
                     Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 6/2012 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
konaného d ňa 31. 7. 2012 o 15,00 hodine na MsÚ v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 16,00 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 12 poslancov 
Ospravedlnení: 5 poslancov 
Bod programu: 

- závere čné finan čné vysporiadanie nenávratného finan čného 
príspevku na vybudovanie zariadenia pre seniorov (J esienka). 

 
     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. Branislav 
Chúpek a p. Mgr. František Garabík. 
 ako členovia komisie. 
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. František  
Garabík ako predseda komisie, p. Ing. Ján Melocík a  p. Mgr. 
Martin Petrus ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanci bod programu, overovate ľov zápisnice, návrhovú 
komisiu a zapisovate ľku schválili.   
 
Pán primátor v úvode informoval, že Ministerstvom P ôdohospo- 
dárstva a rozvoja vidieka SR bol Mestu predložený D odatok č. 
3/DZ221201201090103 k zmluve o poskytnutí nenávratn ého finan-
čného príspevku č. Z2212012010901, ktorý rieši celkové finan- 
čné vysporiadanie poskytnutého nenávratného finan čného prís- 
pevku na vybudovanie zariadenia pre seniorov (5% sp oluú časť 
Mesta a neoprávnené výdavky). D ňa 27. 7. 2012 sa konalo mimo- 
riadne zasadnutie mestskej rady, ktorá doporu čila zvolanie 
mimoriadného zasadnutia mestského zastupite ľstva a tiež 
doporu čila primátorovi podpísanie predloženého Dodatku č. 3. 
Pán primátor konštatoval, že týmto bude projekt uko nčený nie 
len po stavebnej, ale aj administratívnej stránke. Z jeho 
pohľadu ide o tak závažnú vec, že si dovolil zvola ť mimoriadne 
zasadnutie mestského zastupite ľstva. Potom odovzdal slovo 
zástupcovi implementátora p. Jánovi Meki ňovi. 
 
Pán Meki ňa konštatoval, že projekt bol schválený predchádza-  
júcim mestským zastupite ľstvom a ani sú časné zastupite ľstvo 
nerozhodlo svojim uznesením o jeho pozastavení, prí padne 
nedokon čení. Mesto sa zaviazalo úhradou 5% z celkových 
výdavkov + neoprávnené výdavky. Potom v krátkosti o boznámil 
prítomných s časovým harmonogramom a priebehom vykonávania 
prác pri budovaní zariadenia pre seniorov. 



Pán primátor po ďakoval p. Meki ňovi, že aj s jeho pomocou bol 
projekt dotiahnutý do zdarného konca a podpísaním D odatku č. 3 
bude ukon čená samotná agenda projektu. 
 
Poslanec p. Školek konštatoval, že aj sú časní poslanci podpo-
rovali projekt, je ve ľmi dobré, že naši ob čania majú možnos ť 
umiestnenia svojich rodi čov v zariadení priamo v meste.  
     
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Doporu čuje: 
Primátorovi mesta podpísa ť Dodatok č. 3/DZ221201201090103 
k zmluve o poskytnutí nenávratného finan čného príspevku č. 
Z2212012010901, predložený Ministerstvom Pôdohospod árstva 
a rozvoja vidieka SR. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 83/2012 
 
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             
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Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 
 


