
U z n e s e n i a 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 24. 10. 2016 

 
 
Prítomní poslanci: 14 
Ospravedlnení: Gajdošíková, Kozák, Putirka 
 

uznesenie č. 139/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Písomné informácie o žiadosti Ministerstva pôdohosp odárstva 
a rozvoja vidieka SR zo d ňa 26.9.2016 o vrátenie finan čných 
prostriedkov zo strany Mesta Byt ča, na úhradu nezrovnalosti vo 
výške 97.486,44 € v rámci projektu: Zvýšenie kvalit y vzdelávacích 
služieb a zlepšenie podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. 
Mieru, kód projektu – 22110120101, ďalej Správu Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o zistenej ne zrovnalosti č. 
N21600401/S01 zo d ňa 26.9.2016 a informácie MsÚ v Byt či a právnika 
mesta k výzve riadiaceho orgánu na vrátenie časti predmetného 
finan čného príspevku, ktoré uvádzajú možnosti a postupy M esta 
Byt ča vo vyššie uvedenej veci - úhrada finan čných prostriedkov 
z rozpo čtu Mesta Byt ča jednorazovou platbou v lehote do 15.11.2016 
alebo žiados ť Mesta Byt ča o uzatvorenie dohody o splátkach týchto 
finan čných prostriedkov po čas obdobia 3-och rokov alebo podanie 
správnej žaloby mesta vo či rozhodnutiu riadiaceho orgánu o vrátení 
minimálne 1,5 násobku sumy 97.486,44 €.  
 
Hlasovanie:  
Za: Babušík, Filek, Gácik, Hrabovský, Hrobárik, Chú pek, Lovás, 
Melocík, Raždík, Skotnický, Struhal, Školek, Šušolí k, Weber  
 

 
uznesenie č. 140/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Podanie žiadosti Mesta Byt ča na Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR o uzatvorenie dohody o splátka ch finan čných  
prostriedkov na úhradu nezrovnalosti vo výške 97.48 6,44 €  
v rámci projektu: Zvýšenie kvality vzdelávacích slu žieb  
a zlepšenie podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru,  
kód projektu – 22110120101 a to v 3-och rovnakých s plátkach, každá  
vo výške 32.495,48 €, hradených z rozpo čtu Mesta Byt ča v rokoch  
2017, 2018 a 2019, so splatnos ťou každej splátky do 30.júna daného  
roku a následne uzatvorenie predmetnej dohody o spl átkach. 
  
2/ Vypracovanie a podpísanie notárskej zápisnice v súlade s § 28a 
zák. č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z f ondov 
Európskeho spolo čenstva a v súlade so žiados ťou Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o vrátenie fi nančných 
prostriedkov zo d ňa 26.9.2016, na uznanie dlhu Mesta Byt ča, čo do 
dôvodu a výšky, vo či Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR a to vo výške: 97.486,44 €, v rámci proj ektu: Zvýšenie 



kvality vzdelávacích služieb a zlepšenie podmienok pre ich 
realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru, kód projektu – 22110120101. 
Splatnos ť tohto dlhu bude v 3-och rovnakých ro čných splátkach 
v rokoch 2017, 2018 a 2019, každá vo výške 32.495,4 8 €, so 
splatnos ťou týchto splátok do 30.júna daného roku.  
II.Žiada: 
Primátora mesta, aby vykonal úkony smerujúce k vymá haniu náhrady 
škody, ktorá vznikla Mestu Byt ča. 
 
Hlasovanie:  
Za: Babušík, Filek, Gácik, Hrabovský, Hrobárik, Chú pek, Lovás, 
Melocík, Raždík, Skotnický, Struhal, Školek, Šušolí k, Weber  
 
 

uznesenie č. 141/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Ul. Hurbanova, Byt ča vo 
výške 8.000,- €, na odstránenie havarijného stavu -  výmenu 
chodníkov s asfaltovým povrchom na dlažbu vo vstupe  do areálu 
materskej školy, z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 6/2016 k 31. 10. 2016. 
 
Hlasovanie:  
Za: Babušík, Filek, Gácik, Hrabovský, Hrobárik, Lov ás, Raždík, 
Struhal, Školek, Weber 
Zdržali sa: Chúpek, Skotnický, Šušolík 
Neprítomný na hlasovaní: Melocík 

 
uznesenie č. 142/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky vo výške 15.500,- € na doplnenie roz počtovej 
položky - Ul. Moyzesova celková rekonštrukcia, z re zervného fondu  
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2016 k 31. 
10. 2016 s tým, že k projektantom navrhnutému techn ickému riešeniu 
rekonštrukcie komunikácie sa vyjadria členovia mestskej rady. 
 
Hlasovanie:  
Za: Babušík, Filek, Gácik, Hrabovský, Hrobárik, Chú pek, Lovás, 
Raždík, Skotnický, Struhal, Školek, Šušolík, Weber  
Neprítomný na hlasovaní: Melocík 

 
uznesenie č. 143/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky vo výške 2.300,- € na zakúpenie elek trického 
krája ča do ŠJ Ul. Mieru v Byt či, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 6/2016 k 31. 10. 2016. 
 



Hlasovanie:  
Za: Babušík, Filek, Gácik, Hrabovský, Hrobárik, Chú pek, Lovás, 
Raždík, Skotnický, Struhal, Školek, Šušolík, Weber  
Neprítomný na hlasovaní: Melocík 

 
uznesenie č. 144/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2016 k 31. 10. 
2016. 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 6/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods . 2 písm. d/ 
zákona č.  583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 10. 2016: 
Bežné výdavky: 
Podprogram 8.1 Údržba miestnych komunikácií 
MŠ Hurbanova – havarijná oprava chodníkov               +8.000,- € 
 
Kapitálové výdavky: 
Podprogram 8.1 Miestne komunikácie 
Ul. Moyzesova celková rekonštrukcia                    +15.500,- € 
                        
Podprogram 11.3 Školské stravovanie 
 
ŠJ Ul. Mieru - elektrický krája č                       + 2.300,- €   
 
Kapitálový príjem 
Príjem z predaja pozemkov                              + 2.300,- € 
 
Finan čné operácie príjmové: 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)            +23.500,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 8.000,- € na odstránenie havarijného stavu ma jetku mesta: 
 
-  MŠ Hurbanova – havarijná oprava chodníkov             8.000,- € 
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. 
 
Hlasovanie:  
Za: Babušík, Filek, Gácik, Hrabovský, Hrobárik, Chú pek, Lovás, 
Raždík, Skotnický, Struhal, Školek, Šušolík, Weber  
Neprítomný na hlasovaní: Melocík 

 
 
 
 



uznesenie č. 145/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
Primátora mesta napísaním listu, ktorého predmetom bude ponuka na 
odpredaj 110 ks akcií spolo čnosti Prima banka Slovensko, a.s.  
v celkovej menovitej hodnote 43.890,- €, za kúpnu c enu zvýšenú 
o 30% oproti ponuke predloženej Prima bankou Sloven sko zo d ňa 10. 
10. 2016 s tým, že Mestské zastupite ľstvo v Byt či bude o ponuke 
rozhodova ť v súlade so zákonom o majetku obcí a Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča. 
 
Hlasovanie:  
Za: Babušík, Filek, Gácik, Hrabovský, Hrobárik, Chú pek, Lovás, 
Raždík, Skotnický, Struhal, Školek, Šušolík, Weber  
Neprítomný na hlasovaní: Melocík 

 


