
                      Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 8/2019 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 6. 11. 2019 o 15,30 hodine na MsÚ v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 15,45 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 9 poslancov 
Program: 
1/ Žiados ť Slovenského zväzu ľadového hokeja o stanovisko vedenia  
Mesta Byt ča, ktoré potvrdzuje vô ľu o prekrytie ľadovej plochy 
v období do dvoch rokov od jej inštalácie.   
 
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor m esta p. Ing. 
Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 9 poslancov, á 
poslancov sa ospravedlnilo, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
 
Pán primátor dal hlasova ť o návrhu programu. Poslanci program 
jednohlasne schválili. 
 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Martin Dudo ň 
A PhDr. Martin Gácik. 
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ľuboslava 
Rybáriková ako predsední čka komisie a  p. Ľubomír Hrobárik a Peter 
Svetloššák 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 Slovenského zväzu ľadového hokeja o stanovisko vedenia  
Mesta Byt ča, ktoré potvrdzuje vô ľu o prekrytie ľadovej plochy 
v období do dvoch rokov od jej inštalácie.   
 
Dňa 21. 10. 2019 Mesto obdržalo písomné vyjadrenie Sl ovenského zväzu 
ľadového hokeja k umiestneniu ľadovej plochy v meste Byt ča, v ktorom  
konštatuje, že výhodou pre žiadate ľa (Mesto Byt ča) je oficiálne 
stanovisko vedenia Mesta Byt ča, ktoré potvrdzuje vô ľu o prekrytie 
ľadovej plochy v období do dvoch rokov od jej inštal ácie.   
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 144/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Potvrdenie vôle Mesta Byt ča o prekrytie ľadovej plochy, na časti 
pozemku parc. CKN 978/11 v k.ú. Ve ľká Byt ča, v období do dvoch rokov 
od jej inštalácie.   
    
Pán primátor konštatoval, že projekt bol pripravený  kvalitne, Mesto 
je zaradené do skupiny „A“. 
 
Poslanec p. Dudo ň konštatoval, že je viac menej logické, aby bola 
ľadová plocha prekrytá. 



Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Potvrdenie vôle Mesta Byt ča o prekrytie ľadovej plochy, na časti 
pozemku parc. CKN 978/11 v k.ú. Ve ľká Byt ča, v období do dvoch rokov 
od jej inštalácie.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 144/2019 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Potvrdenie vôle Mesta Byt ča o prekrytie ľadovej plochy, na časti 
pozemku parc. CKN 978/11 v k.ú. Ve ľká Byt ča, v období do dvoch rokov 
od jej inštalácie.   
  
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 8/2019 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 
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Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 
  


