
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 2/2013 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 14. 3. 2013 o 15,30 hodine na MsÚ v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 16,00 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 12 poslancov 
Neprítomní: 5 poslancov 
Program: 
Schva ľovanie spoluú časti Mesta Byt ča ako hlavného 
cezhrani čného partnera pri predložení žiadosti Mesta Karolin ka 
o finan čný príspevok v rámci výzvy OP Cezhrani čná spolupráca 
SR-ČR 2007-13, za ú čelom realizácie projektu " Ľudová 
remeselnícka tvorba - symbol zachovania histórie a tradícii 
spolo čného života Čechov a Slovákov v pohrani čí". 

     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 12 zo 17-
tich poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. 
     Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci MZ . 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Miroslav 
Frolo a p. Mgr. František Garabík. 
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Mgr. Ivan  
Kostelný ako predseda komisie, p. Július  Kozák a p . Július 
Lovás ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanci návrh programu, overovate ľov zápisnice, návrhovú 
komisiu a zapisovate ľku schválili. 
 
Poslanci vzali na vedomie informáciu, že Mesto Byt ča v prípade 
schválenia tohto mikroprojektu Mesta Karolinka získ a modernú 
audiovizuálnu techniku, multimediálnu tabu ľu, LED obrazovku, 
potrebný software a mobilný stojan. Audiovizuálnu t echniku, 
ktorá je sú časťou tohto projektu, je možné využíva ť aj na 
zverej ňovanie informácii - infopanel.  

Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Spoluú časť Mesta Byt ča pri predložení žiadosti o finan čný 
príspevok Mestom Karolinka, v rámci výzvy OP Cezhra ni čná 
spolupráca SR- ČR 2007-13, za ú čelom realizácie projektu  
" Ľudová remeselnícka tvorba - symbol zachovania histó rie a 
tradícii spolo čného života Čechov a Slovákov v pohrani čí", 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Byt ča 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozv oja mesta 
Byt ča. 
2/ Spoluú časť Mesta Byt ča pri zabezpe čení realizácie vyššie 
uvedeného projektu po schválení žiadosti o finan čný príspevok 
a financovanie projektu Mestom Byt ča vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 1.639 ,18 eur. 



Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 32/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Spoluú časť Mesta Byt ča pri predložení žiadosti o finan čný 
príspevok Mestom Karolinka, v rámci výzvy OP Cezhra ni čná 
spolupráca SR- ČR 2007-13, za ú čelom realizácie projektu  
" Ľudová remeselnícka tvorba - symbol zachovania histó rie a 
tradícii spolo čného života Čechov a Slovákov v pohrani čí", 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Byt ča 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozv oja mesta 
Byt ča. 
2/ Spoluú časť Mesta Byt ča pri zabezpe čení realizácie vyššie 
uvedeného projektu po schválení žiadosti o finan čný príspevok 
a financovanie projektu Mestom Byt ča vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 1.639 ,18 eur. 
 
Poslanec p. Stanislav Struhal dal návrh, aby si za dnešné 
krátke zasadnutie zastupite ľstva poslanci nenárokovali 
finan čnú odmenu. 
  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyplatenie odmeny poslancom za dnešné zasadnutie mestského 
zastupite ľstva.    
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma      u z n e s e n i e     č. 33/2013 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyplatenie odmeny poslancom za dnešné zasadnutie mestského 
zastupite ľstva.    
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 2/2013 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 
Mgr. Andrej Gallo, MBA              Miroslav Minár čik 
prednosta úradu                     primátor mesta    
 
          
 
Miroslav Frolo                      Mgr. František Garabík               
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 


