
U z n e s e n i a 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 26. 8. 2019 
 

uznesenie č. 111/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
Schva ľuje: 
1/ Podanie žiadosti Mesta Byt ča o vybudovanie multifunk čnej 
športovej plochy – malej ľadovej plochy na časti pozemku Mesta 
Byt ča, parc. CKN č. 978/1 alebo 978/11, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1125 m 2 v k.ú. Ve ľká Byt ča, na SZ ĽH, resp. SZ ĽH Infra, 
s.ro., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava a to v súlade, resp. 
s podmienkami spolupráce medzi mestom Byt ča a spol. s.r.o. SZ ĽH 
Infra, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, uved enými vo Výzve 
na projekt – „Podpora rozvoja športu“ zo d ňa 2.8.2019. 
 
2/ Vykonanie a financovanie prípravných prác Mestom  Byt ča (prípojky 
vody, elektriny, zemné práce, drenáž, odvodnenie pl ochy) 
nevyhnutných pre prípravu, realizáciu a prevádzku d iela – 
multifunk čná športová plocha, ľadová plocha na pozemku parcela CKN 
č. 978/1 alebo 978/11 v k.ú. Ve ľká Byt ča. 
 
3/ Zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku parc. CKN č. 
978/1 alebo 978/11, zastavaná plocha a nádvoria o v ýmere 1125 m 2 
(45m x 25m)v k.ú. Ve ľká Byt ča (webová stránka mesta Byt če, úradná 
tabu ľa mesta Byt če, formou priameho prenájmu pod ľa §9a, ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta  Byt ča zo d ňa 
23.11.2016, ako prípadu prenájmu majetku Mesta Byt ča hodného 
osobitného zrete ľa a to nájomcovi : SZ ĽH Infra, s.r.o., Trnavská 
cesta 27/B, 831 04 Bratislava, I ČO : 51054825, s nasledovnými 
podmienkami nájmu: výška nájmu 1,-€/rok, nájomná zm luva na dobu 
ur čitú 10 rokov a s ú čelom nájmu : vybudovanie multifunk čnej 
športovej plochy – malej ľadovej plochy na časti pozemku mesta 
Byt ča, parc. CKN č. 978/1 alebo 978/11, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1125 m 2 v k.ú. Ve ľká Byt ča, v rámci projektu -  „Podpora 
rozvoja športu“ . Dôvodom zriadenia tohto prenájmu pozemku mesta 
Byt ča ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča 
jeho ob čanom, predovšetkým de ťom a mládeži, v oblasti športových 
a vo ľnočasových aktivít.  
 
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci: 
pp. Ing. Juraj Babušík, Martin Dudo ň, Miroslav Frolo, PhDr. Martin 
Gácik, Mgr. Andrej Gallo, Ľubomír Hrobárik, Helena Králiková, JUDr. 
Martin Kulíšek, Mária Lee Fujdiaková, Július Lovás,  Ľuboslava 
Rybáriková, Stanislav Struhal, Peter Svetloššák, Br anislav Šušolík, 
Ing. Peter Weber     
 
Neprítomní: Július Kozák, Július Lovás, Ing. Juraj Putirka 
 

uznesenie č. 112/2019 
Mestské zastupite ľstvo  
I.Berie na vedomie: 
Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Byt ča k návrhu Zmeny rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2019 k 31. 8. 2019. 
 
II.Schva ľuje: 



1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2019, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) 
a písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31.08. 
2019 s nasledovným znením: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 8.1 Údržba miestnych komunikácií 
Havarijná oprava MK – asfalt - dofinancovanie           25.000,- € 
 
Podprogram 12.1 Dotácie na šport 
Dotácia na reprezentáciu v hasi čskom športe       300,- € 
 
Podprogram 13.4 Podpora kultúrnych a spolo čenských aktivít 
Grantový systém           -300,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 12.3 Športové ihriská 
Výstavba ľadovej plochy s mantinelmi     30.000,- €  
 
Finan čné operácie príjmové 
Použitie prostriedkov Rezervného fondu                 55.000,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky  vo výške 
25.000,- € na odstránenie havarijného stavu majetku  mesta:  
-  Havarijná oprava MK                                  25.000,- €  
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. 
 
3/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky  vo 
výške 30.000,- € na:  
- Výstavba ľadovej plochy s mantinelmi                  30.000, - €  
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
 
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci: 
pp. Ing. Juraj Babušík, Martin Dudo ň, Miroslav Frolo, PhDr. Martin 
Gácik, Mgr. Andrej Gallo, Ľubomír Hrobárik, Helena Králiková, JUDr. 
Martin Kulíšek, Mária Lee Fujdiaková, Július Lovás,  Ľuboslava 
Rybáriková, Stanislav Struhal, Peter Svetloššák, Br anislav Šušolík, 
Ing. Peter Weber     
 
Neprítomní: Július Kozák, Július Lovás, Ing. Juraj Putirka 
 
 
 


