
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 6/2018 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 21. 8. 2018 o 15,00 hodine na MsÚ v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 16,10 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 13 poslancov 
Ospravedlnení: 4 poslanci 
Program: 
1/ Zmena rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2018  
k 31. 8. 2018. 
2/ Informácia.   
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. Ing. 
Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 13 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Ospravedlnení sú 
poslanci pp. Branislav Chúpek, Pavol Hrabovský, p. Ing. Juraj 
Putirka a poslanky ňa p. Andrea Gajdošíková. 
  
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu programu. Poslanci program 
schválili. 
Pán primátor konštatoval, že žiadny z poslancov ned al návrh na zmenu 
programu, zastupite ľstvo sa bude riadi ť schváleným programom 
zaslaným v pozvánke. 
 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Ľubomír Hrobárik 
a Július Lovás.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. p. Ing. J uraj 
Babušík ako predseda komisie, p. Michal Filek a p. Ľubomír Hrobárik  
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/ Zmena rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2018  
k 31. 8. 2018. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 118/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Stanovisko hlavného kontrolóra k zmene programového  rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2018 k 31. 08. 2018. 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - d) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 08. 2018 
podľa predloženej tabu ľky. 



2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  vo výške 
-5.000,- € na odstránenie havarijného stavu majetku  mesta:  
-  TSMB – havarijná oprava obrubníkov – Námestie SR     -5.000,- € 
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov.  
 
Vedúca FO p. Kramarová informovala prítomných, že n ako ľko nebol na- 
plnený kapitálový príjem (plánový odpredaj pozemkov  nebol 
zrealizovaný) v rozpo čtovom opatrení je návrh na spolufinancovanie 
multifunk čného ihriska v Hliníku nad Váhom, PZ Hliník nad Váh om, PZ 
Hrabové a dotácie poskytnuté zo ŽSK. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie bez pripomienok. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Stanovisko hlavného kontrolóra k zmene programového  rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2018 k 31. 08. 2018. 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - d) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 08. 2018 
podľa predloženej tabu ľky. 

2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  vo výške 
-5.000,- € na odstránenie havarijného stavu majetku  mesta:  
-  TSMB – havarijná oprava obrubníkov – Námestie SR     -5.000,- € 
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 118/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Stanovisko hlavného kontrolóra k zmene programového  rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2018 k 31. 08. 2018. 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - d) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 08. 2018 
podľa predloženej tabu ľky. 

2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  vo výške 
-5.000,- € na odstránenie havarijného stavu majetku  mesta:  
-  TSMB – havarijná oprava obrubníkov – Námestie SR     -5.000,- € 
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov.  



2/ Informácia. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných s postupom prác -  III. etapa opráv 
chodníkov (dlažbové). Dodávate ľ po čas realizácie prác prišiel na to, 
že niektoré úseky chodníkov majú neprimerané hrubé vrstvy betónového  
podkladu, v niektorých prípadoch až 20 cm. Na odstr ánenie tohto  
betónu bolo potrebné vykona ť práce naviac, spojené s jeho rozbíjaním 
IPH kladivom a následným odvozom betónovej sute.  
Pán primátor predniesol návrh uznesenia: 

 
uznesenie č. 119/2018 

Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Uzatvorenie dodatku č.1 ku ZoD uzatvorenej 2.7..2018 medzi Mestom 
Byt ča a spol.s.r.o. MIPE Invest, P.O.Hviezdoslava 551 V arín, I ČO 
36837075 na práce naviac v rámci stavby:“ Havarijná  oprava 
a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Byt ča – chodníky, 
dlažba“, t.j. práce naviac spojené s búraním betóno vých podkladov 
chodníkov hrúbky vä čšej ako 100 mm, odvozom a likvidáciou predmetnej 
betónovej sute a to za cenu dohodou vo výške 10,80 € s DPH/m 2. 
2/ Úhrada ceny za práce naviac uvedené v bode I. to hto uznesenia 
bude zabezpe čená formou zníženia rozsahu výmery tohto diela a to  
podľa jednotkovej ceny prác naviac t.j. 10,80 € s DPH/m 2.  
 
Pán primátor odovzdal slovo vedúcemu odd. Rr p. Kot ešovskému, ktorý 
informoval, že v priebehu vykonávania opráv bol zo strany úradu  
pravidelne kontrolovaný postup prác. Dielo bude pre braté až na 
záver. Priebežne pri prácach bolo nutné odstra ňova ť tieto hrubé 
vrstvy betónu, všetko je zdokumentované v stavebnom  denníku. Mesto 
pristúpilo k pozastaveniu prác a bol vyzvaný zástup ca dodávate ľa, 
aby predložil cenový návrh na práce naviac, ktorý j e vo výške 17,- 
€/m 2. Mesto si dalo tiež vypracova ť cenový návrh od iných dodávate ľov 
ako je Strabag, Cesty Košice. Mesto vyrokovalo s do dávate ľom - 
spolo čnos ťou MIPE zníženie cenového návrhu na výšku 10,- €/m 2. Vedúci 
ďalej informoval, že ide cca o 5.000 m 2, t.z. cca 50 až 50.000,- € 
a približne o to ľko by sa znížil rozsah opravovaných chodníkov. 
Ďalej informoval, že sa budú spolupodie ľať aj správcovia sietí, T-
Com a Orange. 
 
Poslanec p. Kozák poukázal na fakt, že na opravenýc h chodníkoch 
parkujú v zna čnej miere autá, časom sa bude dlažba prepadáva ť 
a firma neprevezme reklamáciu, nako ľko technologický postup na 
chodníky je pre peších, nie na zá ťaž motorových vozidiel.     
     
Vedúci p. Kotešovský informoval, že bolo kontrolova né zhutnenie, 
bolo vykonávané meranie a je zmluvne dohodnuté pená le a záruka 5 
rokov. 
 
Poslanec p. Weber konštatoval, že ide teda cca o 15 00 bm chodníkov, 
chce vedie ť, ktoré to budú chodníky, čo nebudú realizované. 
Požiadal, aby bola do zasadnutia komisii predložená  mapka s farebným 



prevedením trás týchto chodníkov. Poukázal tiež na návrh uznesenia, 
ktorý „Schva ľuje“, pod ľa neho má by ť „Odporú ča“, nako ľko poslanci 
nemajú predložený dodatok k uzatvorenej zmluve. 
 
Pán primátor a poslanci vyjadrili súhlas s uvedeným . 
 
Poslanec p. Weber predložil návrh znenia uznesenia predsedovi 
návrhovej komisie. 
 
Poslanec p. Školek konštatoval, že sledoval, ako aj  ostatní poslanci 
opravu chodníkov. Tak, ako už v zastupite ľstve poukázal na tento 
problém, chce poukáza ť na parkovaním áut po chodníkoch na uliciach. 
Je nutné to rieši ť, lebo je pravda, že pri prípadných reklamáciách 
ich môže firma z tohto dôvodu neuzna ť. Požiadal, aby z komisie 
výstavby vzišiel návrh, ako má by ť táto situácia riešená (dopravným 
zna čením, spoplatnením parkovania pred rodinnými domami ). Upozornil 
ďalej na skuto čnos ť, že firma riešila individuálne požiadavky 
občanov na vstup do ich dvorov, kde sú výškové rozdiel y aj 20 až 30 
cm, čo hlavne v zimných mesiacoch bude problém. Vstup k rodinnému 
domu ob čana na Ul. Popoliške je takýmto príkladom.   
 
Pán primátor predniesol návrh uznesenia predložený návrhovou 
komisiou:  
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
1/ Uzatvorenie dodatku č.1 ku ZoD uzatvorenej 2.7..2018 medzi Mestom 
Byt ča a spol.s.r.o. MIPE Invest, P.O.Hviezdoslava 551 V arín, I ČO 
36837075 na práce naviac v rámci stavby:“ Havarijná  oprava 
a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Byt ča – chodníky, 
dlažba“, t.j. práce naviac spojené s búraním betóno vých podkladov 
chodníkov hrúbky vä čšej ako 100 mm, odvozom a likvidáciou predmetnej 
betónovej sute a to za cenu dohodou vo výške 10,80 € s DPH/m 2. 
2/ Úhrada ceny za práce naviac uvedené v bode I. to hto uznesenia 
bude zabezpe čená formou zníženia rozsahu výmery tohto diela a to  
podľa jednotkovej ceny prác naviac t.j. 10,80 € s DPH/m 2.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 119/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Odporú ča: 
1/ Uzatvorenie dodatku č.1 ku ZoD uzatvorenej 2.7..2018 medzi Mestom 
Byt ča a spol.s.r.o. MIPE Invest, P.O.Hviezdoslava 551 V arín, I ČO 
36837075 na práce naviac v rámci stavby:“ Havarijná  oprava 
a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Byt ča – chodníky, 
dlažba“, t.j. práce naviac spojené s búraním betóno vých podkladov 
chodníkov hrúbky vä čšej ako 100 mm, odvozom a likvidáciou predmetnej 
betónovej sute a to za cenu dohodou vo výške 10,80 € s DPH/m 2. 
2/ Úhrada ceny za práce naviac uvedené v bode I. to hto uznesenia 
bude zabezpe čená formou zníženia rozsahu výmery tohto diela a to  
podľa jednotkovej ceny prác naviac t.j. 10,80 € s DPH/m 2.  
 



V závere zasadnutia pán primátor predložil návrh, a by mestské 
zastupite ľstvo ešte na konci tohto volebného obdobia prijalo 
rozpo čet mesta na r. 2019. Bude to rozpo čet základný, bez 
investi čných akcii. Potom už to nové zloženie zastupite ľstva si 
rozpo čet upraví pod ľa svojich požiadaviek. 
Pán primátor tiež navrhol, aby návrh rozpo čtu nebol prerokovaný na 
spolo čnom zasadnutí komisii, ale priamo na zasadnutí zast upite ľstva. 
Poslanci uvedené schválili. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Termín zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či d ňa 30. 10. 2018 
o 14,00 hodine s bodom programu - návrh rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 
2019. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 120/2018 
Mestské zastupite ľstvo  
Berie na vedomie: 
Termín zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Byt či d ňa 30. 10. 2018 
o 14,00 hodine s bodom programu - návrh rozpo čtu Mesta Byt ča na r. 
2019. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 6/2018 v Byt či 
vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť a zasadnutie 
ukon čil. 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Ing. Miroslav M inár čik 
prednostka úradu                    primátor mesta            
 
 
 
Ľubomír Hrobárik                    Július Lovás   
I.overovate ľ                        II.overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 


