
                     Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 5/2012 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 12. 7. 2012 o 15,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 16,00 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 15 poslancov 
Program: 
1/  Zloženie zákonom predpísaného s ľubu poslanca MZ.  
2/ Zmena členstva v komisii na ochranu verejného záujmu 
v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkc ionárov. 
3/ Schválenie člena mestskej rady. 
4/ Informácia o vzdaní sa funkcie ná čelníka MsP Byt ča. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 16 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. Ing. Miloš Greguš.    
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ľubomír 
Hrobárik ako predseda komisie, p. Branislav Chúpek a p. Mgr. 
Ivan Kostelný ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili.   
 
1/ Pán primátor oboznámil prítomných, že ku d ňu 1. 7. 2012 sa 
poslanec p. MUDr. Vladimír Tvrdý vzdal funkcie zást upcu 
primátora mesta Byt če a tiež poslaneckého mandátu poslanca 
Mestského zastupite ľstva v Byt či. 
 
Pán primátor oznámil, že svojím zastupovaním poveru je poslanca 
p. Ing. Jána Melocíka na celé funk čné obdobie. 
Poslanec p. Ján Melocík po ďakoval za prejavenú dôveru. 
  
Podľa § 51, ods. 1 Zákona č. 346/1990 Zb. o vo ľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastup uje na 
uprázdnené miesto kandidát p. Jozef Raždík, ktorý d o rúk 
primátora mesta zložil zákonom predpísaný s ľub poslanca 
mestského zastupite ľstva. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
1/ Vzdanie sa p. MUDr. Vladimíra Tvrdého funkcie zá stupcu 
primátora mesta Byt če a tiež poslaneckého mandátu poslanca 
Mestského zastupite ľstva v Byt či. 



2/ Primátor mesta poveril svojím zastupovaním od 12 . 7. 2012 
p. Ing. Jána Melocíka na celé funk čné obdobie. 
II. Konštatuje, že 
p. Jozef Raždík zložil zákonom predpísaný s ľub poslanca 
mestského zastupite ľstva. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 79/2012 
 
2/ Pán Jozef Raždík bude pracova ť vo finan čnej komisii ako 
poslanec mestského zastupite ľstva (predtým v komisii pôsobil 
ako neposlanec). 
 
Návrh na odvolanie p. MUDr. Vladimíra Tvrdého z členstva 
v komisiach zriadených pri MZ v Byt či z komisie výstavby 
a životného prostredia a z komisie na ochranu verej ného záujmu 
v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkc ionárov. 
Návrh p. Jozefa Raždíka za člena komisie na ochranu verejného 
záujmu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkc ionárov. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Odvoláva: 
Pána MUDr. Vladimíra Tvrdého z členstva v komisiach zriadených 
pri MZ v Byt či z komisie výstavby a životného prostredia 
a z komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle Ús tavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výk one 
funkcií verejných funkcionárov. 
 
II.Schva ľuje: 
Pána Jozefa Raždíka za člena komisie na ochranu verejného 
záujmu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkc ionárov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 80/2012 
 
3/ Pán primátor predniesol návrh za člena mestskej rady - p. 
Július Kozák. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
Pána Júliusa Kozáka za člena mestskej rady. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 81/2012 
 



4/ Informácia o vzdaní sa p. Ing. Františka Posluch a funkcie 
náčelníka MsP Byt ča ku d ňu 16. 8. 2012. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie:  
Informáciu o vzdaní sa p. Ing. Františka Poslucha f unkcie 
náčelníka MsP Byt ča ku d ňu 16. 8. 2012. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 82/2012 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či 
5/2012 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                      Ing. Miloš Greg uš 
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


