
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia č. 3/2022 Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného 

dňa 21. 3. 2022 o 15,30 hodine na MsÚ v Bytči 

 

Čas ukončenia zasadnutia: 16,30 hod.       

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 14 poslancov 

Program: 

1/ Návrh na zrušenie bodu 1/ uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Bytči č. 29/2022 zo dňa 24. 2. 2022 a prijatie uznesenia na 

vykonanie zmeny a doplnkov územného plánu Mesta Bytča.  

2/ Poslanecký návrh p. PhDr. Martina Gácika na vybudovanie 

pietneho miesta na vyjadrenie úcty padlým vojakom, civilným 

obyvateľom a partizánom v I. svetovej vojne a II. svetovej vojne.  

3/ Na vedomie. 

 

     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta  

p. Ing. Miroslav Minárčik a konštatoval, že je prítomných 14 

poslancov, z rokovania sa ospravedlnili poslanci p. Ing. Juraj 

Putirka, p. Július Kozák a p. Ing. Peter Weber. 

 

Pán primátor dal hlasovať o návrhu programu. Poslanci program 

jednohlasne schválili. 

 

Poslanec p. Martin Kulíšek požiadal o vysvetlenie k pozastaveným 

uzneseniam. 

Pán primátor konštatoval, že o uvedenom môžu hovoriť v bode na 

vedomie, s čím pán poslanec súhlasil. 

 

     Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Ľuboslava 

Rybáriková a p. Ľubomír Hrobárik. 

     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Mária Lee 

Fujdiaková ako predsedníčka komisie a Ľuboslava Rybáriková a p. 

Stanislav Struhal ako členovia komisie. 

     Za zapisovateľku bola určená p. Mgr. Mária Klučiarová. 

        

Poslanci program, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu 

a zapisovateľku schválili. 

 

1/ Návrh na zrušenie bodu 1/ uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Bytči č. 29/2022 zo dňa 24. 2. 2022 a prijatie uznesenia na 

vykonanie zmeny a doplnkov územného plánu Mesta Bytča. 

 

Uznesenie č. 29/2022 znie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Poveruje: 

1/ Primátora mesta otvoriť proces prípravy zmeny Územného plánu 

zóny v k.ú. Hliník nad Váhom. 

2/ Primátora mesta otvoriť proces prípravy nového Územného plánu 

Mesta Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 39/2022 

Mestské zastupiteľstvo  

I.Ruší: 

Bod 1/ uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 29/2022 zo 

dňa 24. 2. 2022. 

 

II. Schvaľuje:  

Prípravu „Zmeny a doplnku ÚPN Mesta Bytča č. 6 v k.ú. Hliník nad 

Váhom“. 

 

Pán primátor oboznámil prítomných, že sa ruší len prvý bod 

uznesenia MZ, druhý bod zostáva v platnosti. Navrhované uznesenie 

je najefektívnejší spôsob ako zabrániť výstavbe bytových domov 

v tesnej blízkosti zástavby rodinných domov. Cenové ponuky a návrh 

prác zaslali – odborne spôsobilá osoba aj zhotoviteľ územného 

plánu. Spolu cena vo výške 6.080,- € s tým, že suma bude 

v rozpočtovom opatrení č. 3/2022 presunutá z položky projekty na 

rozpočtovú položku územné plánovanie.  

 

Poslanci uvedené schválili.    

 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo  

I.Ruší: 

Bod 1/ uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 29/2022 zo 

dňa 24. 2. 2022. 

 

II. Schvaľuje:  

Prípravu „Zmeny a doplnku ÚPN Mesta Bytča č. 6 v k.ú. Hliník nad 

Váhom“. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 39/2022 

Mestské zastupiteľstvo  

I.Ruší: 

Bod 1/ uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 29/2022 zo 

dňa 24. 2. 2022. 

 

II. Schvaľuje:  

Prípravu „Zmeny a doplnku ÚPN Mesta Bytča č. 6 v k.ú. Hliník nad 

Váhom“. 

 

2/ Poslanecký návrh p. PhDr. Martina Gácika na vybudovanie 

pietneho miesta na vyjadrenie úcty padlým vojakom, civilným 

obyvateľom a partizánom v I. svetovej vojne a II. svetovej vojne. 

Pamätník by bol umiestnený na mestskom cintoríne pri Dome smútku 

v Bytči. 

Celkové náklady na pamätník by mali byť od 5.600 do 6.000,- €. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 40/2022 



Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta 

Bytča rozpočtovým opatrením č. 3/2022 k 31.03.2022. 

II. Schvaľuje: 

1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením 

č. 3/2022,  v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)- d) zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov k 31.03. 2022 podľa predloženej 

tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením: 

 

Kapitálové výdavky:  

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty  

716 Prípravná a projektová dokumentácia       - 6.080,- € 

 

Podprogram 1.4 Územné plánovanie, zámery a štúdie  

710 Obstarávanie kapitálových aktív           + 6.080,- € 

 

2/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové  

výdavky vo výške 6.000,- € na výstavbu pamätníka padlým. 

 

Predkladateľ návrhu p. Gácik oboznámil prítomných, že už dva roky 

sa usiluje o to, aby bolo na cintoríne vybudované takéto pietne 

miesto. Vzhľadom na použitie prírodného materiálu na zhotovenie 

pamätníka je aj položka na jeho vybudovanie vyššia. V spolupráci 

so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov by Mesto mohlo 

cestou projektu požiadať o finančnú dotáciu. Pamätník by vyzeral 

približne ako pamätník na Magáloch. 

 

Pán primátor oboznámil prítomných, že sa našlo aj primerané miesto 

na cintoríne v Bytči. Návrh je preto predložený na dnešné 

zasadnutie, aby sa stihol termín odhalenia pamätníka 8. mája. 

Konštatoval tiež, že cestou technických služieb budú zabezpečované 

práce, ktoré je možné zhotoviť ich kapacitami. 

    

Poslanec p. Šušolík podporil návrh, mrzí ho však, že návrh nebol 

predložený do komisií. Viaceré návrhy poslanci odporučili na 

prerokovanie až po predložení záverečného účtu. Nerozumie prečo 

poslanec p. Gácik, ktorý sa uvedeným zaoberá už dva roky, návrh 

nepredložil skôr, je to nefér. 

 

Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že má pravdu, ale na 

druhej strane v Bytči nemáme pietne miesto a treba si tieto  

udalosti pripomínať a teraz je to obzvlášť aktuálna vec. Rozpočet 

je stanovený, Mesto môže osloviť sponzorov, požiadať o dotáciu. 

Požiadal kolegov poslancov, aby návrh neignorovali. 

 

Poslanec p. Kulíšek konštatoval, že myšlienka je super, v meste 

chýba aj pamätník obetiam komunizmu. Rokovať by o poslaneckom 

návrhu mali v komisiách, je to predložené príliš narýchlo. Ocenil, 

že je predložený aspoň približný nákres pamätníka. 



Poslanec p. Gácik poďakoval za podporu, chcú stihnúť termín 8. 

máj.  

 

Poslanec p. Dudoň konštatoval, že cenová ponuka bola predložená 

len od jedného kamenára, odporúčal, aby boli oslovení aj ďalší 

kamenári. 

 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta 

Bytča rozpočtovým opatrením č. 3/2022 k 31.03.2022. 

II. Schvaľuje: 

1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením 

č. 3/2022,  v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)- d) zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov k 31.03. 2022 podľa predloženej 

tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením: 

 

Kapitálové výdavky:  

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty  

716 Prípravná a projektová dokumentácia       - 6.080,- € 

 

Podprogram 1.4 Územné plánovanie, zámery a štúdie  

710 Obstarávanie kapitálových aktív           + 6.080,- € 

 

2/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové  

výdavky vo výške 6.000,- € na výstavbu pamätníka padlým. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 40/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta 

Bytča rozpočtovým opatrením č. 3/2022 k 31.03.2022. 

II. Schvaľuje: 

1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením 

č. 3/2022,  v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)- d) zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov k 31.03. 2022 podľa predloženej 

tabuľky s nasledovnými zmenami a doplnením: 

 

Kapitálové výdavky:  

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty  

716 Prípravná a projektová dokumentácia       - 6.080,- € 

 

Podprogram 1.4 Územné plánovanie, zámery a štúdie  

710 Obstarávanie kapitálových aktív           + 6.080,- € 

 

2/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové  



výdavky vo výške 6.000,- € na výstavbu pamätníka padlým. 

 

------------------------------------------------------------------ 

3/ Na vedomie: 

 

1/ Návrh zmluvy o spoločnom postupe pri vybudovaní Multifunkčnej 

športovej plochy – informácia. 

 

Pán primátor informoval prítomných, že zmluvu posúdil právnik 

mesta. K zmluve má množstvo pripomienok. Poslanci sa uvedeným budú 

zaoberať na zasadnutiach orgánov mesta, primátor chcel len podať 

informáciu. 

 

2/ Poslanec p. Kulíšek sa informoval, prečo boli pozastavené 

uznesenia aj tie, ktoré p. JUDr. Macek nepripomienkoval. 

 

Pán primátor vysvetlil, že p. Macek podal ponuku na odkúpenie 

pozemku pri rodinnom dome p. Frola, pričom poukázal, že na 

odpredaj priamo p. Frolovi neboli splnené zákonné predpoklady 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. Nakoľko sa uvedené vzťahuje aj 

ďalšie uznesenia, primátor pozastavil aj tieto sporné uznesenia. 

Konštatoval, že je to právny názor JUDr. Maceka, on mu za to 

ďakuje a on, ako primátor, reagoval na tento nesúlad so zákonom. 

Ako rozhodnú poslanci o odpredaji pozemkov je na nich.      

 

Vedúci oddelenia Rr p. Kotešovský oboznámil, že p. Macek upozornil 

na nesúlad so zákonom aj pri odpredávaných pozemkoch v m.č. 

Mikšová a Hliník nad Váhom. 

    

Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupiteľstva 3/2022 

v Bytči vyčerpaný, pán primátor poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

Mgr. Marta Mičietová                Ing. Miroslav Minárčik              

prednostka úradu                    primátor mesta    

 

 

 

Ľuboslava Rybáriková                Ľubomír Hrobárik 

I.overovateľ                        II. overovateľ 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Klučiarová 

 

 

 


