
                      Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia č. 7/2021 Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného 

dňa 27. 8. 2021 o 15,00 hodine v Dome kultúry v Bytči 

 

Čas ukončenia zasadnutia: 16,30 hod.       

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 14 poslancov 

Program: 

1/ Organizovanie Bytčianskeho jarmoku.     

2/ Ponuka spoločnosti Hupro Systems SE, Žilina – zmena energetickej 

triedy športovej haly z triedy A1 na energetickú triedu A0. 

3/ Žiadosť spoločnosti Hupro Systems SE, Žilina o navýšenie ceny 

diela – Športová hala Bytča. 

4/ Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2021 

k 31.8.2021. 

5/ Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 61/2021 

zo dňa 29.4.2021. 

 

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta p. Ing. 

Miroslav Minárčik a konštatoval, že je prítomných 14 poslancov, 

poslanci pp. Mária Lee Fujdiaková, JUDr. Martin Kulíšek a Peter 

Svetloššák sa ospravedlnili. 

 

Pán primátor dal hlasovať o návrhu bodov programu. Poslanci program 

jednohlasne schválili. 

Pán primátor podal návrh na zmenu bodu 4/ programu - návrh zmeny 

rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2021 k 31.087.2021. 

Bod 4/ bude teda znieť Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 6/2021 k 31.08.2021. 

 

Poslanci návrh jednomyseľne schválili. 

 

Pán primátor dal hlasovať za doplnenie bodu 5/ programu Návrh na   

zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 61/2021 zo dňa 

29.4.2021. 

 

Poslanci návrh jednomyseľne schválili. 

 

     Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Miroslav Frolo  

a p. JUDr. Martin Gácik. 

     Za členov návrhovej komisie boli schválení JUDr. Martin Gácik  

ako predseda komisie, p. Mgr. Andrej Gallo a p. Ľubomír Hrobárik ako 

členovia komisie. 

     Za zapisovateľku bola určená p. Mária Klučiarová. 

 

Poslanci program, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu 

a zapisovateľku schválili. 

 

1/ Organizovanie Bytčianskeho jarmoku.     

MR vzala na vedomie informácie z „kultúrneho semafóru“, v zmysle 

ktorého je nutné dodržať podmienky pri hromadných podujatiach – viď. 

príloha. 



MR tiež vzala na vedomie informáciu, že námestie má viacero vstupov 

aj výstupov, bol by problém „ustriehnuť“ podmienku, kedy organizátor 

musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa 

zúčastňujúcich na podujatí + evidenciu návštevníkov.   

MR konštatovala, že viaceré mestá jarmoky neorganizujú, nechá však 

na rozhodnutí poslancov mestského zastupiteľstva, či bude Mesto 

tento rok jarmok organizovať. 

Poslanci v diskusii vyjadrili jednoznačný názor, že vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu, platné podmienky konania hromadných 

podujatí a hlavne z dôvodu ochrany zdravia obyvateľov, neodporúčajú, 

aby sa jarmok konal. 

    

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Odporúča, 

aby mestský úrad v tomto roku neorganizoval Bytčiansky jarmok. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 117/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Odporúča, 

aby mestský úrad v tomto roku neorganizoval Bytčiansky jarmok. 

 

2/ Ponuka spoločnosti Hupro Systems SE, Žilina – zmena energetickej 

triedy športovej haly z triedy A1 na energetickú triedu A0. 

 

MR vzala na vedomie informáciu, že Mesto Bytča v žiadosti o podporu 

z Fondu športu neuvádzalo, že má záujem o výstavby športovej haly 

v najvyššej triede. 

 

MR odporúča MZ schváliť vyslovenie nesúhlasu s ponukou spoločnosti 

Hupro Systems SE, Štrková 971/10F, Žilina na uzatvorenie dodatku č. 

1 k Zmluve o dielo zo dňa 9. 7. 2020, predmetom ktorého má byť zmena 

diela Športová hala Bytča z energetickej triedy A1 na energetickú 

triedu A0. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 118/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vyslovenie nesúhlasu s ponukou spoločnosti Hupro Systems SE, Štrková 

971/10F, Žilina na uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 

9. 7. 2020, predmetom ktorého má byť zmena diela Športová hala Bytča 

z energetickej triedy A1 na energetickú triedu A0. 

 

Pán primátor konštatoval, že podľa jeho názoru by mala byť športová 

dobudovaná tak, ako bola zadaná. 

   

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 



Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vyslovenie nesúhlasu s ponukou spoločnosti Hupro Systems SE, Štrková 

971/10F, Žilina na uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 

9. 7. 2020, predmetom ktorého má byť zmena diela Športová hala Bytča 

z energetickej triedy A1 na energetickú triedu A0. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 118/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Vyslovenie nesúhlasu s ponukou spoločnosti Hupro Systems SE, Štrková 

971/10F, Žilina na uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 

9. 7. 2020, predmetom ktorého má byť zmena diela Športová hala Bytča 

z energetickej triedy A1 na energetickú triedu A0. 

 
3/ Žiadosť spoločnosti Hupro Systems SE, Žilina o navýšenie ceny 

diela – Športová hala Bytča. 

 

Pán primátor informoval, že zástupca spoločnosti Hupro v stredu 

doplnil žiadosť o podrobné podklady. Pán primátor konštatoval,  

že materiály posúdi odborný referent úradu a tieto budú následne 

predložené na rokovanie komisii.   

 

Vedúci oddelenia Rr p. Kotešovský informoval prítomných, že je nutné 

žiadosť posúdiť z pohľadu verejného obstarávania a druhá rovina 

z pohľadu investora, posúdenie hodnovernosti navýšenia cien. 

Spoločnosť Hupro v doplnení žiadosti predložila navýšenú požiadavku 

oproti pôvodnej o 40.000,- €. 

 

Poslanec p. Gallo – podporujem, aby sme žiadosť aj s analýzou 

prerokovali najskôr v komisiach. 

 

Poslanec p. Weber upozornil, že aj keď ceny stavebných materiálov 

narastajú, v právnej rovine podľa ÚVO by bolo porušením zákona 

podmienky uzatvorených zmlúv meniť (bola dohodnutá cena diela). 

Treba posudzovať ceny podľa harmonogramu prác v tom termíne. 

V závere podotkol, že na zasadnutiach MZ žiadal, aby bol prizvaný na 

kontrolný deň, doteraz sa tak nestalo. 

 

Poslanec p. Dudoň konštatoval, že ceny stavebného materiálu stúpali, 

ale zas klesajú. Je treba žiadosť korektne posudzovať. 

 

Pán primátor vysvetlil, že odborný referent pravidelne stavbu 

kontroluje, veľký kontrolný deň nebol. Pozval poslancov, aby išli na 

stavbu pozrieť. 

 

4/ Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 6/2021 

k 31.8.2021. 

 



K zvýšeniu kapacity Materskej školy v Hrabovom je nutné zrealizovať 

ďalšie práce, okrem projektu – viď. príloha. 

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 118/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 6/2021 k 31.08.2021. 
 

II.Schvaľuje: 

Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

6/2021, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)-d) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 8. 2021 podľa 

predloženej tabuľky. 

 
2/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 10.000,- € na rekonštrukciu MŠ Hrabové. 

  

Pán primátor vysvetlil, že ide o práce mimo projektu, ktoré je 

potrebné zrealizovať. 

 

Poslanci nemali 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. 6/2021 k 31.08.2021. 

 

II.Schvaľuje: 

Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

6/2021, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)-d) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 8. 2021 podľa 

predloženej tabuľky. 
 

2/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 10.000,- € na rekonštrukciu MŠ Hrabové. 
 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 118/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 6/2021 k 31.08.2021. 

 

II.Schvaľuje: 

Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

6/2021, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)-d) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 



a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 8. 2021 podľa 

predloženej tabuľky. 
 

2/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 10.000,- € na rekonštrukciu MŠ Hrabové. 

 
5/ Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 61/2021 

zo dňa 29.4.2021. 

 

Pán primátor oboznámil prítomných, že uznesenie bolo vcelku, týmto 

návrhom bude rozčlenené. 

Poslanci v diskusii vyjadrili názor, že žiadajú, aby boli vodné 

plochy po ťažbe zasypané. 

 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 61/2021 zo dňa 

29.4.2021. 

 

2/ Vydanie nesúhlasného stanoviska k „Plánom využívania územia“ ako 

podkladovým materiálom pre vykonávanie banskej činnosti na pozemkoch 

v k.ú. Malá Bytča, k dočasnému odňatiu z poľnohospodárskej pôdy v 

rámci plánovanej banskej činnosti na pozemkoch v k.ú. Malá Bytča, 

predloženými spoločnosťou Kamenivo Slovakia, a.s., Hrabové č. 25, 

Bytča.  

 

3/ Vydanie nesúhlasného stanoviska k pokračovaniu ťažby štrkov v 

k.ú. Veľká Bytča, Hrabové a Malá Bytča spoločnosťou Kamenivo 

Slovakia, a.s., Hrabové č. 25, Bytča. 

 

4/ Vydanie kladného stanoviska k „Plánu likvidácie štrkoviska” (po 

vydobytí časti vyhradeného ložiska štrkopieskov) ako podkladového 

materiálu pre vykonávanie banskej činnosti na pozemkoch v k.ú. Malá 

Bytča, predloženého spoločnosťou Kamenivo, a.s., Hrabové č. 25, 

Bytča, za dodržania podmienky ukončenia likvidácie dotknutého 

štrkoviska najneskôr do 31.12.2026 a uskutočnenia rekultivácie  

a revitalizácie jeho územia, bez ponechania vodnej plochy.  

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 119/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

1/ Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 61/2021 zo dňa 

29.4.2021. 

 

2/ Vydanie nesúhlasného stanoviska k „Plánom využívania územia“ ako 

podkladovým materiálom pre vykonávanie banskej činnosti na pozemkoch 

v k.ú. Malá Bytča, k dočasnému odňatiu z poľnohospodárskej pôdy v 

rámci plánovanej banskej činnosti na pozemkoch v k.ú. Malá Bytča, 



predloženými spoločnosťou Kamenivo Slovakia, a.s., Hrabové č. 25, 

Bytča.  

 

3/ Vydanie nesúhlasného stanoviska k pokračovaniu ťažby štrkov v 

k.ú. Veľká Bytča, Hrabové a Malá Bytča spoločnosťou Kamenivo 

Slovakia, a.s., Hrabové č. 25, Bytča. 

 

4/ Vydanie kladného stanoviska k „Plánu likvidácie štrkoviska” (po 

vydobytí časti vyhradeného ložiska štrkopieskov) ako podkladového 

materiálu pre vykonávanie banskej činnosti na pozemkoch v k.ú. Malá 

Bytča, predloženého spoločnosťou Kamenivo, a.s., Hrabové č. 25, 

Bytča, za dodržania podmienky ukončenia likvidácie dotknutého 

štrkoviska najneskôr do 31.12.2026 a uskutočnenia rekultivácie  

a revitalizácie jeho územia, bez ponechania vodnej plochy.  

 

V závere zasadnutia pán primátor informoval prítomných, že ho 

oslovili prevádzkovatelia detských atrakcii, ak by bolo možné (ak 

bude prívod elektrickej energie a vody) na Rajčuli by postavili 

kolotoče. 

 

Poslanci uvedené vzali na vedomie. 

 

Pán primátor tiež konštatoval, že na ihrisku bol športový deň, 

ktorého sa zúčastnili aj poslanci. Tí, čo tam boli videli, aký je 

areál zmodernizovaný a tiež to, že sa obecenstvo sústreďuje na 

tribúnke, čo je bližšie, preto chce p. Róbert Boženík požiadať 

poslancov o povolenie, aby on na vlastné náklady urobil betón, 

sedeli by 4 rady. Plochu 100 x 100 m chcú udržať prírodný trávnik. 

   

Poslanci uvedené vzali na vedomie. 

 

Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupiteľstva 7/2021 v Bytči 

vyčerpaný, pán primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 

ukončil. 

 

 

 

Mgr. Marta Mičietová                Ing. Miroslav Minárčik 

prednostka úradu                    primátor mesta    

 

 

 

Ing. Juraj Babušík                  Martin Dudoň 

I.overovateľ                        II. overovateľ 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Klučiarová 

 


