
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 2/2018 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 30. 1. 2018 o 16,00 hodine na MsÚ v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 17,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 16 poslancov 
Ospravedlnená: 1 poslanky ňa 
Program: 
1/ Žiados ť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
o vrátenie finan čných prostriedkov – výzva. 
2/ Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti  VZN č. 7/2017 
zo d ňa 21.9.2017 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 5 Územného 
plánu sídelného útvaru Mesta Byt ča.  
3/ Návrh opráv miestnych komunikácii v meste Byt ča – II. etapa.   
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. Bc. 
Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 16 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Konštatoval, ž e sa 
ospravedlnila poslanky ňa p. Andrea Gajdošíková.   
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Stanislav Struhal 
a p. Ing. Ondrej Skotnický.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. JUDr. Ant on 
Školek ako predseda komisie, p. Stanislav Struhal a  p. Ing. Ondrej 
Skotnický 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. 
Zápis z rokovania komisie strategických činností a európskych 
záležitostí. 
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 2/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Úhradu finan čnej nezrovnalosti vo výške 389.945,78 € v rámci 
projektu: Zvýšenie kvality vzdelávacích služieb a z lepšenie 
podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru, kód projektu – 
22110120101, na základe žiadosti o vrátenie finan čných prostriedkov 
– výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vid ieka SR zo d ňa 
19. 12. 2017, č. MPRV-2016-2375/9648-430. 
  
Pán primátor konštatoval, že aj kolegovia, aj niekt orí poslanci 
oslovili odborníkov o názor na uvedené. On hovoril s bývalým 
zamestnancom ministerstva, aj sú časným, ktorí odporu čili, aby Mesto 
tieto finan čné prostriedky neriešilo. Písomné stanovisko 
neposkytli.   
 



Prednostka úradu p. Kramarová oboznámila prítomných , že oslovila 
kolegov prednostov z ostatných miest. Niektoré mest á dostali prvú 
výzvu, len prednosta z Nových Zámkov má vedomos ť, že jeden 
podnikate ľský subjekt obdržal druhú výzvu, ale výsledok neved el. 
 
Právnik mesta p. Babe ľa oboznámil, že zo svojej pozície konzul-
toval tento problém. Konštatoval, že nenašiel rozho dnutie, ktoré by 
sa zaoberalo rozhodovaním riadiaceho orgánu. Odporú ča neplati ť a to 
aj z toho titulu, Mesto Byt ča už vyrubenú sankciu prijalo a plní  
a bolo by za tú istú vec trestané dva krát. 
 
Poslanec p. Kozák sa tiež informoval na ministerstv e a ke ďže OLAF 
žiada od ministerstva tieto finan čné prostriedky, ministerstvo ich 
musí vráti ť, otázne ako ich bude ministerstvo vymáha ť od Mesta.  
 
Poslanec p. Školek - napriek tomu, že vypracovanie právnej analýzy 
sa pre krátkos ť času nedalo zabezpe či ť, jednal s odborníkmi 
v oblasti správneho práva. Všetci, z ktorými konzul toval 
neodporú čajú, aby Mesto uhrádzalo ďalšie finan čné prostriedky, 
písomne to však nepotvrdia. Zmluvný záväzok bol obi dvoma stranami 
ukon čený, preto on bude hlasova ť za predložený návrh uznesenia. 
 
Poslanec p. Filek upriamil pozornos ť na predložený zápis z roko-
vania komisie strategických činností a európskych záležitostí, 
ktorá navrhuje, aby Mesto poslednú splátku pred časne uhradilo. 
Predložil návrhovej komisii návrh uznesenia z komis ie v znení: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s bodom 3.2 uzatvorenej „Dohody o splátkac h“ medzi - 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  a Mestom Byt ča, 
zo d ňa 13.12.2016, pred časnú úhradu 3-tej splátky vo výške 
32.498,44 €. 
 
Pán primátor vysvetlil, že projekt bol uzavretý, sk ončený  
a ministerstvo napriek tomu zaslalo výzvu. Mesto má  platnú dohodu 
s ministerstvom, ktorú Mesto dodržuje a ani v rozpo čte nie je 
z akej položky pred časne splátku uhradi ť. 
 
Poslanec p. Školek konštatoval, že právny vz ťah skon čil, Mesto 
spísalo notársku zápisnicu, v zmysle ktorej uznalo korekciu 
a splátkový kalendár, Mesto neuznalo žiadny iný záv äzok. Zmluva 
platne skon čila a z neplatnej zmluvy nemôžu plynú ť sankcie. 
Ministerstvo môže pristúpi ť k vymáhaniu, môže aj žalobne, ide o to 
či úspešne, pod ľa jeho názoru neúspešne, ale o tom by prípadne 
rozhodol súd.  
 
Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že pod ľa jeho názoru 
Mesto by uhrádzalo splátku mimo obojstranne schvále nej dohody   
zbyto čne, dohoda bola podpísaná obidvoma stranami bez nát laku. Nie 
je dôvod plati ť skôr. 
 



Poslanec p. Filek spresnil, že o jeho návrhu uznese nia má 
zastupite ľstvo hlasova ť po návrhu predloženom v materiáloch. 
 
Predseda návrhovej komisie uvedené vzal na vedomie.  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Úhradu finan čnej nezrovnalosti vo výške 389.945,78 € v rámci 
projektu: Zvýšenie kvality vzdelávacích služieb a z lepšenie 
podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru, kód projektu – 
22110120101, na základe žiadosti o vrátenie finan čných prostriedkov 
– výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vid ieka SR zo d ňa 
19. 12. 2017, č. MPRV-2016-2375/9648-430. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 2/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
Neschva ľuje: 
Úhradu finan čnej nezrovnalosti vo výške 389.945,78 € v rámci 
projektu: Zvýšenie kvality vzdelávacích služieb a z lepšenie 
podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru, kód projektu – 
22110120101, na základe žiadosti o vrátenie finan čných prostriedkov 
– výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vid ieka SR zo d ňa 
19. 12. 2017, č. MPRV-2016-2375/9648-430. 
 
Predseda návrhovej komisie p. Školek predniesol náv rh uznesenia, 
o ktorom dal pán primátor hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
V súlade s bodom 3.2 uzatvorenej „Dohody o splátkac h“ medzi - 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  a Mestom Byt ča, 
zo d ňa 13.12.2016, pred časnú úhradu 3-tej splátky vo výške 
32.498,44 €. 
 
Poslanci uznesenie neschválili.  
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 3/2018 
   
2/ Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 7/2017 
zo d ňa 21.9.2017 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 5 Územného 
plánu sídelného útvaru Mesta Byt ča.  
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 4/2018 
Mestské zastupite ľstvo protestu prokurátora Okresnej prokuratúry 
Žilina, č. k. Pd 229/17/5511-4 zo d ňa 21.12.2017 proti VZN č. 
7/2017 zo d ňa 21.9.2017, nevyhovuje.  
 
Pán primátor konštatoval, že si váži názor pána pro kurátora, 
vyjadril v svojom proteste názor k procesu hlasovan ia. Poslanci 
obdržali dôvodovú správu s uvedením názoru právnika  mesta. Pán 
primátor konštatoval, že čo je transparentnejšie ako to, ke ď 



poslanec na zasadnutí zastupite ľstva uplatní svoje právo 
o konkrétnom bode nehlasova ť, vytiahne karti čku z hlasovacieho 
zariadenia, neprezentuje sa a o bode nehlasuje. Pre d každým 
hlasovaním sú poslanci vyzvaní predsedajúcim, aby s a prezentovali 
a následne hlasujú. Vtedy, ke ď sa poslanci zaprezentujú, sú v kvóre 
a hlasovaním vyjadria svoj názor. Títo poslanci hla sova ť nechceli, 
čo preukázali na zasadnutí aj pred verejnos ťou. 
  
Poslanec p. Skotnický pripomenul, že zákon o obecno m zriadení 
hovorí o prítomných a neprítomných poslancoch na hl asovaní, zákon 
nehovorí o zasunutej a vysunutej karti čke v hlasovacom zariadení. 
To, že 8 poslancov schváli tak dôležitú normu pre M esto, ako je 
územný plán, pod ľa jeho názoru nie je v poriadku. 
 
Pán primátor pripomenul poslancovi p. Skotnickému, že aj on pri 
hlasovaní o pridelení bytu svojmu bratovi deklarova l, že nebude 
o tomto bode hlasova ť a následne vytiahol karti čku z hlasovacieho 
zariadenia. Tiež nevedel ko ľkými hlasmi bude uznesenie prijaté 
alebo neprijaté. Vyjadril svoj názor pred hlasovaní m a verejnos ťou. 
Hlasovanie o všeobecne záväznom nariadení bolo tiež  po čtom 
prítomných a hlasujúcich poslancov dodržané.   
 
Poslanec p. Školek konštatoval, že sú to legitímne spôsoby prejavu 
vôle poslanca, či chce hlasova ť alebo nechce hlasova ť. Na prijatie 
všeobecne záväzného nariadenia zo 17tich poslancov sta čí 6 
poslancov. Konštatoval, že už pri jednom hlasovaní došlo 
k situácii, kedy on vyjadril svoj názor nehlasova ť, vytiahol 
karti čku a nehlasoval. Vtedy bol úradom predložený názor 
koncipientky z I-samosprávy, že takýto poslanec sa berie ako zdržal 
sa hlasovania. Odmietol tento názor vtedy a stále j e názoru, že 
takýto poslanec je neprítomný na hlasovaní. Bolo by  vhodné 
zapracova ť uvedené do rokovacieho poriadku MZ. 
  
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo protestu prokurátora Okresnej prokuratúry 
Žilina, č. k. Pd 229/17/5511-4 zo d ňa 21.12.2017 proti VZN č. 
7/2017 zo d ňa 21.9.2017, nevyhovuje.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 4/2018 
Mestské zastupite ľstvo protestu prokurátora Okresnej prokuratúry 
Žilina, č. k. Pd 229/17/5511-4 zo d ňa 21.12.2017 proti VZN č. 
7/2017 zo d ňa 21.9.2017, nevyhovuje.  
  
3/ Návrh opráv miestnych komunikácii v meste Byt ča – II. etapa.   
 
Návrh uznesenia: 
                       uznesenie č. 5/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 



Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2018 k 31. 1. 2018. 

II.Schva ľuje:  
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
1/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. d) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 01. 2018 
v nasledovnom znení: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 8.1 Údržba miestnych komunikácií 
Havarijná oprava chodníkov, parkoviska  a MK      + 175.000,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)          +175.000,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 
175.000,- € na odstránenie havarijného stavu majetk u mesta - 
havarijná oprava chodníkov, parkoviska a MK vo výšk e 175.000,- € - 
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.  
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že návrh je plyn ulým pokra čo-
vaním sanácie chodníkov. Aby mohlo by ť vykonané verejné 
obstarávanie v dostato čnom predstihu, preto teraz návrh predložil. 
 
Poslanec p. Weber konštatoval, že predložený návrh je vyváženejší, 
návrh bol doplnený, preto ho podporí. Pripomenul, ž e pri 
poslaneckom návrhu na dobudovanie parkovacích miest  a dobudovanie 
multifunk čného ihriska na Úvaží, boli vznesené pripomienky, ž e 
návrh nebol prerokovaný vo všetkých komisiách a len  na mestskej 
rade a to bol dôvod jeho neschválenia. Preto, ke ď je toto dobrý 
návrh, on nerozmýš ľa, že kto ho predložil a podporí ho.   
 
Pán primátor ozrejmil, že návrh bol už v orgánoch m esta preroko-
vaný, preložený je ako ucelený návrh.  
 
Poslanec p. Šušolík pripomenul uznesenie č. 195/2017, v zmysle 
ktorého mali by ť v rozpo čtovom opatrení č. 1/2018 vy členené 
finan čné prostriedky na revitalizáciu detského ihriska na  Ul.  
Thurzovej v Byt či. 
 
Vedúca FO p. Kramarová odpovedala, že uznesenie je zakomponované  
v návrhu zmeny rozpo čtu na plánované rokovanie MZ d ňa 21. 2. 2018, 
v pripravenom druhom rozpo čtovom opatrení.  
 
Poslanec p. Školek požiadal o možnos ť zaradenia do návrhu vybudo-
vanie chodníka na Ul. SNP popri dome p. Kureja. Je to nebezpe čný 
dopravný úsek a ide o krátky úsek chodníka. 



Poslanec p. Kozák upozornil, že v Malej Byt či zostal po kanalizácii     
problém s panelmi na ceste II/507, ktoré neboli po prácach vrátené 
do pôvodného stavu. 
 
Pán primátor požiadal kolegov, aby si uvedené pozna čili ako rekla-
máciu na SeVaK.   
 
Poslanci v diskusii hovorili a predložili návrhu na  doplnenie 
uznesenia: 
Dobudovanie parkovacích miest pod ľa predloženej 
štúdie z minulosti                                   + 22.000,- € 
Dobudovanie multifunk čného ihriska na Úvaží 
na mieste sú časného trávnatého ihriska               + 65.000,- € 
 
Poslanec p. Filek predložil predsedovi návrhovej ko misie p. Škol-
kovi návrh uznesenia, ktorý predniesol a pán primát or dal o ňom 
hlasova ť: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
1/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. d) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 01. 2018 
v nasledovnom znení: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 8.1 Údržba miestnych komunikácií 
Havarijná oprava chodníkov, parkoviska  a MK      + 175.000,- € 
Dobudovanie parkovacích miest pod ľa predloženej 
štúdie z minulosti                                   + 22.000,- € 
Dobudovanie multifunk čného ihriska na Úvaží 
na mieste sú časného trávnatého ihriska               + 65.000,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)          +175.000,- € 
Dobudovanie parkovacích miest pod ľa predloženej 
štúdie z minulosti                                   + 22.000,- € 
Dobudovanie multifunk čného ihriska na Úvaží 
na mieste sú časného trávnatého ihriska               + 65.000,- € 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 
262.000,- € na odstránenie havarijného stavu majetk u mesta - 
havarijná oprava chodníkov, parkoviska a MK, dobudo vanie 
parkovacích miest pod ľa predloženej štúdie z minulosti 
a dobudovanie multifunk čného ihriska na Úvaží na mieste sú časného 
trávnatého ihriska vo výške 262.000,- € - v zmysle ustanovenia § 10 
ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Poslanci uznesenie neschválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 5/2018 
 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2018 k 31. 1. 2018. 

II.Schva ľuje:  
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
1/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. d) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 01. 2018 
v nasledovnom znení: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 8.1 Údržba miestnych komunikácií 
Havarijná oprava chodníkov, parkoviska  a MK      + 175.000,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)          +175.000,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 
175.000,- € na odstránenie havarijného stavu majetk u mesta - 
havarijná oprava chodníkov, parkoviska a MK vo výšk e 175.000,- € - 
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. 6/2018 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2018 k 31. 1. 2018. 

II.Schva ľuje:  
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
1/2018, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. d) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 01. 2018 
v nasledovnom znení: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 8.1 Údržba miestnych komunikácií 
Havarijná oprava chodníkov, parkoviska  a MK      + 175.000,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)          +175.000,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 
175.000,- € na odstránenie havarijného stavu majetk u mesta - 
havarijná oprava chodníkov, parkoviska a MK vo výšk e 175.000,- € - 



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. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 2/2018 
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 
 


