 
hospodárstva – SODB 2001. Najviac obyvate�ov mesta je ekonomicky aktívnych 
v priemyselnej výrobe, �o predstavuje až 37 % podiel z celkového po�tu. 	alej nasledujú 
oblasti: ve�koobchod, maloobchod – 10 %, stavebníctvo a verejná správa – 6 %. Ve�ký 
pokles oproti minulosti je zaznamenaný v oblasti po�nohospodárstva, kde bolo ekonomicky 
aktívnych len 1 % obyvate�ov mesta. Sú�asnú zamestnanos� v meste, resp. jej štruktúru 
ovplyv�uje meniaca sa ekonomická základ�a a to predovšetkým v oblastiach spojených 
s rozvíjaním sa automobilového priemyslu, resp. s rozširovaním prevádzok nadnárodných 
obchodných re�azcov do menších okresných miest. Kladný prínos pre zamestnanos� má aj 
rozvíjajúca sa stavebná výroba, hlavne z dôvodu výstavby národnej dia�ni�nej siete a taktiež 
novovznikajúcich priemyselných objektov. Stupe� zamestnanosti v meste ovplyv�ujú aj 
modernizácie resp. racionalizácia výroby, znižovanie nákladov a odbytové �ažkosti 
v priemyselných podnikoch (znižovanie zamestnanosti) a taktiež novovznikajúca priemyselná zóna 
nachádzajúca sa za Autoservisom – „ Minárik “, kde prebieha výstavba priemyselného závodu 
s po�tom cca 200 nových pracovných príležitostí. 
Pozitívne zamestnanos� v meste ovplyv�uje i zavedenie štátneho nástroja aktívnej politiky 
trhu práce a to vytváranie verejno – prospešných miest pre dlhodobo nezamestnaných. 
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Tab. �.31  – ekonomicky aktívni ob�ania v r. 2001 
 

Ekonomicky aktívne osoby Mesto  B Y T � A 
Odvetvia hospodárstva Muži Ženy Spolu 

po�nohospodárstvo, po�ovníctvo a súvisiace služby 34 26 60 
lesníctvo, �ažba dreva a pridružené služby 38 11 49 
rybolov, chov rýb 2 0 2 
�ažba nerastných surovín 3 1 4 
priemyselná výroba 1079 1076 2155 
výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 76 18 94 
stavebníctvo 299 20 319 
ve�koob.  a maloob., oprava mot. vozidiel, motoc. a sp. tovaru 249 313 562 
hotely a reštaurácie 42 87 129 
doprava, skladovanie a spoje 180 78 258 
pe�ažníctvo a pois�ovníctvo 13 32 45 
nehnute�., prenajím. a obch. služby, výskum a vývoj 137 92 229 
verejná správa obrana, povinné soc. zabezpe�enie 154 203 357 
Školstvo 44 231 275 
zdravotníctvo a soc. starostlivos� 34 153 187 
ostatné verejné, sociálne a osobné služby 72 49 121 
súkromné domácnosti s domácim personálom 0 5 5 
exteritoriálne organizácie a združenia 0 0 0 
ekonomicky aktívni bez udania odvetví 586 440 1026 

SPOLU 3042 2835 5877 
 
Zdroj: ŠÚSR (SODB 2001) – Krajská správa Žilina 
 
 
V tabu�ke �.32 je uvedené �lenenie obyvate�stva mesta pod�a dosiahnutého stup�a školského 
vzdelania a pohlavia. 
 
Tab. �.32  - najvyšší ukon�ený stupe� školského vzdelania  
 

Mesto  B Y T � A  
stupe� školského vzdelania Muži Ženy Spolu 

základné 750 1426 2176 
u��ovské bez maturity 1924 1283 3207 
stredné odborné bez maturity 45 39 84 
úplné stredné u��ovské s maturitou 449 303 752 
úplné stredné odborné s maturitou 568 953 1521 
úplné stredné všeobecné 156 340 496 
vyššie 27 34 61 
vysokoškolské spolu 334 255 589 
ostatní bez udania školského vzdelania 26 27 53 
ostatní bez školského vzdelania 12 12 24 
deti do 16 rokov 1340 1247 2587 

 
Zdroj: ŠÚSR (SODB 2001), Krajská správa Žilina 
 
Tab. �.33  -  stupe� školského vzdelania 
 

Stupe� školského vzdelania Mesto Byt�a v % Slovensko v % 

základné 18,8 21,06 
u��ovské bez maturity 27,8 19,72 
stredné odborné bez maturity 0,7 3,78 
úplné stredné u��ovské s maturitou 6,5 4,68 
úplné stredné odborné s maturitou 13,2 15,73 
úplné stredné všeobecné 4,3 4,71 
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vyššie 0,5 0,50 
vysokoškolské spolu 5,1 7,87 
ostatní bez udania školského vzdelania 0,5 1,59 
ostatní bez školského vzdelania 0,2 0,29 
deti do 16 rokov 22,4 20,07 

 
Zdroj: ŠÚSR (SODB 2001), Krajská správa Žilina 
 
 Z porovnávacej tabu�ky úrovne školského vzdelania v Meste Byt�a a Slovenskej 
republiky v roku 2001 vyplýva, že v Meste Byt�a majú ob�ania dosiahnuté stredné vzdelanie 
s maturitou približne na rovnakej  úrovni ako je celoslovenský priemer, ob�anov 
s vysokoškolským vzdelaním žije na území mesta približne o 30% menej ako je 
celoslovenská úrove�. Z tabu�ky je vidie�, že �o sa týka úrovne dosiahnutého stup�a 
školského vzdelania prevládajú v našom meste ob�ania s u��ovským vzdelaním bez maturity 
(o 40% viac ako v SR).  
 
Odvetvová štruktúra – významné subjekty 
 
 
Na území mesta je v sú�asnosti zaevidovaných 1032 podnikate�ských, resp. 
zamestnávate�ských subjektov. Z toho právnické osoby predstavujú 16,5 % - 172 subjektov 
a fyzické osoby 83,5 % - 860 subjektov. Jednotlivé podnikate�ské a zamestnávate�ské 
subjekty pôsobia v nasledovných odvetviach hospodárstva: obchod, služby, finan�níctvo 
a verejná správa 55 %, stavebníctvo 22 %, priemysel 22 % a po�nohospodárstvo 1 %. 
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Tab. �. 34 – Podniky a živnostníci na území mesta Byt�e pod�a ekonomických �inností 
 

2005 2006 Organiza�ná štruktúra hospodárstva 
po�et po�et 

Subjekty vedené v Registri organizácií 934 1032 
právnické osoby spolu 153 172 
z toho    -  akciové spolo�nosti 7 7 
 spolo�nosti s ru�ením obmedzením 89 103 
 družstvá 1 1 
 organiza�né zložky zahrani�né 2 3 
 ostatné ziskovo orientované jednotky 10 12 
neziskové inštitúcie spolu 44 46 
v tom     -  rozpo�tové organizácie 9 9 
 príspevkové organizácie 1 1 
 ostatné organizácie 34 36 
Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri 781 860 
v tom     -  živnostníci 740 814 
 podnikajúci v slobodných povolaniach 27 32 
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 samostatne hospodáriaci ro�níci 14 14 
Subjekty pod�a vybraných ekonomických �inností 934 1032 
po�nohospodárstvo 24 10 
priemysel 174 225 
stavebníctvo 200 231 
obchod 536 566 
v tom     -  ve�koobchod, maloobchod, služby 372 337 
  finan�níctvo 69 55 
 verejná správa, školstvo, šport 95 174 

 
Zdroj: ŠÚSR – Krajská správa Žilina, 2005,2006 
 
 
Medzi najvýznamnejšie zamestnávate�ské a podnikate�ské subjekty pôsobiace na území 
mesta patria v oblasti priemyslu: 
 
- Technometal s.r.o. 
- GEBA – Slovakia s.r.o. 
- KRPA -  KUBIKO s.r.o. 
- Kinex a.s. 
-  Leader Gasket of Slovakia s.r.o. 
- TECHNOMETAL  PLUS s.r.o. 
- Prefa Byt�a Hrabové a.s. 
- Kamenivo Slovakia a.s. 
- Drevoindustria Sú�ov s.r.o. 
 
- BENT s.r.o. 
- Golem plus s.r.o. 
- Pivovar Popper s.r.o. 
- Mechanika s.r.o. 
- ASA Byt�a s.r.o. 
- Makyta a.s. Púchov 
 
 
v oblasti služieb: 
 
 
- AUTOCENTRUM Ing. Minárik s.r.o. 
- TEZAR s.r.o. 
- EURÓPA – KERAMIKA Valentino Armanini 
- STAVO ARTIKEL s.r.o. 
- MIRA s.r.o. 
- BYSSPOL s.r.o. 
- Záhrada s.r.o. 
 
 
Trh práce, nezamestnanos� 
 
 

Zamestnanos� v meste Byt�a je ovplyv�ovaná viacerými faktormi. Predovšetkým 
možnos�ou poskytovaných pracovných príležitostí zo strany zamestnávate�ov a tiež vývojom 
zamestnanosti v susedných okresoch, najmä v okrese Žilina a Považská Bystrica. Mimo 
regiónu Byt�a dochádza za prácou pomerne vysoký po�et ekonomicky aktívnych obyvate�ov. 
Uvedená skuto�nos� je daná geografickou polohou regiónu. 
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Miera nezamestnanosti v meste Byt�a mala od roku 2002, kedy dosiahla hodnotu 8,59 % (z 
disponibilného po�tu evidovaných nezamestnaných, ktorí môžu bezprostredne nastúpi� do 
pracovného pomeru), stúpajúcu tendenciu až do roku 2006, kedy zaznamenala výrazný  
pokles – 8,15 %. Pokles miery nezamestnanosti bol ovplyvnený predovšetkým výstavbou 
dia�ni�ného úseku v našom regióne, kde našla pracovnú príležitos� zna�ná �as� našich 
evidovaných nezamestnaných a to hlavne so základným vzdelaním. Zníženie miery 
nezamestnanosti ovplyvnilo i vytvorenie nových pracovných príležitostí v závode Hyundai 
Kia Motors a Mobis v Tepli�ke nad Váhom a zriadenie �alších prevádzok v našom regióne. 
 
 
 
Tab. �. 35    – po�et evidovaných nezamestnaných pod�a veku za r. 2002-2006 v Byt�i 
 
 

roky/vek do 20 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 60 Spolu 

2002 27 69 42 36 38 31 53 71 34 401 
2003 16 79 65 51 60 43 61 90 40 505 
2004 30 84 71 51 57 36 47 94 36 512 
2005 26 80 72 63 48 54 59 79 34 521 
2006 8 47 43 38 31 42 37 61 43 350 

 
Zdroj : ÚPSVR Byt�a 
 
 
 
Tab. �. 36    – po�et evidovaných nezamestnaných pod�a vzdelania za r. 2002-2006 v Byt�i 
 
 

roky/vzdel. bez základné vyu�ení 
SOU 
bez 
mat. 

SOU 
s mat. gym. SOŠ 

s mat. 
vyššie 
vzdel. VŠ Spolu 

2002 0 91 166 16 48 12 56 2 10 401 
2003 0 102 193 45 78 13 58 1 15 505 
2004 0 102 202 20 83 20 73 2 10 512 
2005 0 94 224 11 72 15 89 4 12 521 
2006 0 72 151 6 39 18 43 3 18 350 

 
Zdroj : ÚPSVR Byt�a 
 
 
 
Tab. �.37 – po�et evidovaných nezamestnaných pod�a pohlavia za r. 2002 – 2006 v Byt�i 
 

roky/pohlavie Muži Ženy Spolu 

2002 204 197 401 
2003 263 242 505 
2004 245 267 512 
2005 250 271 521 
2006 157 193 350 

 
Zdroj : ÚPSVR Byt�a 
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Zdroj : ÚPSVR Byt�a 

 
 
Tab. �. 38 – miera nezamestnanosti v % za roky 2002 – 2006 v Byt�i 
 

roky/MN evidovaná disponibilná 

2002 9, 26 8,59 
2003 10,97 10,37 
2004 11,03 10,43 
2005 11,11 10,44 
2006 8,81 8,15 

 
Zdroj : ÚPSVR Byt�a 
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Zdroj : ÚPSVR Byt�a 
 
 
 
Zamestnanos� v meste Byt�a je ohrozená odbytovými problémami hlavných zamestnávate�ov 
z dôvodu ich zlej finan�nej situácie na medzinárodnom trhu. Najohrozenejšie skupiny 
nezamestnaných sú osoby so základným vzdelaním, dlhodobo nezamestnaní a osoby nad 50 
rokov veku. 
 
K zvýšeniu zamestnanosti by prispelo vytváranie malých podnikov, resp. rozvíjanie 
živnostenského podnikania v drevospracujúcom a kovospracujúcom odvetví priemyslu, 
v stavebníctve a v poskytovaní služieb obyvate�stvu. 
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Majetok a rozpo�et mesta 
 
 
  Mesto je zria�ovate�om rozpo�tových organizácií :     

a) s právnou subjektivitou 

• Základná škola, Ul.mieru �.993/7, Byt�a 

• Základná škola, Ul. E. Lániho 261, Byt�a 

• Cetrum vo�ného �asu, Ul.mieru �.1357, Byt�a 

• Základná umelecká škola, Zámok �.105, Byt�a 

 

b) bez právnej subjektivity 

• Materská škola, Dostojevského 933, Byt�a 

• Materská škola, Hurbanova 247, Byt�a  

• Materská škola, Hrabové 89, Byt�a  

• Materská škola, Hliník n/V 167, Byt�a  

• Materská škola, Dostojevského 933, Byt�a  

• Materská škola, Pšurnovice 176, Byt�a 

• Materská škola, Malá Byt�a 103, Byt�a  

 

Mesto je zria�ovate�om príspevkovej organizácie :    

 

• Technické služby Mesta Byt�e, Hlinická  cesta �.s. 403, Byt�a  

Mesto Byt�a má k 31.12.2006 obchodný podiel v obchodnej spolo�nosti : 

• 50,2% - ný podiel v obchodnej spolo�nosti  KTR Byt�a s.r.o. 

 
Majetkové vz�ahy mesta / v tis. Sk / 
 

 

 

Tab. �. 39 – AKTÍVA 
 

Názov 
Skuto�nos� 

ZS  k 1.1. 2006 

Skuto�nos�  

KZ  k  31.12.2006 
Neobežný majetok spolu 341 735 351 782 

z toho :   

Softvér 89 290 

Ocenite�né práva 335 0 

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 50 27 
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Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 119 89 

Pozemky 47 252 47 252 

Umelecké diela a zbierky 0 172 

Stavby - oprávky 194 393 177 699 

Stroje, prís. a zar. - oprávky 1 819 1 870 

Dopravné prostriedky - oprávky 585 644 

Pestovate�ské celky trvalých porast. 4 832 0 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 1 205 1 599 

Obstaranie dlh. hmotného majetku 22 768 59 632 

Pod. CP a vklady v obch.spol. v ovl. osobe 600 600 

Dlhové CP držané do splatnosti 6 000 0 

Ostatný dlh. finan�ný majetok 61 688 61 908 

Obežný majetok spolu 36 925 16 034 

z toho :   

Materiál 84 109 

Odberatelia 79 0 

Poh�. za rozpo�tové príjmy neda�ové 2 600 1 223 

Ostatné poh�adávky - 130 0 

Poh�. za da�ové  príjmy obcí a VÚC 1 187 1 548 

Poh�. vo�i zamestnancom 0 2 

Dotácie a ost. zú�t. s rozpo�tom obcí 3 4 

Pokladnica 21 6 

Základný bežný ú�et 12 987 8 932 

Bežný ú�et 109 56 

Bežné ú�ty pe�ažných fondov 13 282 723 

Bežné ú�ty finan�ných fondov 3 399 25 

Ostatné bežné ú�ty 2 780 3 122 

Poskyt. návratné fin. výpomoci PO 524 284 

Majetok spolu 378 660 367 816 

 
 
Zdroj : MsÚ Byt�a 
 

Tab. �. 40  - vybrané príjmy rozpo�tu mesta v roku 2006 :  

 

a) dotácie zo ŠR:  

- na úseku školstva na prenesené kompetencie 37 372 000,00 

- na úseku školstva na asistenta u�ite�a 154 000,00 

- na úseku školstva na školské potreby 93 200,00 

- na úseku školstva na štipendia 164 800,00 

- na úseku školstva na stravu 346 263,00 
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- na úseku školstva na dopravu 97 085,00 

- na úseku školstva na vzdelávacie poukazy 918 080,00 

- na úseku školstva na kultúrne poukazy 7 820,00 

- na úseku školstva na odchodné 0,00 

- na školský úrad - bežné výdavky 330 395,00 

- na úseku školstva - nadané deti 0,00 

- na úseku školstva - informatizácia 1 055 000,00 

- zdravá škola 60 000,00 

- na stavebný poriadok - vyvlast�ovacie konania 283 163,00 

- na vedenie matrík na bežné výdavky 224 822,00 

- na pozemné komunikácie 15 269,30 

- na rodinné prídavky 109 780,00 

- na aktiva�né práce 488 666,00 

- vo�by NR SR 235 603,00 

- na štátny fond rozvoja bývania 165 510,00 

- komunálne vo�by 185 600,00 

- na mestskú knižnicu - grant 40 000,00 

- dobrovo�ný príspevok - školstvo 36 000,00 

- MsK - kultúrne poukazy 9 950,00 

- hlásenie pobytu ob�anov 57 530,00 

- štátna vodná správa 13 692,00 

- ochrana pred povod�ami 11 621,00 

- ochrana ovzdušia 9 895,00 

- ochrana prírody 7 479,00 

Spolu 42 493 223,30 

b) ostatné príjmy zo ŠR  

- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 75 153 087,00 
 
Zdroj : MsÚ Byt�a 

 
� mesto malo príjmy, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov pod�a ustanovenia § 13 

zákona �.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov : 

- príjmy z prenájmu  vo výške 2 674 671,96 Sk 

- príjmy z predaja majetku vo výške   4 148 678,20 Sk    

- príjmy z predaja kníh, publikácií, máp 360,00 Sk    

- ostatné príjmy do 300 tis. Sk vo výške 90 178,50 Sk 
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Rozpo�et mesta na rok 2006 /v tis. Sk/ a rozpo�tové hospodárenie mesta  
   

Rozpo�et mesta  

 

     Mesto v roku 2006 zostavilo pod�a ustanovenia § 10 odsek 7) zákona �.583/2004 Z.z. 

o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov "Rozpo�et mesta ako prebytkový v �lenení na bežný rozpo�et a 

kapitálový rozpo�et na rok 2006". Bežný rozpo�et zostavilo ako prebytkový a kapitálový 

rozpo�et ako schodkový.  

 

Tab. �. 41  - bežný rozpo�et v roku 2006 :  

 
Bežný rozpo�et na rok 2006 Rozpo�et Skuto�nos� 

Bežné príjmy 146 675 152 816 

z toho : RO s právnou subjektivitou 2 011 2 030 

Bežné výdavky 145 835 144 578 

z toho : RO s právnou subjektivitou 51 003 51 758 

Hospodárenie za rok 2006 840 8 238 

 
Zdroj : MsÚ Byt�a 
 

Bežný rozpo�et bol zostavený ako prebytkový, kde : 

 

- bežné príjmy boli schválené vo výške  146 675 tis. Sk 

- bežné výdavky boli schválené vo výške 145 835 tis. Sk 

-  

V roku 2006 mesto v skuto�nosti dosiahlo prebytok bežného rozpo�tu vo výške 8 238  tis. 

Sk, kde :                      

- skuto�né �erpanie bežných príjmov bolo vo výške 152 816 tis. Sk 

- skuto�né �erpanie bežných výdavkov bolo vo výške 144 578 tis. Sk         

 

Tab. �. 42  - kapitálový  rozpo�et  mesta v roku 2006 :  

   

Kapitálový rozpo�et na rok 2006 Rozpo�et Skuto�nos� 

Kapitálové príjmy 4 383 4 149 

Kapitálové výdavky 46 507 47 434 

z toho : RO s právnou subjektivitou 86 86 

Hospodárenie za rok 2006 - 42 124 - 43 285 

 
Zdroj : MsÚ Byt�a 
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Kapitálový  rozpo�et bol zostavený ako schodkový, kde : 

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške  4 383 tis. Sk 

- kapitálové  výdavky boli schválené vo výške 46 507 tis. Sk 

 

V roku 2006 mesto v skuto�nosti dosiahlo schodok kapitálového rozpo�tu vo výške 43 285      

tis. Sk, kde :                      

- skuto�né �erpanie kapitálových príjmov bolo vo výške 4 149 tis. Sk 

- skuto�né �erpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 47 434 tis. Sk           

 

Tab. �. 43  - finan�né operácie v roku 2006 :  

 
Finan�né operácie na rok 2006 Rozpo�et Skuto�nos� 

Finan�né príjmy 42 742 45 105 

Finan�né výdavky    1 118   1 118 

Hospodárenie za rok 2006 41 624 43 987 

 
Zdroj : MsÚ Byt�a 

 
 
Finan�né operácie boli schválené nasledovne : 

- finan�né príjmy vo výške  42 742 tis. Sk 

- finan�né výdavky vo výške 1 118 tis. Sk 

V roku 2006 mesto v skuto�nosti dosiahlo :       

                skuto�né �erpanie finan�ných príjmov vo výške 45 105 tis. Sk 

skuto�né �erpanie finan�ných výdavkov  vo výške 1 118 tis. Sk           
 
 
Hospodárenie mesta pod�a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona �. 583/2004 Z.z. o rozpo�tových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov za rok 2006 skon�ilo  schodkom vo výške  35 047  tis. Sk. 

Finan�né operácie za rok 2006 skon�ili prebytkom  vo výške 43 987  tis. Sk.  

 

     Mesto poskytuje zo svojho rozpo�tu dotácie iným právnickým a fyzickým osobám - 

podnikate�om v súlade so VZN �.1/2006 o poskytovaní dotácií z rozpo�tu mesta. 
Dotácie boli zú�tované s rozpo�tom mesta  pod�a § 7 odsek 6 zákona �.583/204 Z.z. 

o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.    
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Tab. �. 44 - Poskytnuté dotácie z rozpo�tu mesta Byt�a v roku 2006 - GRANTY 
    

rok Predmet dotácie suma v Sk 

2006 Granty 190 050,-  

S p o l u  190 050,00 
 
Zdroj : MsÚ Byt�a 

 

Tab. �. 45  - poskytnuté dotácie z rozpo�tu mesta Byt�a v roku 2006  

    

�. zml. Prijímate� dotácie Názov projektu Poskytnutá 
dotácia 

1/2006 FO Kinex Byt�a Dotácia na zabezpe�enie športových akcií v r. 2006 1 249 270,00 

2/2006 TZOB Šachový oddiel Dotácia na zabezpe�enie športových akcií v r. 2006 20 000,00 

3/2006 TZOB Hádzanársky oddiel Dotácia na zabezpe�enie športových akcií v r. 2006 419 720,50 

4/2006 TZOB Stolnotenisový oddiel Dotácia na zabezpe�enie športových akcií v r. 2006 60 000,00 

5/2006 Horolezecký klub DIRECT Dotácia na zabezpe�enie športových akcií v r. 2006 15 000,00 

6/2006 TJ Tatran Hrabové Dotácia na zabezpe�enie športových akcií v r. 2006 75 827,50 

7/2006 FKH Hliník n/Váhom Dotácia na zabezpe�enie športových akcií v r. 2006 80 385,80 

8/2006 Rím.-kat. farský úrad Byt�a Dotácia na obnovu oltára Rím.-kat.kostola Všetkých sv. 250 000,00 

15/2006 Mestská liga malého futbalu Dotácia na zabezpe�enie športových akcií v r. 2006 20 000,00 

S p o l u 2 190 203,80 

 

Stav a vývoj dlhu mesta a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov  

financovania, 

 

a) Stav a vývoj dlhu  

 

Východiskové údaje : 

 

 
Skuto�nos� 

K 31.12.2004 

Skuto�nos� 

K 31.12.2005 

Skuto�nos� 

K 31.12.2006 
Aktíva celkom 397 477 378 660 367 816 
Pasíva celkom 397 477 378 660 367 816 
z toho :    
Vlastné zdroje krytia spolu 391 996 366 637 340 777 
Cudzie zdroje krytia spolu 5 481 12 023 27 039 
z toho :    
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Dlhodobé záväzky 0 144 69 
Krátkodobé záväzky 3 667 3 617 3 707 
Bankové úvery a ost. prijaté výpomoci 1 814 8 262 23 263 
z toho ŠF, ŠFRB 0 0 0 

 
 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 

Prijaté úvery  773 8 207 16 066 

 

Ukazovatele zad�ženosti : 

 
 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Odpor. hodnota 

Celková zad�ženos� (CZ/pasíva) 1,38% 3,18% 7,35% < 50% 

Úver.za�aženos�(BÚa výpomoci/pasíva) 0,46% 2,18% 6,32% < 50% 

Miera zad�ženosti ( CZ/VZ ) 1,40% 3,28% 7,34% < 70% 

 
Celková  zad�ženos� sa v roku 2006 zvýšila oproti roku 2005 o 4,17%.   

Úverová za�aženos� mesta sa v roku 2006 zvýšila oproti roku 2005 o 4,14%.  

Miera zad�ženosti sa v roku 2006 zvýšila oproti roku 2005 o 4,06%. 

Na základe uvedeného konštatovania celková zad�ženos� mesta, úverové za�aženie a miera 

zad�ženosti sa  pokladá za nízku a mesto má predpoklady v budúcom období k získaniu 

�alších cudzích zdrojov financovania. 

 

b) Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania : 

    Mesto v zmysle ustanovenia § 17 zákona �.583/2004 Z.z. o rozpo�tových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

môže na plnenie svojich úloh prija� návratné zdroje financovania, len ak : 

a) celková suma dlhu mesta neprekro�í 60% skuto�ných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpo�tového roka a 

b) suma ro�ných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 

neprekro�í 25% skuto�ných bežných príjmov predchádzajúceho rozpo�tového roka. 

 

Východiskové údaje :  

 
 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 

Bežné príjmy celkom 103 466 134 996 136 694 

 
 

 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 
Finan�né výdav. na splácanie istín 2 564 1 760 1 064 

Bežné výdav. na splácanie úrokov   286   160   793 

Dlhová služba spolu 2 850 1 920 1 857 
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Ukazovatele zad�ženosti :  

 

 
Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 

Obmedzenie 

zákonom 

Cudzie zdroje celkom k bežným 

príjmom 
5,30% 8,91% 19,78% bez obmedzenia 

Bankové úvery bez ŠFRB k bežným 

príjmom  
1,76% 6,12% 17,02% < 60% 

Dlhová služba k bežným príjmom  2,75% 1,42% 1,36% < 25% 

 
 
Mesto v roku 2006 dodržalo pravidlá používania návratných zdrojov financovania pod�a 
ustanovenia § 17 odsek 6  zákona �.583/2004 Z.z. o rozpo�tových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
 
Oprava a údržba majetku mesta Byt�a – r. 2006 
 

 Rozpo�et Skuto�nos� 

Oprava a údržba majetku mesta 20 168 000,00 18 787 761,45 

 
Na opravu a údržbu majetku boli použité finan�né prostriedky: 
 

- bežného rozpo�tu 

- rezervného fondu 

- fondu dia�nica 

- vybrané príjmy rozpo�tu mesta – r. 2007 (schválený rozpo�et) :  

 

a) dotácie zo ŠR:  

- na úseku školstva na prenesené kompetencie 37 000 000,00 

- na školský úrad - bežné výdavky 300 000,00 

- na stavebný poriadok - vyvlast�ovacie konania 290 000,00 

- na vedenie matrík na bežné výdavky 230 000,00 

- na pozemné komunikácie 15 000,00 

- na rodinné prídavky 100 000,00 

- na aktiva�né práce 300 000,00 

- na štátny fond rozvoja bývania 169 000,00 

- štátna vodná správa 14 000,00 

- ochrana pred povod�ami 12 000,00 

- ochrana ovzdušia 10 000,00 
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- ochrana prírody 7 000,00 

- dávky v hmotnej núdzi 450 000,00 

Spolu 38 897 000,00 

b) ostatné príjmy zo ŠR:  
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej 
samospráve 71 800 000,00 

 
 
� príjmy, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov pod�a ustanovenia § 13 zákona 

�.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (schválený rozpo�et) : 

- príjmy z prenájmu  vo výške 3 132 000,00 Sk 

- príjmy z predaja majetku vo výške    171 000,00 Sk    

- príjmy z predaja kníh, publikácií, máp 1 000,00 Sk    

 

Rozpo�et mesta na rok 2007 /v tis. Sk/   
   

Rozpo�et mesta  

 

     Mesto Byt�a na roku 2007 zostavilo pod�a ustanovenia § 10 odsek 7) zákona �.583/2004 

Z.z. o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov "Rozpo�et mesta ako prebytkový v �lenení na bežný 

rozpo�et a kapitálový rozpo�et na rok 2006". Bežný rozpo�et bol zostavený ako prebytkový a 

kapitálový rozpo�et ako schodkový.  

 

Bežný rozpo�et - rok 2007 Rozpo�et 

Bežné príjmy   142 835 

z toho : RO s právnou subjektivitou      1 064 

Bežné výdavky    136 047 

z toho : RO s právnou subjektivitou     48 965 

Hospodárenie - rok 2007       6 788 

 
 
Bežný rozpo�et bol zostavený ako prebytkový, kde : 

- bežné príjmy boli schválené vo výške  142 835 tis. Sk 

- bežné výdavky boli schválené vo výške 136 047 tis. Sk 

 
Kapitálový rozpo�et - rok 2007 Rozpo�et 

Kapitálové príjmy     171 
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Kapitálové výdavky   4 120 

z toho : RO s právnou subjektivitou        0 

Hospodárenie - rok 2007 - 3 949 

 
 
Kapitálový  rozpo�et bol zostavený ako schodkový, kde : 

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške   171 tis. Sk 

- kapitálové  výdavky boli schválené vo výške 4 120 tis. Sk 

 
Finan�né operácie - rok 2007 Rozpo�et 

Finan�né príjmy       0 

Finan�né výdavky 1 775 

Hospodárenie za rok 2006 -1 775 

 
Finan�né operácie boli schválené nasledovne : 

- finan�né príjmy vo výške  0 tis. Sk 

- finan�né výdavky vo výške 1 775 tis. Sk 

 
 Rozpo�et 

Hospodárenie mesta - rok 2007 + 1 064 

 
Mesto poskytuje zo svojho rozpo�tu dotácie iným právnickým a fyzickým osobám - 

podnikate�om v súlade so VZN �.1/2006 o poskytovaní dotácií z rozpo�tu mesta. 

V rozpo�te na rok 2007 boli schválené dotácie: 

- FO Kinex Byt�a                              1 250 000,00 Sk 

- FK Hliník nad/Váhom                         75 000,00 Sk 

- TJ Tatran Hrabové                               75 000,00 Sk 

- Mestský hádzanársky klub                 580 000,00 Sk 

- TZOB – stolnotenisový oddiel             63 000,00 Sk 

- TZOB – šachový oddiel                       20 000,00 Sk 

- Horolezecký klub DIRECT Byt�a       18 000,00 Sk 

- Mestská liga malého futbalu                 20 000,00 Sk 

- Grantový program                               300 000,00 Sk 

 
Oprava a údržba majetku mesta Byt�a – r. 2007 
 

 Rozpo�et 

Oprava a údržba majetku mesta 8 660 000,00 
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11..11..66..    ŽŽiivvoottnnéé  pprroossttrreeddiiee  
 
 
ANALÝZA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
 
OCHRANA OVZDUŠIA 
 
Kvalita ovzdušia v meste Byt�a je ovplyv�ovaná existujúcimi malými a strednými zdrojmi 
zne�is�ovania ovzdušia. Významný podiel na zne�is�ovaní ovzdušia v meste má aj 
automobilová doprava. 
V celom okrese Byt�a majú emisie základných zne�is�ujúcich látok (tuhé látky, SO2, NOx, 
CO) klesajúcu tendenciu, a to u všetkých základných zne�is�ujúcich látok. Je to najmä 
dôsledok zmeny palivovej základne, zániku niektorých významných zdrojov zne�istenia 
ovzdušia a prijatia novej environmentálnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia a 
následným uplat�ovaním ekonomických nástrojov environmentalistiky. 

Medzi hlavné priemyselné odvetvia, ktoré produkujú emisie v rámci mesta patria strojársky, 
textilný a drevársky priemysel a spa�ovanie tuhých palív. 	alším významným zdrojom 
zne�is�ovania ovzdušia je doprava, najmä tranzitná. 

V meste Byt�a sú najvä�šími producentmi TZL, SO2 a NOx stacionárne, prevažne stredné 
zdroje a malé zdroje zne�is�ovania ovzdušia, nachádzajúce sa priamo v intraviláne mesta. 
a najvýznamnejším zdrojom CO v meste je cestná doprava, nako�ko stredom mesta vedie št.  
cesta II/507. Táto situácia sa �iasto�ne zlepšila po dobudovaní obchvatu mesta v roku 2006, 
ke� bola z centra mesta vylú�ená tranzitná nákladná doprava. Príchodom tuzemských 
i zahrani�ných investícií na územie mesta sa zvyšuje po�et najmä stredných zdrojov 
zne�is�ovania ovzdušia a tento trend môže ma� v budúcnosti nepriaznivý vplyv na �istotu 
ovzdušia na území mesta a jeho blízkom okolí. 
 
V sú�asnej dobe je na území mesta registrovaných: 
 
89 prevádzkovate�ov  malých zdrojov zne�is�ovania ovzdušia 
33 prevádzkovate�ov stredných zdrojov zne�is�ovania ovzdušia 
 
Jediný ve�ký zdroj zne�is�ovania ovzdušia spa�ov�a HOVAL GG 14 v areáli fy KINEX, 

a. s., bol zrušený v roku 2004, �oho výsledkom je i výrazné zníženie TZL po roku  2004. 

 
Tab. �: 46 - preh�ad emisií zne�is�ujúcich látok v meste Byt�a 
 

Byt�a TZL (t) SO2 (t) NOX (t) CO (t) TOC (t) 

2004 15,421 0,297 12,904 19,179 4,106 

2005 4,085 0,476 15,092 13,491 4,181 

2006 2,490 0,339 14,868 13,353 3,589 

 
Zdroj: Okresná databáza okresu Byt�a – NEIS BU 2004 - 2006 

 
 
Medzi malé zdroje zne�is�ovania ovzdušia patria v prevažnej miere prevádzky na území 
mesta ktoré sú vykurované zemným plynom, uhlím, alebo iným pevným palivom, no vo 
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vä�šine sa jedná o splynofikované malé zdroje, ktorých príkon vykurovacieho zariadenia je 
rovný, alebo menší 0,3 MW. Sú to všetky obchody, dielne, prevádzky, sklady, malé výrobné 
haly a pod., �alej prevádzky, ktorých �innos�ou dochádza k zne�is�ovaniu ovzdušia, ako sú 
skládky pevných palív, pohonných hmôt a skládky odpadov a pod.  
 
Imisie 
Meranie zne�istenia sa na území mesta Byt�a  nevykonáva, na území okresu nie je zriadená 
žiadna monitorovacia stanica. Najbližšia lokalita, kde sa monitoruje zne�istenie ovzdušia, je 
v Žiline.  

Radónové riziko 
 

Na základe zatriedenia územia pod�a radónoveho rizika (Atlas krajiny SR, 2002) patrí územie 
Byt�ianskej kotliny do oblasti nízkeho až stredného stup�a radónového rizika. V zmysle 
uvedeného materiálu sa územie mesta Byt�a nachádza v zóne s nízkym radónovým rizikom. 

 
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 
Odpady nie sú len produktom priemyselnej výroby, ale aj produktom �innosti všetkých 
obyvate�ov a patria k rozhodujúcim faktorom zne�is�ovania životného prostredia. Ro�ne 
vyprodukuje každý ob�an Slovenskej republiky viac, ako 350 kg odpadu.  
Mesto Byt�a má vypracovaný program odpadového hospodárstva v ktorom sa kladie dôraz 
najmä na znižovanie a minimalizáciu množstiev vyprodukovaných odpadov a to najmä ich 
triedením. Systém odvozu a nakladania s odpadom na území mesta je na dobrej úrovni. 
Schválením zákona  �. 223/2001 Z. z. o odpadoch boli ur�ené nové podmienky pre nakladanie 
s odpadmi pre pôvodcov a držite�ov odpadov. Základnú myšlienku zákona o odpadoch, že 
tvorca odpadu – platí, po po�iato�ných problémoch obyvatelia mesta vo vä�šine prijali 
a situácia na úseku odpadového hospodárstva v meste sa stále zlepšuje. To sa prejavuje o. i.  
zvyšovaním po�tu prihlásených zberných nádob, zapojením sa do systému triedeného zberu 
a pod. Na území mesta je od roku 1996 zavedený fungujúci systém odvozu triedeného 
odpadu, ke� sa triedia plasty, papier, sklo, autobatérie a akumulátory a dvakrát ro�ne, na jar 
a na jese� je zabezpe�ený odvoz, ve�korozmerového odpadu. 
 
SKLÁDKA 
 
Na ukladanie odpadu slúži pre mesto Byt�a Skládka odpadu, ktorý nie je nebezpe�ný v Byt�i 
– Mikšovej, ktorá je v spoluvlastníctve mesta Byt�a a obce Maršová – Rašov. Mesto Byt�a 
má na zneškod�ovanie odpadov a prevádzkovanie skládky odpadov uzatvorenú zmluvu z   fy 
t + t, a. s. Žilina. Skládka je riadne povolená a prevádzkovaná v súlade s platnou legislatívou. 
Nako�ko po roku 2008 sa v krajinách Európskej únie nebude povo�ova� výstavba nových 
skládok a jestvujúce skládky, ktoré v sú�asnosti nevyhovujú platnej legislatíve sú uzatvorené,  
skládka v Byt�i - Mikšovej získala regionálny význam. Hlavnou úlohou je  preto 
minimalizáciu odpadov ukladaných do jej telesa v snahe pred�ži� tým jej životnos�.  �o sa 
týka �alších obcí, ktoré ukladajú odpad na skládke v Byt�i - Mikšovej, v spolupráci 
s prevádzkovate�om skládky, ktorý zárove� zabezpe�uje i odvoz odpadu z týchto obcí bude 
potrebné zabezpe�i�, aby tento odpad bol vytriedený v rozsahu, triedenia v meste Byt�a. 
Nevytriedený odpad nebude môc� by� na skládke uložený.  
V roku 2005 bol vypracovaný projekt na uzatvorenie a rekultiváciu uvedenej skládky 
a v sú�asnosti prebieha proces posudzovania jej vplyvu na životné prostredie pod�a zákona    
NR SR �. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (EIA). Posudzovaný investi�ný zámer predstavuje rozšírenie kapacity 
existujúcej skládky odpadov Byt�a – Mikšová z pôvodnej kapacity 90 000 m3 na celkovú 
kone�nú kapacitu 245 000 m3, �ím sa zvýši jej sú�asná kapacita o 155 000 m3. 
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Životnos�  skládky je odhadovaná približne na �alších 20 rokov. Práce na úprave skládky sú 
financované z finan�ných prostriedkov prevádzkovate�a a z ú�elovej finan�nej rezervy, ktorú 
vytvára prevádzkovate� skládky z poplatkov za nakladanie s odpadmi pod�a zákona               
�. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Rozpo�et na uvedenú stavbu je 25 mil. Sk  
 
ROZMIESTNENIE ZBERNÝCH NÁDOB NA ÚZEMÍ MESTA 
 
Sú�asná vybavenos� zbernými nádobami v IBV a v KVB v meste Byt�a je dobrá a stále sa 
zlepšuje, �o ve�mi pozitívne ovplyv�uje spôsob zneškod�ovania komunálneho odpadu na 
území mesta. 
 
Tab. �. 47  - po�et nádob k 31.03.2007 – obyvatelia 
 

110 l 120 l 140 l 240 l 1.100 l SPOLU 

1.331 ks 198 ks 205 ks 118 ks 156 ks 208 ks 
 
Zdroj: Interné materiály MsÚ 

 
Tab. �. 48   - nárast po�tu nádob 
 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Obyvatelia 1.896 ks 1.900 ks 1946 ks 1.992 ks 2.008 ks 

Podnikatelia 187 ks 198 ks 283 ks 308 ks 326 ks 

 
Zdroj: Interné materiály MsÚ 

 
TRIEDENÝ ZBER 
 
Triedenie odpadu zabezpe�uje mesto Byt�a už od roku 1996. V bytových domoch sa triedený 
odpad zbiera do špeciálnych 1.100 l  plastových nádob BOBR. V rodinných domoch do 125 l 
plastových vriec, ktoré ob�anom poskytuje zdarma mestský úrad. Priamo sa v rámci 
harmonogramu triedia nasledovné komodity: 
 

 plasty 

 papier 

 sklo 

 batérie a akumulátory 
 
Do budúcnosti treba uvažova� so za�atím triedenia, kovov a biologicky rozložite�ných 
odpadov. 
 
Tab. �.  49  - množstvá odpadov vyprodukovaných na území mesta Byt�a 
 

Kód odpadu Druh odpadu 2005 (t) 2006 (t) 

17 05 04 Zemina a kamenivo 100,000 102,730 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obklada�iek 126,560 21,100 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb 126,560 236,520 

17 03 01 Zmesový komunálny odpad 3.255,149 3.558,783 

20 03 07 Objemný odpad 374,180 0,000 

20 01 01 Papier a lepenka 7,414 8,752 
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20 01 02 Sklo 30,089 37,986 

30 01 39 Plasty 10,990 12,902 

20 01 35 Batérie a akumulátory 2,559 1,038 

20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zar. 0,838 0,000 

20 02 01 Biologicky rozložite�ný odpad 168,570 160,000 

20 02 02 Zemina a kamenivo 464,800 0,000 

 
Zdroj: Interné materiály MsÚ 
 
 
 
Tab �.  50  - množstvá vytriedených odpadov 
 

Kód odpadu Druh odpadu 2005 (t) 2006 (t) 
20 01 01 Papier a lepenka 7,414 8,752 

20 01 02 Sklo 30,089 37,986 

30 01 39 Plasty 10,990 12,902 

20 01 35 Batérie a akumulátory 2,559 1,038 

 
Zdroj: Interné materiály MsÚ 

 
BIOLOGICKY ROZLOŽITE	NÝ KOMUNÁLNY ODPAD (BRKO) 
 
Nová legislatívna norma, na úseku odpadového hospodárstva, ktorá nadobudla platnos� po 
vstupe Slovenska do EÚ a upravuje nielen práva a povinnosti pri nakladaní s odpadmi, ale aj 
povinnos� predchádzania vzniku odpadov s dôrazom na spôsob zneškod�ovania BRKO, ale   
i elektroodpadu, stavebného odpadu a zhodnocovanie starých vyradených vozidiel. Na 
základe stratégie EÚ bolo stanovené postupné obmedzovanie ukladania bioodpadu na skládky 
z ktorého po�as rozkladu vzniká metán a CO2, ktoré výraznou mierou prispievajú k tvorbe 
skleníkového efektu. Ke�že komunálny odpad obsahuje viac, ako 40% BRKO je tento 
najvýznamnejšou zložkou odpadu, ktorá sa ukladá na skládku.  
 
V sú�asnosti (od 1.6.2006) je už zakázané zneškod�ova� BRKO zo záhrad a z parkov, 
cintorínov a inej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a ob�ianskych 
združení, ak sú sú�as�ou komunálneho odpadu – len „zelený bioodpad“. 
 
Obce sú od 1.1.2010 povinné zavies� triedený zber papiera, plastov, kovov, skla a BRKO – 
všetok bioodpad vrátane kuchynského odpadu. 
 
Pod�a uvedeného budú ma� obce od 1.1.2010 povinnos� zbiera� oddelene biologicky 
rozložite�ný odpad, pri�om bude musie� by� biologicky rozložite�ný odpad rozdelený pod�a 
druhov odpadov, to znamená, že nebude možné napr. zbiera� „ zelený bioodpad“  spolu            
s „ kuchynským odpadom“ , ale pre každý druh odpadu bude potrebné zabezpe�i� samostatné 
zberné nádoby a nastavi� a zavies� vhodný systém zberu. 
 
 
ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKÉHO ODPADU (KOMPOSTÁRE
) 
 
 
Ke�že kompostovanie je najrozšírenejší a najlacnejší spôsob zhodnocovania BRKO z ktorého 
je možné pri nízkych prevádzkových nákladoch a dodržaní technologického postupu získa� 
kvalitné organické hnojivo v podobe kompostu. Kompostovanie je preto pre mesto Byt�a 
výhodnou cestou pre zabezpe�enie uvedených zákonných povinností na úseku odpadového 



 - 53 - 

hospodárstva. Kompostovaním BRKO  by sa zárove� znížil objem komunálneho odpadu 
ukladaného na miestnu skládku a pred�ži sa jej životnos�. V rámci budovania kompostárne je 
ale potrebné zárove� rieši� i zberný dvor pre elektroodpad, drobný stavený odpad, prípadne 
niektoré �alšie problémové zložky komunálneho odpadu, napr. pneumatiky, ve�korozmerný 
odpad a pod. Mesto Byt�a by tak mohlo ma� zabezpe�ený komplexný Integrovaný systém 
nakladania s odpadmi na území mesta, �o sa prejaví na výraznom zlepšení životného 
prostredia v meste a jeho okolí. 
 
 
OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY 
 
 
Zele� v podobe menších parkov zriadených pri bytových domoch, alebo v podobe 
individuálnej výsadby v rámci celého mesta pri mestských budovách a komunikáciách je 
dobre rozložená a zastúpená jednotlivými druhmi. Jej údržbe treba však venova� náležitú 
odbornú pozornos�. Tvorba a údržba zelene, ale i výruby drevín je problematika, ktorej 
riešenie má dlhodobé následky a dosah a preto treba túto otázku rieši� premyslene a citlivo. 
V ostatných rokoch sa v meste vybudovalo nieko�ko mestských parkov a do budúcnosti je 
potrebné zabezpe�ova� ich údržbu. Nako�ko sa jedná o pomerne ve�ké trávnaté plochy 
s výsadbou okrasných drevín bude potrebné každoro�ne vy�leni� vyšší objem finan�ných 
prostriedkov na odbornú údržbu, nielen novovzniknutých, ale i jestvujúcich plôch zelene. 
Mesto Byt�a má svojou polohou a prírodnými danos�ami mesta, ale aj jeho blízkeho okolia 
predpoklady najmä pre rozvoj rekrea�ných aktivít a turistiky pre obyvate�ov i návštevníkov. 
Zvýšená tvorba a následná odborná údržba zelene v meste by mala by� preto jednou z priorít 
krátkodobých i dlhodobých rozvojových zámerov. 
 
Potrebná je kompletná inventarizácia zelene ma území mesta, ktorá by vyhodnotila každú 
lokalitu v meste v riešení by navrhla možnosti zachovania, alebo vytvorenia nových plôch 
zelene. Poskytla by preh�ad zelene v jednotlivých lokalitách mesta a spôsob jej následného 
využitia. 

OCHRANA DREVÍN 
 
Chránené stromy v meste Byt�a 
 
 
Tab �.  51 - množstvá vytriedených odpadov 
 

Názov Druh dreviny Po�et Katastrálne územie 

Stromy v Byt�i Lipa ve�kolistá 2 Ve�ká Byt�a 

 Javor mlie�ny   

Lipy v Byt�i – Hliníku Lipa ve�kolistá 2 Hliník nad Váhom 

 
Zdroj: SOP SR 

 
OCHRANA PAGAŠTANU KONSKÉHO (Aesculus hippcastanum L.) 
 
Aktuálnym problémom v oblasti ochrany drevín na území mesta Byt�a je ochrana Pagaštanu 
konského (Aesculus hyppocastanum L.) pred relatívne novým a nebezpe�ným škodcom, 
Ploská�ikom pagaštanovým (Camerania ohridella Deschka at Dimi�).  
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Na území mesta Byt�a je ploská�ik lokalizovaný na všetkých pagaštanoch, najmä 
v gaštanovej aleji na Ul. Mieru a v areáli futbalového ihriska v Byt�i, ale i na samostatne 
stojacich drevinách. Ro�ne mesto Byt�a vynakladá na ochranu pagaštanov cca 80.000 Sk, no 
tieto finan�né prostriedky neposta�ujú na celoplošné ošetrenie všetkých alejí  a stromov na 
území mesta pod�a doporu�enej metodiky. Najvä�šia pozornos� sa preto venuje najmä aleji 
na Ul. Mieru na mieste bývalého židovského cintorína. 
 
 
CHRÁNENÉ ÚZEMIA 

 

Prvky územného systému ekologickej stability 
 

Pre územie mesta Byt�a je platný Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) 
okresu Žilina a Regionálny územný systém ekologickej stability Žilinského kraja (ÚPN VÚC 
Žilinského kraja). Miestny územný systém ekologickej stability pre územie mesta Byt�a nebol 
spracovaný. Do budúcnosti možno odporu�i� prieskum niektorých uvedených lokalít a ich 
evidencia v spolupráci s príslušnými štátnymi orgánmi ochrany prírody. 

 
V širšom riešenom území sa nachádzajú nasledovné prvky kostry územného systému 
ekologickej stability regionálneho charakteru (RÚSES okresu Žilina – 1993, ÚPN – VÚC 
Žilinského kraja - 1998): 
 
V meste Byt�a sa v 1. stupni ochrany prírody nenachádzajú žiadne chránené územia. 
 
V okolí mesta sa nachádzajú iné zaujímavé územia, napr. oblas� výskytu bobra v nive rieky 
Váhu, neresiská žiab na niektorých úsekoch Pšurnovského potoka. 
 
Prvky RÚSES (RÚSES okresu Žilina, 1993) 

Kostru RÚSES širšieho okolia mesta Byt�a tvoria: 
Biocentrá 
 
Provincionálne biocentrá 

 Sú�ovské skaly (sú�as�ou je regionálne biocentrum Sú�ovské skaly) 

Nadregionálne biocentrá 

 Sú�ovské skaly 

Regionálne biocentrá 

 Byt�a – lužný les 

 Váh pri Predmieri 
 
Biokoridory 
 

Nadregionálne biokoridory 

 Váh 
Ekoton les/bezlesie Strážovských vrchov 

Regionálne biokoridory 

 Hradnianka 

Kostru regionálneho územného systému ekologickej stability dopl�uje sie� genofondových 
lokalít. 
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Genofondové lokality 
 
� Byt�a, lužný les 

 Štrkoviská pri Byt�i 

 Malá Byt�a – štrkoviská 

 Váh pri Predmieri 

 potô�ik pri Mikšovej 

Vlastné územie mesta sa však nachádza mimo všetkých prvkov RÚSES. Najbližším prvkom 
RÚSES je nadregionálny biokoridor rieky Váh. 
 

PAMIATKOVO CHRÁNENÉ  PARKY 
 
Ako pozitívny prvok krajinnej štruktúry vystupujú na území mesta, aj historické a mestské 
parky. Ide o relatívne malé územia, ktoré sú vä�šinou jediným ekologicky stabilným typom 
ekosystémov. Na území mesta sa jedná o Areál zámku NKP – zámocký park o rozlohe cca 2 
ha. Jedná sa o jeden z najvýznamnejších renesan�ných objektov na Slovensku. Skladba areálu 
je nasledovná. 
Vlastný Zámok na mieste pôvodného gotického hradu, Sobášný palác a park. 	alej sa 
v lokalite nachádza tzv. Klasicistická budova, fortifika�ný múr a vstupná budova. Jednotlivé 
objekty a zámocký areál sú zapísané v ÚZ KP/SR pod �. 1322/1 – 6. Význam objektu je 
najmä kultúrno – historický, ale aj krajinno – ekologický a dendrologický, nako�ko sa v �om 
nachádzajú štátom chránené dreviny (javor mlie�ny a lipa ve�kolistá. 

V roku 2005 bol uvedený areál obnovený na základe realizácie projektu „ NKP Zámok Byt�a 
– úprava exteriérov nádvoria“  a vznikol tak park so zelenými plochami trávnikov, živými 
plotmi a spevnenými plochami. Nevýhodou tejto lokality z h�adiska prevádzkovania parku 
a jeho ochrany je skuto�nos�, že areál je pomerne intezívne využívaný, nachádzajú sa tam 
orgány štátnej správy, Sobášný palác, ktorý prevádzkuje v sú�asnosti Považské múzeum 
Budatín a vlastný objekt Zámku je vo vlastníctve MV SR, kde sa nachádza ŠOBA 
a reštaurácia. V areály majú trvalé bydlisko štyri rodiny.  
 
 
Lokalita sa tak zaradila medzi centrá oddychu a kultúrneho vyžitia obyvate�ov mesta. Táto 
lokalita patrí medzi tie, kde treba do budúcnosti ráta� so zvýšenou potrebou finan�ných 
prostriedkov na  údržby trávnatých plôch, nako�ko tieto sú zavlažované a na údržbu 
a každoro�nú výmenu letni�kových výsadieb stredového parteru, strihanie živých plotov 
a pod. 
 
Zdroj: Parciálne analýzy kultúrneho dedi�stva, SAZP 2002, Interné materiály MsÚ 

 
 

Vodné hospodárstvo. 
 
 
Podzemné a povrchové vody. 
 
Byt�ianske územie je hlavne budované nivnými sedimentami Váhu. Medzi nimi prevládajú 
štrky a piesky s ve�mi dobrými hydrofyzikálnymi vlastnos�ami a pomerne ve�kými zásobami 
podzemných vôd. Režim podzemných vôd je druhotne a podstatne zmenený pod vplyvom 
výstavby važských vodných diel. Podzemné vody vo všeobecnosti prúdia súbežne so smerom 
doliny, ktorá je sú�as�ou depresného pruhu územia pozd�ž Váhu, tvoriaceho Považské 
Podolie.  
Územie je sú�as�ou hydrogeologického rajónu Q 039 „ Kváter Byt�ianskej kotliny“ . 
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Z h�adiska výskytu a využívania podzemných vôd majú v nej najvä�ší význam kvartérne 
náplavy Váhu – naivné sedimenty, terasy a náplavové kužele  jeho prítokov. Náplavové 
sedimenty sú dobre vyvinuté – štrk, pies�itý štrk a štrk s výbornými parametrami pre 
komunikáciu podzemnej vody. Prevládajú tu štrkopiesky a štrky s ve�mi dobrými hydro 
fyzikálnymi vlastnos�ami a pomerne ve�kými zásobami podzemných vôd. Výška hladiny 
podzemnej vody je ovplyv�ovaná kolísaním hladiny v koryte rieky Váh a atmosférickými 
zrážkami. Oba �initele sú nepravidelné, v priemere je však hladina podzemnej vody ustálená 
na kóte cca 301 m n. m.. Využite�né zásoby podzemných vôd dosahujú asi 600,0 l s. Ich 
kvalita sa stále zhoršuje  vplyvom zne�is�ovania po�nohospodárstvom, priemyslom dopravou 
a sídlami.  
Kvalitu povrchových  vôd v našom okrese monitoruje SHMÚ Bratislava na toku Váh 
v odbernom mieste pod VN Hri�ov, rie�ny km 246,00 eviden�né �íslo V201010D. Voda vo 
vodnom toku Váh vykazuje v medziro�ných hodnoteniach zhoršovanie kvality. 
 
Triedy kvality povrchovej vody rieky Váh  (okres Byt�a) za obdobie 2000 – 2002. 
 

ukazovate� A B C D E 

trieda kvality III.cHsk cr II.pH III.n-org III.SI-bios IV.koli 
 
 
Pod�a hodnotenia podzemné vody na �avom brehu rieky  Váh od Maršovej až po Hri�ovskú 
vodnú nádrž patria do  kategórie IV – V stup�ovej kvalifikácie (t.j. vody, ktoré je potrebné na 
pitné ú�ely upravova� dvojstup�ovo). 
 
Povodne: 
 
Vzory po�asia posledných rokov sná� dávajú za pravdu tým, ktorí �oraz �astejšie upozor�ujú 
na zvyšovanie extremality  meteorologických, klimatických a hydrologických javov. 
Naj�astejšie sa pritom hovorí o povodniach a suchu.  
Postupne nám totiž narastá citlivos� a zranite�nos� kultúrnej krajiny vo�i akýmko�vek 
extrémom, nielen hydrologickým. Aj v našom meste sa vyskytujú vplyvom po�asia povodne. 
Byt�ianska kotlina a samotné katastrálne územie Ve�ká Byt�a má tiež skúsenosti s povod�ami 
najvä�šie boli v septembri v roku 1984.  V minulom roku nás  tiež zastihli povodne d�a 
30.3.2006  bol v našom meste vyhlásený  III.stupe� povod�ovej aktivity „ stav ohrozenia“  pre 
vodný tok Pšurnovický potok a Hlinický potok a bezmenný potok v Hliníku nad Váhom. 
 
 
 
Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Byt�e. 
 
Katastrálnym územím Ve�kej Byt�e  preteká rieka Váh,  Deriva�ný kanál, ktorý je  vedený 
severnou �as�ou,  z �asti rieka Petrovi�ka, ktorá preteká stredom mesta. Miestne toky  
v mestských �astiach - Pšurnovický potok, Hlinický potok, Bezmenný potok, Hrabovský 
potok a �as� vodnej nádrže Mikšová. 
 
Zásobovanie obyvate�stva - ob�anov Byt�e pitnou vodou sa uskuto��uje z verejných 
vodovodov - vodárenským zdrojom „ Byt�a – stud�a Hliník, násoska, ktorá pozostáva z 2 
spúš�aných železobetónových odberných studní. Výtla�ným potrubím je voda �erpaná zo 
studni a  privádzaná do vodojemu 2 x 650m3 – povolený odber 33,4 l/s spojené násoskovým 
radom do zbernej studne Hliník. �erpacia stanica je osadená centricky na zbernej studni 
s chlórov�ou. PHO vodných zdrojov je  vyhlásené, kvalita vody v súlade s STN, 
potencionálne zdroje zne�istenia  štátna cesta II/507 Byt�a – Hliník, štátna cesta I/18 Byt�a – 
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Makov.  Vodovod Byt�a je v správe SVS Žilina a.s. a zásobuje pitnou vodou mesto Byt�a, 
jeho mestské �asti . Sie� v Byt�i je kapacitne posta�ujúca a má 1 tlakové pásmo. Z vodovodu 
je zásobených 97% obyvate�ov. V sú�astnosti je v stavbe privádza� z SKV NB-�A-ŽA 
(Skupinový vodovod Nové Bystrice – �adca – Žilina) do Byt�e s predpokladaným ukon�ením 
v roku 2011. Ochrana podzemných vôd  je zabezpe�ená pásmami hygienickej ochrany. 
 
Odvádzanie a �istenie odpadových vôd. 
 
Mesto Byt�a má vybudovanú jednotnú kanalizáciu na ktorú je napojených 95 % obyvate�ov. 
Kanalizácia je v správe SVS a.s. Žilina v celkovej d�žke 14,2 km. Jedná sa o kanalizáciu 
gravita�nú. Splaškové vody sú jednotnou kanalizáciou odvádzané na mestskú �istiare� 
odpadových vôd, ktorej prevádzkovate�om je SVS  Žilina a.s. �istiare� bola vybudovaná 
v rokoch 1980 – 1990, do prevádzky bola uvedená v r.1990 a jedná sa mechanicko-biologickú 
�istiare� odpadových vôd.  Mimo  odpadových vôd bežného komunálneho charakteru sa 
v meste  vyskytujú ešte nasledujúci producenti vä�šieho množstva odpadových vôd ako je 
Pivovar POPPER s.r.o, Kinex  a.s., Makyta Byt�a, LEADER GASKET, TECHNOMETAL, 
GEBA, Drevoindustria a.s.. Daž�ové vody sú odvádzané jednotnou kanalizáciou. 
S oh�adom na pripravované napojenie �alších obyvate�ov a legislatívne požiadavky EU a SR  
na odstra�ovanie nutrientov bude realizovaná rekonštrukcia prevažnej �asti �istiarenských 
objektov. Predmetom rekonštrukcie bude zmena technológie �istenia odpadových vôd ale 
i výmena technologických  zariadení a jestvujúcich objektov.  
 
Popis vodovodov a kanalizácií v mestských �astiach: 
 
Miestna �as� Hrabové –  zástavba je vä�šinou rodinnými domami.  V k.ú. obce Hrabové je  
vodárenský  zdroj,  ktorý tvoria 3 pramene: V laze,  Pod lesom a Na kamennej,  typy sú 
puklinové a zachytávané do zbernej šachty, odkia� voda odteká do vodojemu. Ke�že pramene  
nedosahujú potrebnú výdatnos� na zásobovanie celej obce , bol vybudovaný prívod vody 
z vodovodu Byt�a z vodných zdrojov Predmier.  Jedná sa o miestny gravita�ný vodovod, 
ktorý zásobuje 90% obyvate�ov. Ostatní obyvatelia majú domové studne. Nachádza sa  
v pásme hygienickej ochrany II.stup�a vodného zdroja. 
Odvádzanie a �istenie odpadových vôd: mestská �as� Hrabové nemá vybudovanú  verejnú 
kanalizáciu. Tá je plánovaná s napojením na kanaliza�nú sie� mesta Byt�a.  Splaškové vody 
od trvalo žijúcich obyvate�ov sú zachytávané v bezodtokových jímkach odkia� sa vyvážajú na 
�OV Byt�a vo vzdialenosti 6 km. Daž�ové vody sú odvádzané formou priekop, jarkov 
a trativodov do miestneho toku.  
 
Miestna �as� Pšurnovice  - zástavba je vä�šinou rodinnými domami.  Obec je zásobovaná iba 
pomocou domových studní.  Pretože  geologické pomery (flyšové pásmo) nepriaznivo 
vplývajú na množstvo, kvalitu a hlavne nedostatok vody v letnom ale aj v zimnom období.  
V budúcnosti sa uvažuje s napojením SKV NB-�A-ZA. 
Odvádzanie a �istenie odpadových vôd: mestská �as� Pšurnovice nemá vybudovanú  verejnú 
kanalizáciu. Tu je uvažované  s výstavbou novej delenej kanaliza�nej siete s napojením na 
kanaliza�nú sie� mesta Byt�a a následne na �OV Byt�a.  Splaškové vody od trvalo žijúcich 
obyvate�ov sú zachytávané v bezodtokových jímkach odkia� sa vyvážajú na �OV Byt�a vo 
vzdialenosti 7 km. Daž�ové vody sú odvádzané formou priekop, jarkov a trativodov do 
miestneho toku. 
 
Miestna �as� Be�ov – v tejto �asti sa nenachádzajú  vodné zdroje takže obyvatelia sú 
zásobovaní iba z domových studní. Jedná sa miestne gravita�né vodovody pre skupinky 
domov. Systém zásobovania vyhovuje a nie je ho potrebné meni�.  
Odvádzanie a �istenie odpadových vôd: mestská �as� Be�ov nemá vybudovanú  verejnú 
kanalizáciu.  Splaškové vody  sú odvádzané  do bezodtokových jímok  a vyvážaných na 
po�nohospodársky využívané  pozemky. V cie�ovom roku 2020 budú všetky odpadové vody 
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akumulované v bezodtokových jímkach likvidované na �istiarni odpadových vôd mesta 
Byt�a.  Splaškové vody od trvalo žijúcich obyvate�ov sú zachytávané v bezodtokových 
jímkach odkia� sa vyvážajú na �OV Byt�a vo vzdialenosti 7 km. Daž�ové vody sú 
odvádzané formou priekop, jarkov a trativodov do miestneho toku. 
 
Miestna �as� Mikšová – zástavba je vä�šinou rodinnými domami. Obcou nepreteká žiadny  
tok. V sú�astnosti je Mikšová zásobovaná vodou z vodovodu Byt�a. Po�et zásobených 
obyvate�ov z vodovodu je 67%. Zvyšná �as� obyvate�ov je zásobená z domových studní. 
Odvádzanie a �istenie odpadových vôd: miestna �as� Mikšová má jednotnú kanalizáciu na 
ktorú je napojených 81% obyvate�ov. Odpadové vody pritekajú do miestnej �OV 
a mechanicky vy�istená voda odteká do Hri�ovského kanála. V tejto �asti je uvažované 
s dostavbou kanaliza�nej siete �ím bude odkanalizovaných 95% miestnej �asti. S oh�adom na 
vek kanaliza�ného potrubia a �OV sa  doporu�uje obnova. Daž�ové vody sú odvádzané 
�iasto�ne kanalizáciou, formou priekop, jarkov a trativodov do Hri�ovského kanála. 
 
Miestna �as� Hliník nad Váhom – touto �as�ou preteká miestny  bezmenný potok a na 
východe Hlinický potok. Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodovodu Byt�a v správe SVS, 
a.s. Žilina. Po�et zásobených obyvate�ov z vodovodu je 97%. V súvislosti s výstavbou  
v novej lokalite sa po�íta s rozšírením vodovodnej siete. 
Odvádzanie a �istenie odpadových vôd: miestna �as� nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu. 
Splaškové vody od trvalo žijúcich obyvate�ov sú zachytávané v bezodtokových jímkach 
odkia� sa vyvážajú na �OV Byt�a vo vzdialenosti 4 km. Daž�ové vody sú odvádzané formou 
priekop, jarkov a trativodov do miestnych tokov. V blízkej budúcnosti sa uvažuje  
s novovybudovanou kanalizáciou na ktorú bude napojených 100% trvalo i prechodne 
bývajúcich obyvate�ov. Systém odvádzania daž�ových vôd zostane zachovaný 
i v budúcnosti.  
 
Miestna �as� Malá Byt�a –  zástavba je vä�šinou rodinnými domami. V sú�asnosti je Malá 
Byt�a  zásobovaná z vodovodu Byt�a na 94%. Zvyšná �as� obyvate�stva  je zásobená 
z domových studní. Systém zásobovania pitnou vodou vyhovuje a nebude sa meni� 
Odvádzanie a �istenie odpadových vôd: miestna �as� Malá Byt�a nemá vybudovanú verejnú 
kanalizáciu. Splaškové vody  od trvalo žijúcich obyvate�ov sú zachytávané  v bezodtokových 
jímok odkia� sa vyvážajú na �OV Byt�a do vzdialenosti 1km. Splaškové vody od prechodne 
bývajúcich obyvate�ov sú odvádzané do  bezodtokových jímok s následným vyvážaním na 
po�nohospodársky využívané pozemky. V tejto �asti je uvažované s výstavbou  novej 
kanaliza�nej siete. S oh�adom na �lenitos� územia bude táto �as� odkanalizovaná systémom 
tlakovej kanalizácie. 
Núdzové zásobovanie pitnou vodou   obyvate�ov mesta a mestských �astí bude zais�ované 
dopravou pitnej vody v množstve max. 15 l/de� x obyvate�stva cisternami. Zásobovanie  
pitnou vodou bude pod�a potreby dopl�ované balenou vodou. 
Núdzové  zásobovanie  úžitkovou vodou bude zais�ované z vodovodu pre verejnú potrebu, 
z obecných studní.  
 
 

1.2.  Swot analýza 
 

1.2.1.  Materiálové zdroje (infraštruktúra, ob�ianska vybavenos�) 
 

 
SILNÉ  STRÁNKY     
 
- existencia preložky štátnej cesty II/507 (mimo historickej �asti mesta)     
- dostatok miestnych komunikácií    
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- pútavé historické jadro mesta (námestie SR)  
- dostato�ná sie� miestnych rozvodov plynu, el. energie a vody     
- vybudovaná mestská sie� káblových rozvodov na šírenie programov televíznych staníc   
- dobrá maloobchodná vybavenos� v meste   
- dostato�ná sie� MŠ, ZŠ, CV�, ZUŠ a ŠJ     
- kvalitné a dostato�né poskytovanie opatrovate�skej služby a stravy pre prestárlych   
  a invalidných  dôchodcov       
- nový viacú�elový KD (kino, viacú�elová sála,  klubové priestory   
  
 
PRÍLEŽITOSTI  
      
- dobudovanie a skvalitnenie dopravnej  infraštruktúry mesta     
- zlepšenie sociálnej starostlivosti o obyvate�ov  mesta      
- zlepšenie kvality vzdelávania a stavu školstva v meste      
- rozšírenie podpory športových aktivít ob�anov mesta      
- rozvoj kultúrnych aktivít       
- zlepšenie bezpe�nosti obyvate�ov    
- rozvoj bývania       
- možnos� získania finan�ných prostriedkov zo  štátneho rozpo�tu a z fondov EÚ na cielené 
  využívanie, resp. zlepšenie celkovej kvality života  ob�anov mesta   
  
 
SLABÉ  STRÁNKY 
 
- nedostatok verejných parkovacích miest  
- nedostato�ný stav kvality miestnych komunikácií a chodníkov 
- nedokon�ená rekonštrukcia historického centra mesta 
- neexistencia plynofikácie miestnej �asti Mikšová 
- nevybudovaná verejná kanalizácia v mestských �astiach Hrabové, Pšurnovice, Be�ov,  
  Hliník nad Váhom a Malá    Byt�a 
- nutnos� dostavby a rekonštrukcie verejnej kanalizácie v mestskej �asti Mikšová 
- nutnos� rekonštrukcie hlavnej �OV 
- nedostato�né využívanie káblových rozvodov na šírenie   napr. televízie, internetu, možnosti  
  telefonovania a pod. 
- záplavové oblasti (Pšurnovický a Hlinícky potok) 
- nedostato�né využívanie alternatívnych zdrojov energií 
- zlý technický stav školských a predškolských zariadení,  ktoré sa nachádzajú v zlom  
  technickom stave 
- nedostatok nových bytov 
- nedostatok verejne prístupných športovísk pre ob�anov   mesta  
- absencia viacú�elovej športovej haly pre športovcov i ostatných ob�anov 
- slabá kapacita soc. zariadení poskytujúcich stálu soc. službu ob�anom 
- nedostatok moderných detských ihrísk a ostatných zariadení na trávenie vo�ného �asu 
- nedostato�ná kvalita a vysoká energetická náro�nos� prevažnej �asti verejného osvetlenia
   
 
OHROZENIA 
 
- nedostatok finan�ných zdrojov  
- narastajúca devastácia, starnutie bytového fondu 
- zhoršenie, resp. obmedzenie prístupu  vere jnosti na  športoviská, odklon od zdravého  
  životného štýlu 
- znižovanie �lenskej základne v organizovaných športoch 
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- zhoršenie stavu dopravnej infraštruktúry a objektov v majetku mesta, s možnos�ou vzniku  
  havarijných situácií 
- zníženie bezpe�nosti obyvate�ov mesta spojené s nárastom prejavov vandalizmu   
  a znehodnocovania  hodnôt 
 
 
1.2.2.  Ekonomické zdroje (hosp. rozvoj, ek. základ�a, zamestnanos�) 

 
SILNÉ  STRÁNKY 
      
- stabilita podnikate�ského prostredia    
- tradícia v strojárskom, textilnom a drevopriemysle     
- blízkos� silného hosp. centra Žilina a s �ou spojený rozvoj automobilového priemyslu    
- dobré využívanie verejnoprospešných prác   
- vytvorenie novej priemyselnej zóny v územnom pláne  mesta a výstavba  priemyselného 
  závodu    
    

PRÍLEŽITOSTI  
    
- podpora podnikate�ského prostredia s cie�om vytvárania nových pracovných príležitostí 
- využitie miestnych zdrojov pre rozvoj podnikania   a služieb     
- zlepšenie prístupu malého a stredného podnikania k finan�ným zdrojom   
- rozvíjanie cestovného ruchu v meste a v blízkom okolí      
- �lenstvo v EÚ a s ním spojené : 
  kultivácia podnikate�ského prostredia, pozitívny tlak legislatívy EÚ, rozšírenie trhu,  
  možnos� získania finan�ných prostriedkov z podporných  mechanizmov EÚ  
     
SLABÉ  STRÁNKY 
 
- nedostatok vhodných mestských pozemkov pre záujemcov o investovanie 
- nedoriešené, resp. rozdrobené  vlastnícke vz�ahy  k pozemkom  
- relatívne nízka kúpyschopnos� obyvate�stva 
- nedostatok pracovných príležitostí, resp. ponuky prác s vyššou pridanou hodnotou  
 
OHROZENIA 
 
- silná konkurencia v oblasti podnikania v blízkom okolí mesta, zvýšený konkuren�ný tlak 
- nedostatok investi�ného kapitálu 
- nízke príjmy obyvate�stva a mesta 
- zd�havý proces zakladania nových podnikov, jeho spomalenie a to z dôvodu nedostatku  
   pripravených  pozemkov, resp. rozdrobených vlastníckych vz�ahov  k pozemkom 
 
1.2.3.  Prírodné zdroje  (poloha, rozvoj územia, osídlenie, ŽP) 

 
SILNÉ  STRÁNKY   
    
- ve�mi dobrá dopravná dostupnos�, dobré cestné i železni�né spojenie, napojenos� na 
  dia�nicu D1, blízkos� letiska a priame dopravné  prepojenie do �R  
- výhodná geografická poloha mesta na rozvojových osiach        
- dobrá sídelná štruktúra mesta (kompaktnos� zastavaného územia)     
- schválený územný plán mesta s aktuálnymi doplnkami           
- dobrá palivová základ�a, nízky podiel zdrojov  zne�is�ovania ovzdušia vykurovaných  
  tuhým  palivom (podnikatelia a priemysel)     
- takmer ukon�ená plynofikácia mesta a mestských �astí       
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- odklonenie tranzitnej dopravy  z centra mesta  (vybudovanie obchvatu mesta)    
- vysoký podiel zelene v meste a okolí a tvorba nových  plôch zelene   
- dostato�né zásoby podzemných vôd a rozvinutá vodovodná sie�     
- skládka odpadu prevádzkovaná pod�a platnej  legislatívy  s dostato�nou kapacitou   
- dobre fungujúci systém triedeného odpadu   (plasty, papier, sklo, autobatérie  ve�korozmerný 
  odpad) 
 
PRÍLEŽITOSTI 
 
- možnos� posilnenia komer�ných, administratívnych   a obchodných aktivít v meste 
  s oh�adom na postavenie  mesta ako ve�mi dobrého dopravného a geografického uzlu 
- zlepšenie stavu a kvality ŽP v meste 
- sanácia starých environmentálnych  zá�aží 
- využitie štandardov EÚ a fondov EÚ pri tvorbe a ochrane kvalitného ŽP 
- možnos� vzniku nových pracovných príležitostí  v oblasti ŽP 
 
SLABÉ  STRÁNKY 
 
- obmedzený priestor na �alší rozvoj mesta (bývanie, služby, priemysel) ohrani�ený Váhom 
   a regula�ným kanálom, extravilán 
- slabé priestorové kapacity intravilánu, nedostatok  vo�ných a vhodných pozemkov na možný  
   rozvoj mesta 
- nedostato�né využívanie obnovite�ných a druhotných zdrojov energie  
- neexistencia Integrovaného systému odpadového hospodárstva, nedotrie�ovanie stavebného 
  odpadu,  elektroodpadu a BRKO – absencia kompostárne  
- slabšie ekologické povedomie obyvate�stva 
- absencia verejnej splaškovej kanalizácie v prímestských �astiach 
- morálne a technicky zastaraná vodovodná sie� 
       
OHROZENIA 
 
 - necitlivý rozvoj územia mesta z dôvodu obmedzených priestorových kapacít a silnejúceho  
   tlaku zvonku 
- zvyšovanie produkcie CO z narastajúcej dopravy 
- zvýšenie možnosti znehodnocovania prírodného prostredia  ako dôsledku budovania nových  
   priemyselných zón, resp. objektov 
 
1.2.4.  	udské zdroje (demografia, trh práce, nezamestnanos� a pod.) 
 
SILNÉ  STRÁNKY  
     
- vysoký podiel obyvate�stva v predproduktívnom  veku (0-18)     
- vysoký podiel obyvate�stva s odborným u��ovským  a stredoškolským vzdelaním  
- relatívne nízka nezamestnanos�  
- dobrá úrove� vzdelávania na ZŠ a Gymnáziu   
- kvalifikovaná pracovná sila v školstve a v samospráve  
       
PRÍLEŽITOSTI  
       
- využívanie spolo�ných nástrojov politiky zamestnanosti EÚ, fondov EÚ   
- rekvalifika�né programy pre nezamestnaných   
- rast vzdelanostnej úrovne obyvate�stva, školského vzdelávania, celoživotného vzdelávania 
  dospelých   
- zvýšenie efektívnosti a rozsahu vzájomnej spolupráce  v rámci mesta, regiónu, mikroregiónu 
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- zvyšovanie povedomia verejnosti, informovanosti a osvety medzi ob�anmi mesta, budovanie  
  lokálpatriotizmu      
- zvýšenie zapojenia verejnosti do riešenia vecí verejných  
 

SLABÉ  STRÁNKY 
 
- nižší podiel obyvate�stva s vyšším stup�om vzdelania  
- negatívny trend vývoja po�tu obyvate�ov predovšetkým v poslednom období (1998-2007),  
  stagnácia 
- migra�ný úbytok obyvate�stva v rokoch 2001-2006 
- pomerne vysoký po�et ekonomicky aktívnych obyvate�ov dochádzajúcich za prácou mimo  
   mesta 
- vyšší po�et nezamestnaných so základným a u��ovským vzdelaním a osôb nad 50 rokov 
  veku 
- slabšie zapojenie obyvate�stva a záujmových združení pri rozvoji mesta 
- nedostato�ná informovanos� ob�anov zo strany mesta a nižšie právne vedomie obyvate�ov
   
OHROZENIA 
 
- odliv stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných obyvate�ov z mesta z dôvodu ponuky   
   predovšetkým  robotníckych pracovných miest 
- odliv mladých �udí z mesta z dôvodu obmedzenej  kapacity bytového fondu 
- zvýšenie nezamestnanosti predovšetkým u starších  ekonomicky aktívnych obyvate�ov 
- rast migra�ného úbytku obyvate�stva, pokles pôrodnosti  a postupné starnutie obyvate�ov 
- pasívne zotrvávanie nezamestnaných v soc. sieti 
- pokles a strata súkromných iniciatív ob�anov z dôvodu  chýbajúcich perspektív, vhodne  
  vytvorených podmienok na sebarealizáciu, resp. slabej informovanosti 
         
 

22..    SSTTRRAATTEEGGIICCKKÁÁ    ��AASS��  
 
2.1. Strategická vízia 
 
Stratégia rozvoja Mesta Byt�e, t.j. strategická vízia ako by malo Mesto Byt�a vyzera� 
v budúcnosti v �asovom horizonte 7 rokov, v roku 2013, stavia predovšetkým na zhodnotení 
silných stránok a maximálnom využití možných príležitostí s prihliadnutím i na slabé stránky, 
minimalizovanie kritických oblastí a predchádzaním potenciálnych ohrození vyplývajúcich zo 
SWOT analýzy. 
Strategickú víziu Mesta Byt�e je možné zhrnú� do nasledovných viet :  
 
Mesto Byt�a ako centrum života mikroregiónu „Byt�ianska kotlina“ bude miestom 

plnohodnotného a zdravého života pre svojich obyvate�ov. Rozvoj mesta zabezpe�í 

v najbližších rokoch základ pre dlhodobú prosperitu mesta a mikroregiónu. Mesto Byt�a 

ako priemyselné centrum nachádzajúce sa v krásnej vidieckej oblasti mikroregiónu 

„Byt�ianska kotlina“ bude pri�ahova� obyvate�ov i návštevníkov svojou výhodnou 

polohou, históriou i priate�ským prostredím pre život a podnikanie, bude mestom 

spokojných, hrdých a sebavedomých ob�anov, ktorým vytvorí priaznivé podmienky pre ich 

osobné aktivity a schopnosti. 
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2.2. Strategické ciele 
 
Dlhodobé rozvojové zámery mesta, hlavný cie�, resp. strategické ciele sú založené na 
prirodzených a všeobecne platných princípoch, �ím sa stávajú prijate�nými 
a rešpektovate�nými pre ob�anov mesta ako i ich budúce politické reprezentácie. Iba 
splnením hlavného cie�a, resp. strategických cie�ov sa môže naplni� vízia Mesta Byt�e. 
 
Hlavným cie�om mesta je : 
 
Zvýšenie schopnosti mesta rozvíja� sa komplexne, so zámerom zabezpe�enia trvalo 
udržate�ného rozvoja mesta, t.j. vnútorného rozvoja mesta vo svojich hraniciach tak 
i upev�ovanie jeho pozície ako prirodzeného centra mikroregiónu „ Byt�ianska kotlina“ . 
 
Na dosiahnutie hlavného cie�a a naplnenie strategickej vízie si stanovilo Mesto Byt�a 4 
strategické ciele: 
 
1. Zvýšenie kvality života ob�anov mesta 
2. Podpora podnikate�ského prostredia a vytvárania nových pracovných príležitostí 
3. Skvalit�ovanie životného prostredia v meste a efektívne využívanie prírodných 

zdrojov (enviroment) 
4. Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci mesta ako i regiónu, resp. 

mikroregiónu 
 
2.2.1. Strategický cie� 1 
 
Strategický cie� 1 - Zvýšenie kvality života ob�anov mesta 
 
Budovanie vz�ahu ob�an – mesto je dlhodobý proces. Kvalita života ob�ana z poh�adu 

mesta je o zabezpe�ení štandardnej základnej dopravnej a ob�ianskej infraštruktúry (ako 

napríklad miestne komunikácie, školstvo, sociálne zabezpe�enie �i rozvoj bývania). Pre 

�alší rozvoj mesta je nevyhnutné tak dobudovanie potrebnej novej infraštruktúry, ako aj 

zabezpe�enie už existujúcej siete. Naplnenie cie�a zvýšenie kvality života ob�anov mesta, 

vedie cez podporu všetkých vekových zložiek obyvate�stva. Zastabilizovanie mladej 

a strednej generácie cie� rieši dobudovaním a modernizáciou školskej infraštruktúry  

a podporou rozvoja bývania. Celospolo�enskú situáciu postupného starnutia obyvate�stva 

a tým pribúdajúceho po�tu seniorov, bez dostato�ného vybudovania sociálnej siete 

v budúcnosti chce mesto rieši� vybudovaním sociálneho zariadenia aj v budovách 

nevyužívaných mestom, s napojením na rozpo�et Žilinského samosprávneho kraja. 

S oh�adom na históriu a cie� mesta, ako centra regiónu Byt�ianskej kotliny, je nevyhnutná 

podpora športu, kultúrnych a vo�no�asových aktivít slúžiacich aj širšiemu okoliu, kde ako 

priorita pre najbližšie obdobie je výstavba viacú�elovej športovej haly. 

 
Špecifický cie� 1 - Dobudovanie a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry 
Opatrenie 1.1  - Zlepšenie cestnej dopravy 
Aktivita 1.1.1  - Vy budovanie kruhového objazdu na križovatke štátnej cesty  

I/18 Žilina – Makov so štátnou cestou II/507 Žilina – Pov.  
Bystrica 
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Aktivita 1.1.2  - Rekonštrukcia a budovanie miestnych ciest 
Aktivita 1.1.3  - Rekonštrukcia a budovanie chodníkov 
Aktivita 1.1.4  - Dobudovanie, zrekonštruovanie historického centra mesta – 
    Námestie Slovenskej republiky 
Aktivita 1.1.5  - rozšírenie a vybudovanie nových verejných parkovacích miest a 
    garáží, záchytného parkoviska 
Aktivita 1.1.6  - Projektová príprava a realizácia cyklistických trás pod�a  

územného plánu 
Aktivita 1.1.7  - Vypracovanie pasportizácie miestnych komunikácií 
Aktivita 1.1.8  - Rekonštrukcia, modernizácia verejného osvetlenia 
 
Opatrenie 1.2  - Modernizácia železni�nej dopravy 
Aktivita 1.2.1  - Modernizácia, prestavba železni�nej stanice Byt�a – Hrabové 
Aktivita 1.2.2  - Zriadenie podchodu pod ko�ajiskom s možnos�ou napojenia na 

pri�ahlé miestne komunikácie (Pri projekte Modernizácia 
železni�nej trate na zvýšenie tra�ovej rýchlosti) 

 
Špecifický cie� 2 - Zlepšenie sociálnej starostlivosti o obyvate�ov mesta a  
    stabilizácia zdravotnej starostlivosti v dostato�nom rozsahu 
Opatrenie 2.1  - Dobudovanie a skvalitnenie sociálnych služieb 
Aktivita 2.1.1  - Vypracovanie komunitného plánu poskytovania sociálnych  
služieb  
Aktivita 2.1.2  - Výstavba sociálneho zariadenia pre seniorov 
Aktivita 2.1.3  - Podpora organizácií poskytujúcich zdravotnú a opatrovate�skú
    službu 
 
Opatrenie 2.2  - Stabilizácia zdravotnej starostlivosti a zlepšenie zdravotného 
    stavu obyvate�stva 
Aktivita 2.2.1  - Podpora udržania a rozvoja centrálneho zdravotného strediska  

na ul. S. Sakalovej – Poliklinika Byt�a 
Aktivita 2.2.2  - Podpora zdravotníckej osvety a zdravého životného štýlu 
    (prevencia, duševné zdravie, zdravotnícka starostlivos� a návyky  

u detí a pod.) 
 
Špecifický cie� 3 - Zlepšenie kvality vzdelávania a stavu školstva 
Opatrenie 3.1  - Modernizácia a dobudovanie školskej infraštruktúry 
Aktivita 3.1.1  - Revitalizácia jestvujúcich objektov ZŠ na ul. Mieru a E. Lániho 
Aktivita 3.1.2  - Podpora zriadenia strednej školy 
Aktivita 3.1.3  - Podpora vzniku detských jasiel 
Aktivita 3.1.4  - Vypracovanie stratégie rozvoja školstva, resp. školskej  

infraštruktúry 
 
Opatrenie 3.2  - Zvýšenie efektivity systému vzdelávania 
Aktivita 3.2.1  - Zlepšenie spolupráce medzi vzdelávacími a kultúrnymi  

inštitúciami v meste 
Aktivita 3.2.2  - Podpora aktivít �alšieho vzdelávania dospelých 
Aktivita 3.2.3  - Podpora programu pre motiváciu u�ite�ov na �alšie vzdelávanie 
    a samovzdelávanie 
Aktivita 3.2.4  - Zlepšenie podmienok na preventívnu výchovu a vzdelávanie 

detí aj v oblastiach drogovej závislosti, požiarnej ochrany, 
civilnej ochrany 

 
Špecifický cie� 4 - Rozšírenie a podpora športových aktivít ob�anov mesta 
Opatrenie 4.1  - Skvalitnenie a rozvoj športových �inností 
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Aktivita 4.1.1  - Vypracovanie stratégie rozvoja športu v meste 
Aktivita 4.1.2  - Propagácia športu v školách, v školských a predškolských 
    zariadeniach, médiách 
Aktivita 4.1.3  - Podpora organizovania športových podujatí a sú�aží 
Aktivita 4.1.4  - Podpora športových aktivít detí, mládeže po�as vo�ného �asu 
    prostredníctvom športových krúžkov 
Aktivita 4.1.5  - Podpora �innosti tradi�ných mestských športov – futbal,  

hádzaná,  stolný tenis a pod. 
 
Opatrenie 4.2  - Zabezpe�enie kvalitných športovísk a športových zariadení 
Aktivita 4.2.1  - Výstavba viacú�elovej športovej haly 
Aktivita 4.2.2  - Výstavba viacú�elového verejného ihriska 
Aktivita 4.2.3  - Rekonštrukcia a modernizácia športových zariadení a ihrísk 
 
Špecifický cie� 5 - Rozvoj kultúrnych a vo�no�asových aktivít obyvate�ov 
Opatrenie 5.1  - Skvalitnenie kultúrnej infraštruktúry 
Aktivita 5.1.1  - Rekonštrukcia mestských priestorov a objektov slúžiacich na  

poriadanie miestnych kultúrnych podujatí 
Aktivita 5.1.2  - Revitalizácia areálu Byt�ianskeho zámku a blízkeho okolia 
Aktivita 5.1.3  - Rekonštrukcia a opravy historických objektov a objektov  

centrálnej �asti mesta 
Aktivita 5.1.4  - Rozšírenie služieb a siete mestskej káblovej televízie 
 
Opatrenie 5.2  - Zlepšenie úrovne ponuky kultúrnych aktivít 
Aktivita 5.2.1  - Podpora organizovania a uskuto��ovania tradi�ných kultúrnych 
    podujatí 
Aktivita 5.2.2  - Zavedenie a podpora nových kultúrnych akcií v spolupráci 
    samosprávy  s ob�ianskymi iniciatívami, združeniami  

neziskovej sféry, podnikate�mi, ZUŠ, CV� a okolitými obcami 
 
Opatrenie 5.3  - Rozvoj prímestskej rekreácie 
Aktivita 5.3.1  - Vypracovanie koncepcie rozvoja oddychových zón mesta Byt�e 
Aktivita 5.3.2  - Zve�adenie, dobudovanie oddychových zón a lokalít 
Aktivita 5.3.3  - Rekonštrukcia a dostavba chodníkov do miestnych �astí (Malá 

Byt�a, Hrabové) 
 
Špecifický cie� 6 - Rozvoj bývania 
Opatrenie 6.1  - Rozvoj nájomného bývania  
Aktivita 6.2.1  - Výstavba nájomných bytov 
Aktivita 6.1.2  - Rekonštrukcia, zlepšenie podmienok nájomcov, obyvate�ov 
    penziónu Jesienka 
 
Opatrenie 6.2  - Rozvoj výstavby rodinných a bytových domov 
Aktivita 6.2.1  - Úprava, prispôsobenie územného plánu mesta 
Aktivita 6.2.2  - Podpora vytvárania zón IBV 
Aktivita 6.2.3  - Príprava pozemku, infraštruktúry na vznik radovej zástavby 
Aktivita 6.2.4  - Podpora realizovania prístavieb, vstavieb a nadstavieb bytových 
    domov 
Aktivita 6.2.5  - Podpora budovania bytových domov 
 
Špecifický cie� 7 - Bezpe�nos� obyvate�ov mesta 
Opatrenie 7.1  - Zvýšenie osobnej bezpe�nosti a ochrany majetku 
Aktivita 7.1.1  - Zefektívnenie �innosti mestskej polície, posilnenie materiálovej 
    vybavenosti 
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Aktivita 7.1.2  - Zabezpe�enie kamerového systému 
Aktivita 7.1.3  - Podpora hasi�ských zborov, vytváranie podmienok pre plnenie 
    úloh pri mimoriadnych udalostiach 
Aktivita 7.1.4  - Aktualizácia, skvalit�ovanie protipovod�ových opatrení 
 
Opatrenie 7.2  - Zníženie vandalizmu a rušenia verejného poriadku 
Aktivita 7.2.1  - Podpora spolupráce štátnej polície, mestskej polície, škôl, 
    štátnej správy a neziskových organizácií v oblasti prevencie a 
    zabezpe�enia verejného poriadku v meste 
Aktivita 7.2.2  - Realizácia osvetovej �innosti pre žiakov ZŠ a SŠ s cie�om  

posilni� vz�ah mládeže k svojmu mestu a k jeho hodnotám 
 
2.2.2. Strategický cie� 2 
 
Strategický cie� 2. - Podpora podnikate�ského prostredia a vytváranie nových  

pracovných príležitostí 
 

Kataster mesta disponuje výrobným potenciálom a podnikate�ským zázemím. Mestom 

prechádza bohatá sie� nadradenej dopravnej infraštruktúry (dia�nica, medzinárodný 

koridor E18,...). Tento predpoklad dáva možnosti pre zabezpe�enie ekonomickej prosperity 

mesta a tvorbu nových pracovných príležitostí pre obyvate�stvo, nielen mesta, ale i celého 

regiónu Byt�ianskej kotliny. Podmienkou je príprava nových území. Mesto nedisponuje 

vlastnými pozemkami, ale v rámci kompetencie ur�ovania územného plánu chce 

podporova� vznik priemyselných zón v súlade s územným plánom. Budovanie vz�ahu 

podnikate� - mesto sa orientujú aj na oblas� služieb. Menšie podnikate�ské aktivity 

v oblasti cestovného ruchu chce podporova� prostredníctvom partnerstiev (napr. pri tvorbe 

propaga�ných materiálov o ponuke cestovného ruchu). 

 
Špecifický cie� 1 - Rozvoj malého a stredného podnikania a poskytovanie služieb 
Opatrenie 1.1  - Posilnenie malých a stredných podnikate�ov 
Aktivita 1.1.1  - Podpora rozvoja malopodnikate�ského sektora s dôrazom na  

služby menej ekonomicky atraktívne 
Aktivita 1.1.2  - Podpora vzniku a pôsobenia podnikate�ského združenia v meste 
Aktivita 1.1.3  - Sprístup�ovanie a skvalitnenie informa�ného toku medzi  

verejným, samosprávnym a podnikate�ským sektorom 
 
Špecifický cie� 2 - Rozvoj priemyslu a investícií v meste 
Opatrenie 2.1  - Tvorba nástrojov na rozvoj priemyslu 
Aktivita 2.1.1  - Vypracovanie koncepcie tvorby verejno-súkromných 
     partnerstiev 
Aktivita 2.1.2  - Podpora vzniku priemyselných zón v súlade s územným plánom 
Aktivita 2.1.3  - Podpora výstavby infraštruktúry k priemyselným zónam 
Aktivita 2.1.4  - Vypracovanie ú�inného komunika�ného a informa�ného 
     systému so zameraním na vyh�adávanie a získanie  

potenciálnych investorov 
 
Špecifický cie� 3 - Rozvoj cestovného ruchu v meste a v blízkom okolí 
Opatrenie 3.1  - Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu 
Aktivita 3.1.1  - Zriadenie a rozvoj mestského informa�ného centra  –  
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     „  Turistickej informa�nej kancelárie “  
Aktivita 3.1.2  - Vyhotovenie a osadenie nových informa�ných máp mesta 

a blízkeho okolia s vyzna�ením objektov cestovného ruchu 
a pamätihodností 

Aktivita 3.1.3  - Vypracovanie koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste 
    a blízkom okolí 
Aktivita 3.1.4  - Umiestnenie komplexnej turistickej ponuky na web stránke 
Mesta Byt�e 
Aktivita 3.1.5  - Vyhotovenie dokumentu o možnostiach cestovného 

ruchu v meste a v blízkom okolí 
Aktivita 3.1.6  - Tvorba propaga�ných materiálov o ponuke cestovného ruchu 
Aktivita 3.1.7  - Podpora malopodnikate�ského sektora, inštitúcií, ob�ianskych 
    združení v oblasti poskytovania služieb v cestovnom ruchu 
Aktivita 3.1.8  - Podpora mesta projektom rozvíjajúcim cestovný ruch v regióne, 
    resp. v mikroregióne „  Byt�ianska kotlina “  
2.2.3. Strategický cie� 3 
 
Strategický cie� 3 - Skvalitnenie životného prostredia v meste a efektívne  

využívanie prírodných zdrojov (enviroment) 
 

V sú�asnosti je povedomie obyvate�stva vo vz�ahu k životnému prostrediu neuspokojivé. 

Tento strategický cie� je plne v súlade s plánovacím dokumentom Žilinského 

samosprávneho kraja so špecifikáciami pre mesto Byt�a. Zodpovedné využívanie životného 

prostredia, zdravá a �istá krajina s efektívnym odpadovým hospodárstvom a eliminovaním 

starých environmentálnych zá�aží je nevyhnutné pre kvalitu života. 

 
Špecifický cie� 1 - Zlepšenie stavu  životného prostredia 
Opatrenie 1.1  - Zlepšenie stavu ovzdušia 
Aktivita 1.1.1  - Racionalizácia kúrenia a spotreby energie 
Aktivita 1.1.2  - Vypracovanie koncepcie rozvoja tepelnej energetiky 
Aktivita 1.1.3  - Podporovanie �alšej plynofikácie mesta, elektrickej a  
    alternatívnej  energie ako nástrojov na znižovanie zne�is�ovania 
    ovzdušia 
 
Opatrenie 1.2  - Zlepšenie stavu verejnej zelene 
Aktivita 1.2.1  - Podporovanie výsadby pôvodných drevín a ošetrovanie chorých 
    drevín 
Aktivita 1.2.2  - Ochrana, údržba a rozvoj verejnej zelene prioritne v uzlových  
    priestoroch mesta (centrum, Sídlisko a pod.) 
Aktivita 1.2.3  - Rozvoj verejnej zelene v prímestských �astiach so snahou  

dosiahnutia zvä�šenia rekrea�no-relaxa�ných plôch 
 
Opatrenie 1.3  - Zlepšenie stavu povrchových a spodných vôd 
Aktivita 1.3.1  - Ochrana a podpora využitia vlastných vodných zdrojov 
Aktivita 1.3.2  - Rozširovanie, rekonštrukcia kanaliza�nej siete predovšetkým 
    v miestnych �astiach 
Aktivita 1.3.3  - Rekonštrukcia vodovodnej siete a jej dobudovanie 
 
Špecifický cie� 2 - Zníženie antropogénnych vplyvov na životné prostredie 
Opatrenie 2.1  - Riešenie problémov odpadového hospodárstva 
Aktivita 2.1.1  - Rozširovanie a zefektívnenie separovaného zberu odpadu 
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    s cie�om znižovania komunálneho odpadu 
Aktivita 2.1.2  - Vybudovanie „ Integrovaného zberného dvora“ , komplexného 
    systému nakladania s odpadmi (bioodpad, elektroodpad, drobný 
    stavebný odpad, pneumatiky, ve�korozmerný odpad a pod.) 
Aktivita 2.1.3  - Rekultivácia skládky komunálneho odpadu v Byt�i – Mikšovej 
Aktivita 2.1.4  - Riešenie odstra�ovania zvieracích exkrementov z verejných  
    priestranstiev 
 
Opatrenie 2.2  - Zapojenie verejnosti do zlepšovania stavu životného prostredia 
    a zvýšenie informovanosti ob�anov 
Aktivita 2.2.1  - Informa�né kampane na podporu separovania odpadov a za  

zníženie zakladania nelegálnych skládok 
Aktivita 2.2.2  - Osveta mladých, organizovanie podujatí pre deti a mládež 
    s dôrazom na ochranu prírody a efektívne využívanie prírodných 
    zdrojov 
2.2.4.. Strategický cie� 4 
 
Strategický cie� 4 - Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci mesta ako i 
    regiónu, resp. mikroregiónu 
 
V podmienkach mesta je nevyhnutné vytvára� verejné partnerstvá a vo vä�šej miere 

propagova� krásne prírodné možnosti. Stratégia podpory územia prostredníctvom projektov 

jednotlivých žiadate�ov je založená vo ve�kej miere na spolupráci medzi obcami, územiami 

alebo združeniami. Propagácia širšieho územia (napr. Byt�ianská kotlina) je ove�a 

efektívnejšia, tak z poh�adu možnosti získania zdrojov ako aj využitia územia, ke�že ide o 

ucelenú ponuku produktov cestovného ruchu. Cie�om je vybudova� pozíciu a posilni� 

postavenie mesta v rámci regiónu. 

 
Špecifický cie� 1 - Zlepšenie spolupráce subjektov mesta 
Opatrenie 1.1  - Tvorba nástrojov na efektívnejšiu spoluprácu všetkých  
subjektov v meste 
Aktivita 1.1.1  - Vydávanie informa�ného ob�asníka samosprávou so zrete�om  

na zabezpe�enie vä�šej informovanosti ob�anov mesta 
Aktivita 1.1.2  - Rozšírenie spektra služieb mestskej káblovej televízie so  

zámerom zriadenia informa�ného kanálu 
Aktivita 1.1.3  - Vytvorenie transparentného systému podpory samosprávy pre  

mestské ob�ianske združenia, neziskové organizácie, kluby 
a ostatné subjekty 

Aktivita 1.1.4  - Iniciova� a podporova� organizácie vzdelávacích podujatí,  
seminárov a konferencií pre všetky skupiny obyvate�stva, 
organizácie a súkromný podnikate�ský sektor 

Aktivita 1.1.5  - Podpora a vytváranie podmienok pre aktívnu vzájomnú  
spoluprácu samosprávy, verejnej správy, ob�ianskych združení, 
podnikate�ov a ostatných inštitúcií v meste, tvorba miestnych 
partnerstiev 

 
Špecifický cie� 2 - Zlepšenie spolupráce mesta a jeho subjektov s obcami a  

subjektami regiónu, resp. mikroregiónu Byt�ianska kotlina, 
VÚC, ostatných regiónov a zahrani�ia 

Opatrenie 2.1  - Podpora tvorby partnerstiev a vzájomnej spolupráce 
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Aktivita 2.1.1  - Širšia spolupráca s obcami mikroregiónu Byt�ianska kotlina 
Aktivita 2.1.2  - Podpora rozvoja nadregionálnych aktivít 
Aktivita 2.1.3  - Zapájanie sa do medzinárodných, nadnárodných rozvojových  

aktivít, projektov, spolupráce 
Aktivita 2.1.4  - Podpora rozvoja družobných stykov 
 
 

33..    IIMMPPLLEEMMEENNTTAA��NNÁÁ  ��AASS��  
 
3.1. Administratívne zabezpe�enia 
 
3.2. Ak�ný plán 
 
Krátkodobé plánovanie investi�ných aktivít rozvoja v �asovom horizonte 3 rokov (2007-
2010) 
 
Strategický cie� 1 - Zvýšenie kvality života ob�anov mesta 
 
Špecifický cie� 1 -  Dobudovanie a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry 
 
 
Názov projektu Miesto 

projektu 
Štádium 
projektu 

Zdroje 
financovania 

Vybudovanie kruhového objazdu na križovatke 
štátnej cesty I/18 Žilina – Makov so štátnou 
cestou II/507 Žilina – Pov. Bystrica 

Byt�a P SSC IVaSC 

Rekonštrukcia a budovanie miestnych ciest Byt�a a P� N rozpo�et mesta 
Rekonštrukcia a budovanie chodníkov Byt�a a P� N rozpo�et mesta 
Dobudovanie historického centra mesta  Byt�a N rozpo�et mesta, 

EÚ 
Rozšírenie a vybudovanie nových verejných 
parkovacích miest  Byt�a N, I 

rozpo�et mesta, 
sukromné 
zdroje 

Vypracovanie pasportizácie miestnych 
komunikácií Byt�a a P� I rozpo�et mesta 

Rekonštrukcia, modernizácia verejného 
osvetlenia Byt�a a P� N rozpo�et mesta 

 
 
Špecifický cie� 2 - Zlepšenie sociálnej starostlivosti o obyvate�ov mesta a stabilizácia 
zdravotnej starostlivosti v dostato�nom rozsahu 
 
 

 

Názov projektu Miesto 
projektu 

Štádium 
projektu 

Zdroje 
financovania 

Vypracovanie komunitného plánu 
poskytovania sociálnych služieb Byt�a a P� I rozpo�et mesta 

Výstavba sociálneho zariadenia pre seniorov Byt�a, 
Pšurnovice I EÚ (ROP), ŠR, 

rozpo�et mesta 
Podpora organizácií poskytujúcich zdravotnú 
a opatrovate�skú službu Byt�a a P� I rozpo�et mesta, 

rozpo�et ŽSK 
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Špecifický cie� 3 -  Zlepšenie kvality vzdelávania a stavu školstva 
 
Názov projektu Miesto 

projektu 
Štádium 
projektu 

Zdroje 
financovania 

Revitalizácia jestvujúcich objektov ZŠ na ul. 
Mieru a E. Lániho Byt�a a P� N, I EÚ (ROP), ŠR, 

rozpo�et mesta 
Vypracovanie stratégie rozvoja školstva Byt�a a P� I rozpo�et mesta,  
Podpora vzniku detských jasiel Byt�a a P� I rozpo�et mesta,  
 
 
Špecifický cie� 4 -  Rozšírenie a podpora športových aktivít ob�anov mesta 
 
 
Názov projektu Miesto 

projektu 
Štádium 
projektu 

Zdroje 
financovania 

Výstavba viacú�elovej športovej haly  Byt�a  I rozpo�et mesta 

Výstavba viacú�elového verejného ihriska  Byt�a  N, I 
rozpo�et mesta, MŠ 
SR sekcia 
štátnej starostlivosti 
o šport, SFZ 

Vypracovanie stratégie rozvoja športu v meste  Byt�a a P� I rozpo�et mesta 
Podpora �innosti tradi�ných mestských športov 
– futbal, hádzaná,  stolný tenis a pod. Byt�a a P� N, R rozpo�et mesta 

Podpora športových aktivít detí, mládeže po�as 
vo�ného �asu prostredníctvom športových 
krúžkov 

Byt�a a P� N, R 

rozpo�et mesta, 
ŠR, Slovenská 
asociácia športu 
na školách 

 
 
Špecifický cie� 5 - Rozvoj kultúrnych a vo�no�asových aktivít obyvate�ov 
 
 
Názov projektu Miesto 

projektu 
Štádium 
projektu 

Zdroje 
financovania 

Rekonštrukcia mestských priestorov a objektov 
slúžiacich na poriadanie miestnych kultúrnych 
podujatí 

P� 
I, N, R 

rozpo�et mesta 

Revitalizácia areálu Byt�ianskeho zámku 
a blízkeho okolia Byt�a  

I rozpo�et mesta, 
rozpo�et ŽSK, MK 
SR, MV SR, NFM 

Rozšírenie služieb a siete mestskej káblovej 
televízie Byt�a a P� I, N rozpo�et mesta 

Podpora organizovania a uskuto��ovania 
tradi�ných a novýchch podujatí Byt�a a P� I, N rozpo�et mesta, 

súkromné zdroje 
Zve�adenie, dobudovanie oddychových zón 
a lokalít Byt�a a P� I rozpo�et mesta,  

Rekonštrukcia a dostavba chodníkov do 
miestnych �astí (Malá Byt�a, Hrabové) P� 

I rozpo�et mesta, 
EÚ (ROP), 
rozpo�et ŽSK 
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Špecifický cie� 6 - Rozvoj bývania 
 
Názov projektu Miesto 

projektu 
Štádium 
projektu 

Zdroje 
financovania 

Výstavba nájomných bytov Byt�a I rozpo�et mesta, 
ŠFRB 

Príprava pozemku, infraštruktúry na vznik 
radovej zástavby Byt�a  I 

rozpo�et mesta, 
súkromné 
zdroje 

 
 
Špecifický cie� 7 - Bezpe�nos� obyvate�ov mesta 
 

Názov projektu Miesto 
projektu 

Štádium 
projektu 

Zdroje 
financovania 

Zabezpe�enie kamerového systému Byt�a a P� I rozpo�et mesta, 
ŠR SR 

Podpora hasi�ských zborov, vytváranie 
podmienok pre plnenie úloh pri mimoriadnych 
udalostiach 

Byt�a  a P� R rozpo�et mesta, 
ŠR SR 

 
 
Strategický cie� 2 - Podpora podnikate�ského prostredia a vytváranie nových pracovných 
príležitostí 
 
Špecifický cie� 1,2 - Rozvoj priemyslu, investícií, malého a stredného podnikania 
a poskytovanie služieb 
 

Názov projektu Miesto 
projektu 

Štádium 
projektu 

Zdroje 
financovania 

Podpora vzniku priemyselných zón v súlade 
s územným plánom 
 

Byt�a a P� R rozpo�et mesta 

 
Špecifický cie� 3 - Rozvoj cestovného ruchu v meste a v blízkom okolí 
 

Názov projektu Miesto 
projektu 

Štádium 
projektu 

Zdroje 
financovania 

Zriadenie a rozvoj mestského informa�ného 
centra  – „  Turistickej informa�nej kancelárie “  
 

Byt�a N rozpo�et mesta, 
EÚ 

Vyhotovenie a osadenie nových informa�ných 
máp mesta a blízkeho okolia s vyzna�ením 
objektov cestovného ruchu a pamätihodností, 
tvorba propaga�ných materiálov, umiestnenie 
komplexnej turistickej ponuky na web stránke           
 

Byt�a a P� I 
rozpo�et mesta, 
rozpo�et ŽSK, 
EÚ 

Podpora mesta projektom rozvíjajúcim 
cestovný ruch v regióne„  Byt�ianska kotlina “  Mikroregión I 

rozpo�et mesta, 
verejné 
partnerstvá 
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Strategický cie� 3 - Skvalitnenie životného prostredia v meste a efektívne využívanie 
prírodných zdrojov (enviroment) 
 
Špecifický cie� 1 - Zlepšenie stavu  životného prostredia 
 

Názov projektu Miesto 
projektu 

Štádium 
projektu 

Zdroje 
financovania 

Vypracovanie koncepcie rozvoja tepelnej 
energetiky Byt�a a P�  N rozpo�et mesta 

Podporovanie �alšej plynofikácie mesta, 
elektrickej a alternatívnej energie ako nástrojov 
na znižovanie zne�is�ovania ovzdušia 

P� N, R rozpo�et mesta, 
SPP 

Rozširovanie, rekonštrukcia kanaliza�nej 
a vodovodnej siete  Byt�a a P� P SEVAK, EÚ 

 
 
Špecifický cie� 2 - Zníženie antropogénnych vplyvov na životné prostredie 
 

Názov projektu Miesto 
projektu 

Štádium 
projektu 

Zdroje 
financovania 

Vybudovanie „ Integrovaného zberného dvora“ , 
komplexného  systému nakladania s odpadmi 
(bioodpad, elektroodpad, drobný stavebný 
odpad, pneumatiky, ve�korozmerný odpad 
a pod.) 

Byt�a  N rozpo�et mesta, 
EÚ, ŠR SR 

 
 
Strategický cie� 4 - Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci mesta a regiónu 
 
Špecifický cie�  1 - Zlepšenie spolupráce subjektov mesta 
 

Názov projektu Miesto 
projektu 

Štádium 
projektu 

Zdroje 
financovania 

Vydávanie informa�ného ob�asníka 
samosprávou so zrete�om na zabezpe�enie 
vä�šej informovanosti ob�anov mesta 

Byt�a a P�  I rozpo�et mesta 

Rozšírenie spektra služieb mestskej káblovej 
televízie so zámerom zriadenia informa�ného 
kanálu 

Byt�a a P� N rozpo�et mesta, 
KTR, s.r.o. 

Vytvorenie transparentného systému podpory 
samosprávy pre mestské ob�ianske združenia, 
neziskové organizácie, kluby a ostatné subjekty 

Byt�a a P� R rozpo�et mesta 

 
 
Špecifický cie� 2 - Zlepšenie spolupráce mesta a jeho subjektov s obcami a subjektami regiónu 
Byt�ianska kotlina, VÚC, ostatných regiónov a zahrani�ia 
 

Názov projektu Miesto 
projektu 

Štádium 
projektu 

Zdroje 
financovania 

Podpora rozvoja družobných stykov Byt�a a P�  I, R rozpo�et mesta 
Širšia spolupráca s obcami mikroregiónu 
Byt�ianska kotlina Byt�a a P� R rozpo�et mesta 
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Legenda- 
 
I identifikácia projektu 
N návrh  
V vyjednávanie (podaná žiados� o financovanie) 
P predrealiza�ná doba 
R realiza�ná doba 
 
 
 

ZÁVER 


