
                      Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 5/2019 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 26. 8. 2019 o 15,00 hodine v Dome kultúry v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 16,00 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 15 poslancov 
Program: 
1/ Vybudovanie multifunk čnej športovej plochy – malej ľadovej 
plochy. 
2/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2019 
k 31. 8. 2019 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. Ing. 
Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 14 poslancov, 
dvaja poslanci sa ospravedlnili (p. Ing. Juraj Puti rka a p. Július 
Lovás), jeden poslanec (p. Július Kozák) zrejme prí de neskôr, čím 
bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
 
Pán primátor dal hlasova ť o programe zasadnutia. Poslanci program 
jednohlasne schválili. 
 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Peter Svetloššák 
a p. Branislav Šušolík. 
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Peter Sve tloššák 
ako predseda komisie, p. Branislav Šušolík a p. Ing . Peter Weber  
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/ Vybudovanie multifunk čnej športovej plochy – malej ľadovej plochy  
na časti pozemku mesta Byt ča, parc. CKN č. 978/1, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 1125 m 2 v k.ú. Ve ľká Byt ča, podanie žiadosti mesta 
Byt ča o zriadenie takejto plochy, prenájom predmetného pozemku mesta 
Byt ča osobitným zrete ľom na inštaláciu multifunk čnej plochy na dobu 
10 rokov, súhlas mesta s vykonaním prípravných prác  realizovaných 
mestom Byt ča (prípojky inž. sietí, zemné práce). 

 
Návrh uznesenia: 

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 Zásadam i 
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: výš ka 
nájmu 1,-€/rok, nájomná zmluva 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“ . D ôvodom 
zriadenia tohto prenájmu pozemku mesta Byt ča ako prípadu hodného 
osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom, predovšetkým 
deťom a mládeži, v oblasti športových a vo ľnočasových aktivít.  
 
Pán primátor oboznámil poslancov, že Slovenský zväz  ľadového hokeja 
dodá zariadenie na multifunk čnú ľadovú plochu, rolbu a Mesto 
poskytne plochu. Zria ďovacie náklady - prípravné práce na vybudo-
vanie sú cca 30.000,- €, preto bolo nutné zvola ť zasadnutie 
mestského zastupite ľstva, nako ľko použitie rezervného fondu je možné 
schváli ť len do 31.8. 2019. Ľadová plocha bude využívaná pre potreby 
škôl na kurzy pre deti a mládež a po 16-tej hodine pre verejnos ť.  
 
Poslanec p. Kulíšek konštatoval, že predložený návr h je dobrá vec, 
ale podotkol, že Mesto, pod ľa vyjadrení na zasadnutiach orgánov 
mesta, je vo finan čnej situácii takej akej je. Tu treba da ť na 
zria ďovacie náklady 30.000,- € a každý rok ďalšie náklady min. vo 
výške 5.000,- € (nájom). Je potrebné sa zamyslie ť nad prioritami 
mesta. 
 
Pán primátor odpovedal, že návrh na úhradu zria ďovacích nákladov je 
z rezervného fondu. Mesto chce aj takýmto spôsobom podporova ť 
športovanie a je na rozhodnutí poslancov aké zaujmú  stanovisko.  
 
Poslanec p. Weber konštatoval, že ide o pekný proje kt, nedá sa to 
nepodpori ť. Poukázal na to, že v meste máme tradi čné športy ako 
futbal a hádzanú, ktorým treba vytvára ť podmienky. Približne 3 roky 
dozadu mal by ť na futbalovom ihrisku vybudovaný umelý trávnik, 
taktiež družstvá hádzanej trénujú stále v hale v Pr edmieri. Otázka 
je čo je životaschopné a čo potrebujeme. 
 



Poslanec p. Svetloššák pripomenul, že Mesto môže pr enaja ť na reklamu 
každý jeden mantinel a zo získaných prostriedkov uh radi ť ro čný 
nájom. 
Po skon čení diskusie dal pán primátor hlasova ť za uznesenie:        
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
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 Zásadam i 
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: výš ka 
nájmu 1,-€/rok, nájomná zmluva 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“ . D ôvodom 
zriadenia tohto prenájmu pozemku mesta Byt ča ako prípadu hodného 
osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom, predovšetkým 
deťom a mládeži, v oblasti športových a vo ľnočasových aktivít.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    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 Zásadam i 
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: výš ka 
nájmu 1,-€/rok, nájomná zmluva 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“ . D ôvodom 
zriadenia tohto prenájmu pozemku mesta Byt ča ako prípadu hodného 
osobitného zrete ľa je podpora mesta Byt ča jeho ob čanom, predovšetkým 
deťom a mládeži, v oblasti športových a vo ľnočasových aktivít.  
 
2/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2019 
k 31. 8. 2019. 
    
Návrh uznesenia: 

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.  
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že výsledkom ver ejného 
obstarávania bola cena vyššia, ako bola rozpo čtovaná. Prebehlo 
rokovacie konanie, no na práce je nutné navýši ť rozpo čet o 25.000,- 
€. Ďalej pán primátor oboznámil, že v období od 8. 9. 2 019 do 16. 9. 
2019 sa reprezenta čné družstvá v hasi čskom športe zú častnia na 
Majstrovstvách sveta v Ruskom Saratove. Naša ob čianka a členka 
Dobrovo ľného hasi čského zboru v Byt či p. Erika Belko bola vybraná do 
reprezenta čného družstva žien na tieto Majstrovstvá sveta. DV HZ 
Byt ča požiadal o dotáciu vo výške 300,- €. 
 
Poslanec p. Miroslav Frolo konštatoval, že na tieto  majstrovstvá 
boli nominované aj dve členky DV HZ Hliník nad Váhom. Oni výdavky 
spojené s ich ú časťou na majstrovstvách uhradili z vlastných 
prostriedkov DV HZ Hliník nad Váhom. Je teda požiad avkou DV HZ Byt ča 
zasko čený. 
 
Poslanec p. Svetloššák informoval, že p. Erika Belk o išla sama za 
pánom primátorom o pomoc a našli túto možnos ť. Uviedol, že hasi čstvo 
ako šport za čína by ť v meste pre mladých ľudí ob ľúbeným športom, 
treba sa zamera ť aj na tento šport. 
 
Zástupca primátora p. Babušík navrhol, aby boli na konci roka 
pozvaní úspešní športovci a takto si Mesto ocenilo ich reprezentáciu 
Mesta.      
 
Týmto bola diskusia ukon čená, pán primátor dal hlasova ť za 
uznesenie: 



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.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    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.  
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 5/2019 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            
 
 
 



Peter Svetloššák                    Branislav Šušol ík   
I.overovate ľ                        II.overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 


