
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 2/2019 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 11. 3. 2019 o 15,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 16,00 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 17 poslancov 
Program: 
1/ Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pre realizácii stavby 
„Cestné komunikácie, kruhová križovatka a autobusov á zastávka“ zo 
dňa 6. 11. 2018. 
2/ Žiados ť spolo čnosti HANT Development, a.s. Stará Ivanská cesta 
1/386, Bratislava o schválenie investi čných zámerov v lokalite 
Byt ča. 
3/ Žiados ť neziskovej organizácie Zdravie v ohrození, S. Saka lovej 
č. 161/16, Byt ča o poskytnutie dotácie na zakúpenie progresívnej 
zdravotníckej technicky – po číta čového EKG prístroja pre potreby 
pohotovostnej služby. 
4/ Podanie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok za ú čelom 
realizácie projektu „Rozšírenie kapacít MŠ Byt ča – Hrabové“. 
5/ Návrh Zmeny programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 2/2019 k 12. 03. 2019. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. 
Ing. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných všetkých  
17 poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
 
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu programu. Poslanci program 
jednohlasne schválili. 
 
Pán primátor predložil návrh na doplnenie programu o bod Podanie 
žiadosti o nenávratný finan čný príspevok za ú čelom realizácie 
projektu „Rozšírenie kapacít MŠ Byt ča – Hrabové“, ktorý bude 
prerokovaný ako bod 4 pred návrhom Zmeny programové ho rozpo čtu č. 
2/2019. 
 
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu doplnenia programu. Poslanci 
doplnenie programu jednohlasne schválili. 
 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Mgr. Andrej Gallo  
a p. Ľubomír Hrobárik.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Mgr. Andr ej 
Gallo ako predseda komisie, p. Július Kozák a p. He lena Králiková 
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/ Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pre realizácii stavby 
„Cestné komunikácie, kruhová križovatka a autobusov á zastávka“ zo 



dňa 6. 11. 2018 – Energy Studio, s.r.o., M. Šinského č. 671/3, 
Žilina - Byt čica. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 37/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pre realizácii 
stavby: „Cestné komunikácie, kruhová križovatka a a utobusová 
zastávka“ zo d ňa 6. 11. 2018, medzi zmluvnými stranami Energy 
Studio, s.r.o., M. Šinského č. 671/3, Žilina – Byt čica, I ČO 45 231 
842 a Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 
192, v navrhovanom znení zo d ňa 11. 3. 2019.  
 
Pán primátor objasnil, že prístupové komunikácie sa  rozdelili na 
časť k bytovým domom a časť do priemyselnej zóny. Mesto sa bude 
podľa tohto dodatku finan čne spolupodie ľať vo výške 60.000,- € len 
na komunikáciach. Komunikácie po ich vybudovaní odo vzdajú investori 
za symbolické 1,- € do vlastníctva Mesta, ale oni b udú vybavova ť 
stavebné povolenie. Postup bude taký, že Mesto vo v erejnom 
obstarávaní vysú ťaží dodávate ľa prác na finálny asfaltový povrch. 
Pán primátor vyjadril svoj názor, ur čite ide podporova ť výstavbu 
bytov v tejto lokalite, je to pre neho priorita. 
 
Poslanci v svojich diskusných príspevkoch poukázali  aj na to, že 
nie vždy v zastupite ľstve vyhoveli požiadavkám na spolufinancovanie 
prístupových komunikácii k rodinným domom, tiež nie  vždy schválili 
prevzatie pozemku pod komunikáciou do vlastníctva M esta. 
Konštatovali, že je v poriadku, aby pristupovali ku  každej žiadosti 
individuálne.  
 
Vedúci odd. Rr p. Kotešovský konštatoval, že hne ď po schválení 
v zastupite ľstve Mesto vyhlási verejnú sú ťaž. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky, pán primátor dal hlasova ť za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pre realizácii 
stavby: „Cestné komunikácie, kruhová križovatka a a utobusová 
zastávka“ zo d ňa 6. 11. 2018, medzi zmluvnými stranami Energy 
Studio, s.r.o., M. Šinského č. 671/3, Žilina – Byt čica, I ČO 45 231 
842 a Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 
192, v navrhovanom znení zo d ňa 11. 3. 2019.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 37/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pre realizácii 
stavby: „Cestné komunikácie, kruhová križovatka a a utobusová 



zastávka“ zo d ňa 6. 11. 2018, medzi zmluvnými stranami Energy 
Studio, s.r.o., M. Šinského č. 671/3, Žilina – Byt čica, I ČO 45 231 
842 a Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, 014 01 Byt ča, I ČO: 00 321 
192, v navrhovanom znení zo d ňa 11. 3. 2019.  
 
2/ Žiados ť spolo čnosti HANT Development, a.s. Stará Ivanská cesta 
1/386, Bratislava o schválenie investi čných zámerov v lokalite 
Byt ča, ktoré pozostávajú z výstavby dvoch nájomných byt ových domov 
o ve ľkosti 2x44 bytových jednotiek na časti pozemkov CKN parcelné 
číslo 3155/42, 3255/45, 3155/47 nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území Ve ľká Byt ča, pri čom by bytové domy spolo čnos ť HANT 
zrealizovala pre Mesto Byt ča. Spolo čnos ť HANT sp ĺňa zákonom 
stanovené podmienky pre výstavbu nájomných domov z finan čných 
prostriedkov, ktoré by mohol poskytnú ť Štátny fond rozvoja bývania 
a Ministerstvo dopravy a výstavby  SR. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 38/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
1/ Záujem spolo čnosti HANT Development, a.s. Stará Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava I ČO: 47800011 na realizovanie investi čného  
zámeru v lokalite Byt ča „Dolné pole na lúkach“, ktorý pozostáva 
z výstavby dvoch nájomných bytových domov o ve ľkosti 2x44 bytových 
jednotiek na časti pozemkov CKN parcelné číslo 3155/42, 3255/45, 
3155/47 v katastrálnom území Ve ľká Byt ča a ktorý by sp ĺňal zákonom 
stanovené podmienky pre výstavbu nájomných domov z finan čných 
prostriedkov, ktoré by mohol poskytnú ť Štátny fond rozvoja bývania 
a Ministerstvo dopravy a výstavby  SR. 
 
2/ Záujem spolo čnosti HANT Development, a.s. Stará Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava I ČO: 47800011, že po dobudovaní výstavby 
nájomných domov tento zrealizovaný zámer ponúkne  n a odkúpenie 
Mestu Byt ča, o čom rozhodne, v zmysle platných predpisov,  Mestské 
zastupite ľstvo Byt ča. 
 
Pán primátor vysvetlil, že ide o to, aby Mesto prez entovalo svoj 
záujem na spolupráci so spolo čnos ťou HANT. Či bude ma ť Mesto 
záujem o získanie takýchto nájomných bytov pre ob čanov mesta a za 
akých podmienok, o tom rozhodnú poslanci. 
 
Poslanec p. Gallo aj touto cestou požiadal, aby inv estor, spolu 
s Mestom, pri vybavovaní dotknutých orgánov na Okre snom úrade 
riešili v dostato čnom predstihu, nie aby dodato čne riešili nejaké 
veci. 
 
Poslanci v diskusných príspevkoch poukázali na to, či budú ma ť 
občania záujem o byty, či Mesto, ak sa rozhodne 88 bytov od 
spolo čnosti HANT prevzia ť, bude ma ť dostato čný po čet záujemcov. 
 



Poslanec p. Kozák objasnil, že spolo čnos ť HANT zatia ľ doviedla do 
nášho mesta dvoch významných zamestnávate ľov, na ďalej ide 
uskuto čňova ť na území mesta svoje investi čné zámery. Týmto 
spôsobom môže Mesto Byt ča prís ť k nájomným bytom, t.z. Mesto by 
dostalo zo ŠFRB 30% dotáciu a na 70% prostriedkov ú ver s 1% 
úrokovou sadzbou, pri čom tento úver sa nezapo čítava do úrokového 
zaťaženia Mesta. Ak sa Mesto nerozhodne, teda poslanci  uvedené 
neschvália, tak byty spolo čnos ť HANT predá komer čne. 
        
Poslanci nemali ďalšie pripomienky, pán primátor dal hlasova ť za 
uznesenie: 

uznesenie č. 38/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
1/ Záujem spolo čnosti HANT Development, a.s. Stará Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava I ČO: 47800011 na realizovanie investi čného  
zámeru v lokalite Byt ča „Dolné pole na lúkach“, ktorý pozostáva 
z výstavby dvoch nájomných bytových domov o ve ľkosti 2x44 bytových 
jednotiek na časti pozemkov CKN parcelné číslo 3155/42, 3255/45, 
3155/47 v katastrálnom území Ve ľká Byt ča a ktorý by sp ĺňal zákonom 
stanovené podmienky pre výstavbu nájomných domov z finan čných 
prostriedkov, ktoré by mohol poskytnú ť Štátny fond rozvoja bývania 
a Ministerstvo dopravy a výstavby  SR. 
 
2/ Záujem spolo čnosti HANT Development, a.s. Stará Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava I ČO: 47800011, že po dobudovaní výstavby 
nájomných domov tento zrealizovaný zámer ponúkne  n a odkúpenie 
Mestu Byt ča, o čom rozhodne, v zmysle platných predpisov,  Mestské 
zastupite ľstvo Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 38/2019 

uznesenie č. 38/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
1/ Záujem spolo čnosti HANT Development, a.s. Stará Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava I ČO: 47800011 na realizovanie investi čného  
zámeru v lokalite Byt ča „Dolné pole na lúkach“, ktorý pozostáva 
z výstavby dvoch nájomných bytových domov o ve ľkosti 2x44 bytových 
jednotiek na časti pozemkov CKN parcelné číslo 3155/42, 3255/45, 
3155/47 v katastrálnom území Ve ľká Byt ča a ktorý by sp ĺňal zákonom 
stanovené podmienky pre výstavbu nájomných domov z finan čných 
prostriedkov, ktoré by mohol poskytnú ť Štátny fond rozvoja bývania 
a Ministerstvo dopravy a výstavby  SR. 
 
2/ Záujem spolo čnosti HANT Development, a.s. Stará Ivanská cesta 
1/386, 821 04 Bratislava I ČO: 47800011, že po dobudovaní výstavby 
nájomných domov tento zrealizovaný zámer ponúkne  n a odkúpenie 
Mestu Byt ča, o čom rozhodne, v zmysle platných predpisov,  Mestské 
zastupite ľstvo Byt ča. 
 



3/ Žiados ť neziskovej organizácie Zdravie v ohrození, S. Saka lovej 
č. 161/16, Byt ča o poskytnutie dotácie vo výške 1.430,- € na 
zakúpenie progresívnej zdravotníckej technicky – po číta čového EKG 
prístroja pre potreby pohotovostnej služby. 
 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 39/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.430,- € na zakúpenie  progresívnej 
zdravotníckej technicky – po číta čového EKG prístroja pre potreby 
pohotovostnej služby neziskovej organizácie Zdravie  v ohrození, S. 
Sakalovej č. 161/16, Byt ča. 
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že ho oslovili p revádzkovatelia 
lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, či by Mesto mohlo 
prispie ť na zakúpenie EKG prístroja pre potreby pohotovosti . 
Prístrojové vybavenie (zakúpia aj prevádzkovatelia pohotovosti) je 
potrebné ma ť k splneniu podmienok na udelenie licencie. 
   
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.430,- € na zakúpenie  progresívnej 
zdravotníckej technicky – po číta čového EKG prístroja pre potreby 
pohotovostnej služby neziskovej organizácie Zdravie  v ohrození, S. 
Sakalovej č. 161/16, Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 39/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1.430,- € na zakúpenie  progresívnej 
zdravotníckej technicky – po číta čového EKG prístroja pre potreby 
pohotovostnej služby neziskovej organizácie Zdravie  v ohrození, S. 
Sakalovej č. 161/16, Byt ča. 
 
4/ Podanie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok za ú čelom 
realizácie projektu „Rozšírenie kapacít MŠ Byt ča – Hrabové“. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 40/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Podanie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok za ú čelom 
realizácie projektu „Rozšírenie kapacít MŠ Byt ča – Hrabové“ 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35,  ktorého ciele sú 
v súlade s územným plánom mesta a platným Programom  hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Mesta Byt ča. 



2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/  Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 5.186,61 €. 
4/ Zabezpe čenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov  
z rozpo čtu Mesta Byt ča.    
 
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Podanie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok za ú čelom 
realizácie projektu „Rozšírenie kapacít MŠ Byt ča – Hrabové“ 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35,  ktorého ciele sú 
v súlade s územným plánom mesta a platným Programom  hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Mesta Byt ča. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/  Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 5.186,61 €. 
4/ Zabezpe čenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov  
z rozpo čtu Mesta Byt ča.    
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 40/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Podanie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok za ú čelom 
realizácie projektu „Rozšírenie kapacít MŠ Byt ča – Hrabové“ 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35,  ktorého ciele sú 
v súlade s územným plánom mesta a platným Programom  hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Mesta Byt ča. 
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/  Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 5.186,61 €. 
4/ Zabezpe čenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov  
z rozpo čtu Mesta Byt ča.    
 
5/ Návrh Zmeny programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 2/2019 k 12. 03. 2019. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 41/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 2/2019 k 12. 3. 2019. 
 
II.Schva ľuje: 



Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
2/2019, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. b) a  
c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 12. 03. 2019 
v nasledovnom znení: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 15.2. Príspevky neštátnym subjektom  

Zdravie v ohrození, n.o., Byt ča - dotácia         +1.430,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty  

„Raj čula“ – PD – infraštruktúra                 -3.400,-  € 
Podprogram 11.1. Materské školy  

MŠ Hrabové – PD – rozšírenie kapacít MŠ         +3. 400,- € 
 
Bežné príjmy 
Výnos dane z príjmu poukázaný územnej samospráve       +1.430,- €  
 
 

Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za 
uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 2/2019 k 12. 3. 2019. 
 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
2/2019, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. b) a  
c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 12. 03. 2019 
v nasledovnom znení: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 15.2. Príspevky neštátnym subjektom  

Zdravie v ohrození, n.o., Byt ča - dotácia         +1.430,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty  

„Raj čula“ – PD – infraštruktúra                 -3.400,-  € 
Podprogram 11.1. Materské školy  

MŠ Hrabové – PD – rozšírenie kapacít MŠ         +3. 400,- € 
 
Bežné príjmy 
Výnos dane z príjmu poukázaný územnej samospráve       +1.430,- €  
 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 41/2019 
Mestské zastupite ľstvo 



I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozp očtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 2/2019 k 12. 3. 2019. 
 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
2/2019, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. b) a  
c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 12. 03. 2019 
v nasledovnom znení: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 15.2. Príspevky neštátnym subjektom  

Zdravie v ohrození, n.o., Byt ča - dotácia         +1.430,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty  

„Raj čula“ – PD – infraštruktúra                 -3.400,-  € 
Podprogram 11.1. Materské školy  

MŠ Hrabové – PD – rozšírenie kapacít MŠ         +3. 400,- € 
 
Bežné príjmy 
Výnos dane z príjmu poukázaný územnej samospráve       +1.430,- €  
 
   
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 2/2019 
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            
 
 
 
Mgr. Andrej Gallo                   Ľubomír Hrobárik   
I.overovate ľ                        II.overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 
 
 


