
U z n e s e n i a 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 24. 5. 2017 
 

uznesenie č. 78/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Projektový zámer „Zníženie energetickej náro čnosti MŠ 
Dostojevského Byt ča“ v rozsahu projektovej dokumentácie a Žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finan čného príspevku v rámci výzvy OPKZP-
PO4-SC431-2017-19. 

2/ Spolufinancovanie projektu „Zníženie energeticke j náro čnosti MŠ 
Dostojevského Byt ča“ predkladaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-
2017-19 vo výške 49.763,57 €, čo predstavuje 5% oprávnených výdavkov 
projektu v súlade so Žiados ťou o poskytnutie nenávratného finan čného 
príspevku. 

Ospravedlnení poslanci: 
p. Juraj Putirka, p. Ľubomír Hrobárik 
 
Za hlasovali poslanci: 
p. Juraj Babušík, p. Michal Filek, p. Andrea Gajdoš íková, p. Martin 
Gácik, p. Pavol Hrabovský, p. Július Kozák, p. Júli us Lovás, p. Ján 
Melocík, p. Jozef Raždík, p. Stanislav Struhal, p. Anton Školek, p. 
Branislav Šušolík, p. Peter Weber 
 
Zdržali sa hlasovania poslanci : 
p. Branislav Chúpek, p. Ondrej Skotnický 
 

uznesenie č. 79/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Projektový zámer „Zvýšenie energetickej ú činnosti objektu -  
kultúrny dom Hrabové č.s.77“ v rozsahu projektovej dokumentácie 
a Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v z mysle zákona č. 
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v r ámci Rozšírenej 
špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 na 
činnosti: L3 Zvyšovanie energetickej ú činnosti existujúcich 
verejných budov vrátane zatep ľovania; 

2/ Spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energeticke j ú činnosti 
objektu -  kultúrny dom Hrabové č.s.77“ vo výške 39 998,55 €, čo 
predstavuje 16,67 % oprávnených výdavkov projektu v  súlade so 
Žiados ťou o poskytnutie podpory formou dotácie. 

Ospravedlnení poslanci: 
p. Juraj Putirka, p. Ľubomír Hrobárik 
 
 
 



Za hlasovali poslanci: 
p. Juraj Babušík, p. Michal Filek, p. Andrea Gajdoš íková, p. Martin 
Gácik, p. Pavol Hrabovský, p. Július Lovás, p. Ján Melocík, p. Jozef 
Raždík, p. Stanislav Struhal, p. Branislav Šušolík,  p. Peter Weber 
 
Zdržali sa hlasovania poslanci : 
p. Branislav Chúpek, p. Július Kozák, p. Ondrej Sko tnický, p. Anton 
Školek 

 
uznesenie č. 80/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Predloženie ŽoNFP za ú čelom realizácie projektu U čme prakticky 
a projektu Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ulici mieru 
v Byt či, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016- 13, ktorého 
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. 

2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaných projektov vo výške rozdielu celkových  oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod mienkami 
poskytnutia pomoci: 
-Učme prakticky 

Celkové oprávnené výdavky:    95.000,- € 
Spolufinancovanie vo výške 5%:  4.750,- € 

 
-Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ulic i mieru v Byt či 
Celkové oprávnené výdavky:   120.000,- € 
Spolufinancovanie vo výške 5%:  6.000,- € 
   
Ospravedlnení poslanci: 
p. Juraj Putirka, p. Ľubomír Hrobárik, p. Pavol Hrabovský 
 
Za hlasovali poslanci: 
p. Juraj Babušík, p. Michal Filek, p. Branislav Chú pek, p. Andrea 
Gajdošíková, p. Martin Gácik, p. Július Kozák, p. J úlius Lovás, p. 
Ján Melocík, p. Jozef Raždík, p. Ondrej Skotnický, p. Stanislav 
Struhal, p. Anton Školek, p. Branislav Šušolík, p. Peter Weber 

 
uznesenie č. 81/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu vo výške 300,- € DV HZ Mikšová na kultúrno- spolo čenskú  
akciu Stretnutie heligónkarov Mikšová, na zakúpenie  cien 
a propagáciu, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2017 k 31. 05. 2017. 
 



Ospravedlnení poslanci: 
p. Juraj Putirka, p. Ľubomír Hrobárik, p. Pavol Hrabovský, p. Peter 
Weber 
 
Za hlasovali poslanci: 
p. Juraj Babušík, p. Michal Filek, p. Branislav Chú pek, p. Andrea 
Gajdošíková, p. Martin Gácik, p. Július Kozák, p. J úlius Lovás, p. 
Ján Melocík, p. Jozef Raždík, p. Ondrej Skotnický, p. Stanislav 
Struhal, p. Anton Školek, p. Branislav Šušolík 
 

uznesenie č. 82/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu vo výške 2.500,- € Filmového klubu Byt ča na kultúrno-
spolo čenskú  akciu Festival Hviezdne noci na pokrytie nák ladov 
s realizáciou filmovej, divadelnej a hudobnej časti programu 
a nákladov spojených s realizáciou tvorivých dielní  a odborných 
prednášok, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2017 k 31. 05. 2017. 

 
Ospravedlnení poslanci: 
p. Juraj Putirka, p. Ľubomír Hrobárik, p. Pavol Hrabovský, p. Peter 
Weber 
 
Za hlasovali poslanci: 
p. Juraj Babušík, p. Michal Filek, p. Branislav Chú pek, p. Andrea 
Gajdošíková, p. Martin Gácik, p. Július Kozák, p. J úlius Lovás, p. 
Ján Melocík, p. Jozef Raždík, p. Ondrej Skotnický, p. Stanislav 
Struhal, p. Anton Školek, p. Branislav Šušolík 

 
uznesenie č. 83/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2017 k 31. 05. 2017 
II.  Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2017, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. a) - d) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 05. 2017 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 

Bežné výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty  
Služby – (MP a RV SR-korekcia za zistenú nezrovnalo sť) -19.470,- € 
 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve        -19.4 70,- € 
 
 



Ospravedlnení poslanci: 
p. Juraj Putirka, p. Ľubomír Hrobárik, p. Pavol Hrabovský, p. Peter 
Weber 
 
Za hlasovali poslanci: 
p. Juraj Babušík, p. Michal Filek, p. Branislav Chú pek, p. Andrea 
Gajdošíková, p. Martin Gácik, p. Július Kozák, p. J úlius Lovás, p. 
Ján Melocík, p. Jozef Raždík, p. Stanislav Struhal,  p. Anton Školek, 
p. Branislav Šušolík 
 

Zdržal sa hlasovania poslanec : 
p. Ondrej Skotnický 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


