
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 1/2018 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 8. 1. 2018 o 16,00 hodine na MsÚ v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 17,40 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 16 poslancov 
Ospravedlnený: 1 poslanec 
Program: 
1/ Žiados ť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
o vrátenie finan čných prostriedkov – výzva. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. 
Bc. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 15 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Konštatoval, ž e 
sa ospravedlnil poslanec p. Hrobárik a poslanec p. Raždík asi 
príde neskôr.   
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Stanislav Struhal 
a p. Ing. Ondrej Skotnický.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Ondr ej 
Skotnický ako predseda komisie, p. Stanislav Struha l a p. JUDr. 
Anton Školek 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/ Žiados ť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
o vrátenie finan čných prostriedkov – výzva. 
 
Pán primátor konštatoval, že Mesto Byt ča obdržalo d ňa 19. 12. 2017 
od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR výzvu na 
vrátenie časti poskytnutého finan čného príspevku, zo strany Mesta 
Byt ča, vo výške 389.945,78 €. Pod ľa žiadosti sa musí Mesto 
k uvedenému vyjadri ť do 25 dní od obdržania výzvy, preto bolo 
zvolané zasadnutie zastupite ľstva, aby sa poslanci k uvedenému 
vyjadrili.  
Pán primátor konštatoval, že si dovolil pozva ť p. RNDr. Jána 
Meki ňu, ako zástupcu spolo čnosti, ktorá vykonávala projektový 
manažment projektu: Zvýšenie kvality vzdelávacích s lužieb 
a zlepšenie podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru. 
Pán primátor tiež pripomenul, že d ňa 24. 10. 2016 už mestské 
zastupite ľstvo schválilo uzatvorenie dohody o vrátení finan čných 
prostriedkov vo výške požadovaných 5% vo výške 97.4 86,44 €. 
 
Pán primátor konštatoval, že na zasadnutie prišiel poslanec p. 
Jozef Raždík. 
 
Vedúci odd. Rr p. Kotešovský informoval, že v prieb ehu roka  
2015 bola vykonaná kontrola verejného obstarávania,  ktorej  
výsledkom bol protokol o zistených pochybeniach, po dľa tohto  
protokolu ministerstvo postupuje. Mesto Byt ča v r. 2016 podalo ku  



kontrolným zisteniam námietky, úrad pre verejné obs tarávanie tieto  
neakceptoval. Riadiaci orgán Mesto vyzval na zaplat enie 5%  
korekcie. Mestské zastupite ľstvo svojím uznesením č. 140/2016 zo  
dňa 24. 10. 2016 schválilo uzatvorenie dohody o splát kach na  
úhradu nezrovnalosti, v troch splátkach, z čoho dve splátky sú už  
realizované. V júni a septembri r. 2017 prišli list y z riadiaceho  
orgánu, v ktorých ministerstvo nanovo požadovalo zv ýšenie korekcie  
z 5% na 25%. ďalších 25%. Riadiaci orgán sa odvoláva na ten istý  
protokol. Mesto Byt ča odpovedalo, že neboli žiadne nové zistenia  
a toto neakceptuje. D ňa 19. 12. 2017 bola Mestu Byt ča už len  
doru čená výzva na vrátenie časti NFP v predmetnom projekte a to  
uvedených rozdielových 20% - vo výške 389.945,78 €.   
 
Pán primátor udelil slovo p. Meki ňovi, ktorý konštatoval, že ho  
prekvapil postup riadiaceho orgánu, ktorý je pod ľa jeho názoru 
zmäto čný. Ide o staré projektovacie obdobie, od 15. 4. 20 08, kedy 
bol projekt zahájený, malo ministerstvo ako riadiac i orgán možnos ť 
sa k tomuto vyjadri ť, aj hne ď po schválení. Konštatoval, že je 5 
rokov po fyzickom ukon čení projektu, d ňa 22. 2. 2017 bola zaslaná 
posledná monitorovacia správa. Ministerstvom uvádza né dôvody sú 
identické, ako pri vyrubení sankcie vo výške 5%. Po dľa jeho názoru 
by stálo za zváženie uhradenie poslednej splátky v čo najkratšom 
čase.      
 
Poslanec p. Kozák sa informoval, ako Mesto pokra čovalo pri 
vymáhaní škody od Mestského investorského útvaru, k torý vykonával 
verejné obstarávanie. 
 
Prednostka úradu p. Kramarová pripomenula, že právn i čka mesta p. 
Papánková vypracovala pri prvej výzve ministerstva právnu analýzu, 
v ktorej okrem iného bolo konštatované, že za verej né obstarávanie 
bolo zodpovedné Mesto a tiež, že MIÚ už neexistuje,  to sú dôvodu 
pre čo sa nedá od nich vymáha ť.     
 
Poslanec p. Školek konštatoval, že je to maximálne závažná 
skuto čnos ť, on sám nevie, aké zauja ť stanovisko, nako ľko nemá 
všetky podklady k dispozícii. Verí, že to majú komp etentní 
pracovníci úradu naštudované. Pod ľa jeho názoru by malo ma ť 
zastupite ľstvo k dispozícii právny názor špecialistov, je to veľmi 
dôležité. Pod ľa jeho názoru by malo Mesto uvedené da ť posúdi ť 
špecialistovi z oblasti správneho práva. Je jednou z ciest aj 
možnosť doplati ť poslednú splátku (nie až v roku 2019) hne ď a tak 
zásadným spôsobom ukon či ť zmluvný vz ťah s ministerstvom. 
 
Pán primátor vysvetlil, že zvolal zastupite ľstvo, aby poslancov 
informoval o výzve ministerstva. Nepredpokladá, že poslanci zaujmú 
záväzné stanovisko na dnešnom zasadnutí zastupite ľstva, nechal 
priestor, aby sa ešte zišli na ďalšom mimoriadnom zastupite ľstve a 
k veci zaujali stanovisko. Konštatoval, že ak minis terstvo podalo 
Mestu výzvu na uhradenie 5%, tak stanovilo „sankciu “, Mesto 
k tomuto pristúpilo korektne, uzatvorilo a plní doh odu 



o splátkach. Od tohto výroku ministerstva sa žiadne  skuto čnosti 
nezmenili, nie je dôvod, aby ministerstvo po roku z aslalo ďalšiu 
výzvu, ktorú ministerstvo zvýšilo až na 25%. Vie, ž e ani jemu ani 
poslancom to nie je jedno. 
Poslanec p. Kozák poukázal aj na skuto čnos ť, že pred rokom pri 
výzve na úhradu 5% Mesto rokovalo s ministerstvom, aby nebola 
sankcia a nevyrokovalo ni č. 
 
Zástupca primátora p. Babušík povedal, že nevie na akom základe  
ministerstvo napísalo výzvu na ďalšiu korekciu s neodkladným 
účinkom a ak nezaplatíme, vyrubia 1,5 násobok. Je to podľa jeho 
názoru nekorektné, nako ľko ministerstvo už rozhodnutím vyrubilo 
5%. 
 
Pán primátor konštatoval, že so zo zasadnutia ospra vedlnila 
poslanky ňa p. Andrea Gajdošíková. 
 
Poslanec p. Školek konštatoval, že v protokole je u vedené, komisia 
sa domnieva, mohlo dôjs ť, teda oni sa len domnievajú.  
 
Pán primátor vyjadril svoj názor, že nie je stotožn ený s tým, aby 
Mesto platilo ďalšie finan čné prostriedky. Zopakoval, že Mesto 
korektne dodržalo zmluvný vz ťah s ministerstvom a platí splátky. 
Všetky veci, ktoré súviseli s týmto projektom boli uzatvorené. 
Boli uzatvorené aj zo strany NAKA a NKÚ.  Upovedomi l poslancov, že 
chce, aby vyjadrili názor a povedali, či navrhnú na dnešnom 
zasadnutí uznesenie alebo len sa dohodnú, kedy sa o pakovane 
stretnú. 
 
Poslanec p. Školek zopakoval svoj názor, že by sa m ali vyjadri ť 
k tomuto špecialisti, môžu aj z niektorej katedry s právneho práva. 
     
Pani prednostka citovala z listu, ktoré Mestu posky tlo 
ministerstvo d ňa 8. 1. 2018 Pripomienky a závery Komisie 
a poslanci ho obdržali pred zasadnutím zastupite ľstva. V zhrnutí 
výsledkov vnútroštátnych vyšetrovaní sú závery, že vyšetrovate ľ 
rozhodol o neza čatí trestného stíhania, tiež protimonopolný úrad 
neza čal správne konanie a úrad pre verejné obstarávanie predložil 
riadiacemu orgánu závere čný protokol z kontroly vrátane zistení.    
 
Vedúci oddelenia Rr p. Kotešovský pripomenul, že OL AF nie je 
partnerom pre Mesto, on na základe svojich zistení odporú ča 
riadiacemu orgánu. 
 
Po ďalšej diskusii poslanci navrhli predloženie uznesen ia, že 
Mesto nepristupuje na splátkový kalendár. Konštatov ali, že majú 
ešte možnos ť sa do 50 dní (od 19. 12. 2017) vyjadri ť ako sa Mesto 
rozhodne. Poslanci tiež navrhli, aby bola predložen á právna 
analýza, ktorá by mohla by ť vodíkom pri rozhodovaní orgánov mesta. 
 



Právnik mesta p. Babe ľa konštatoval, že právne relevantné je len 
rozhodnutie súdu a rozhodnutie v takejto veci nenaš li.  
Predseda návrhovej komisie p. Skotnický predniesol návrh 
uznesenia: 

uznesenie č. 1/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nepodanie písomnej žiadosti na Ministerstvo pôdohos podárstva 
a rozvoja vidieka SR o uzatvorenie dohody o splátka ch finan čných 
prostriedkov na úhradu nezrovnalosti vo výške 389.9 45,78 € v rámci 
projektu: Zvýšenie kvality vzdelávacích služieb a z lepšenie 
podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru, kód projektu – 
22110120101. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 1/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nepodanie písomnej žiadosti na Ministerstvo pôdohos podárstva 
a rozvoja vidieka SR o uzatvorenie dohody o splátka ch finan čných 
prostriedkov na úhradu nezrovnalosti vo výške 389.9 45,78 € v rámci 
projektu: Zvýšenie kvality vzdelávacích služieb a z lepšenie 
podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru, kód projektu – 
22110120101. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 11/2017 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Bc. Miroslav Mi nár čik 
prednostka úradu                    primátor mesta            
 
 
 
Stanislav Struhal                   Ing. Ondrej Sko tnický 
I.overovate ľ                        II.overovate ľ 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 


