
U z n e s e n i a 
z Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného d ňa 10. 3. 2016 

 
uznesenie č. 1/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
1/ Správu o plnení uznesení MZ zo d ňa 16. 12. 2015. 
2/ Správu o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Byt ča za r. 2015 
predloženú hlavným kontrolórom Mesta Byt ča. 
 

uznesenie č. 2/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2015/Št 
v zmysle § 13, písm. b/ Štatútu Mesta Byt ča a zmenu rozpo čtu Mesta 
Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2015/Sm v zmysle Smernice 
o postupe a zara ďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do 
rozpo čtu Mesta Byt ča k 31. 12. 2015. 
 

uznesenie č. 3/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Ruší: 
Uznesenie MZ č. 5/2015 zo d ňa 22.1.2015 a bod 1/ uznesenia MZ č. 
40/2015 zo d ňa 26. 3. 2015.  
 
II.Schva ľuje:   
Použitie dotácie, ktorú vláda SR schválila Mestu By t ča uznesením 
č. 499 z 8. 10. 2014, na rekonštrukciu chodníkov na cintoríne v 
Byt či, v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva fin ancií 
Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo d ňa 8. 12. 2004. 

 
uznesenie č. 4/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vpracovanie projektu a realizáciu vytvorenia nových  parkovacích 
miest na sídlisku Úvažie v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 
k 31. 3. 2016.  

uznesenie č. 5/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie realizácie stavebných úprav dispozície hy gienických 
priestorov Kultúrneho domu Mikšová vo výške 20.010, - € v Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 2016. 

 
uznesenie č. 6/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zakúpenie a osadenie autobusovej zástavky v m. č. Mikšová-Be ňov vo 
výške 1.500,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 
2016. 
 



uznesenie č. 7/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Vykonanie úkonov zo strany Mesta Byt ča smerujúcich k vysporiadaniu 
nárokov, ktoré si vo či Mestu Byt ča uplat ňujú p. Zuzana Martišíková 
a spol. z titulu náhrady za užívanie ich pozemkov C KN č. 820/13 
a CKN 820/14 v k.ú. Hrabové za obdobie predchádzajú cich troch 
rokov. 

 
uznesenie č. 8/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie návratnej finan čnej výpomoci vo výške 4.600,- € na 
úhradu výdavkov v požadovanom členení spolo čnosti KTR, s.r.o. 
Byt ča. 

 
uznesenie č. 9/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje:  

Zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 258/2015 
nasledovne: 
V odseku III. sa na záver doplní veta: “Zmluva o vý poži čke bude 
obsahova ť ustanovenie, na základe ktorého bude ma ť OZ Na záchranu 
byt čianskej synagógy právo odkúpi ť od Mesta pozemok za rovnakú 
cenu, za akú Mesto pozemok odkúpi od p. Andreja Let ka.“ 
 

uznesenie č. 10/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie rozpo čtovej položky Podprogram 13.1: Organizácia 
a podpora kultúrnych a filmových podujatí – obstará vanie 
kapitálových aktív + 30.000,- € z rezervného fondu pri Zmene 
rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 2016. 

 
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté. 
 

uznesenie č. 11/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky potrebné na odstránenie havarijného stavu 
odvodenia časti „Záhumnie“ v m. č. Hliník nad Váhom, vo výške 
10.000,- €  z rezervného fondu, pri Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 
1/2016 k 31. 3. 2016. 
 

uznesenie č. 12/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zvýšenie rozpo čtovej položky Mzdy a poistné odvody MsP vo výške 
2.700,- € v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča č. 1/2016 k 31. 3. 2016.  

 
 



uznesenie č. 13/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2016 k 31. 3. 
2016. 
 
II.Schva ľuje:  

1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 1/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, od s. 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. 3. 2016 
podľa priloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 
 
Bežné výdavky SPOLU            +10.000,- € 
Podprogram 8.1 Údržba MK                                
Hliník nad Váhom–oprava odvodnenia (havária) RF        +10.000,-€ 
 
Podprogram 11.3 Školské stravovanie 
-  Rutinná a štandardná údržba        -7.200,- €   
-  Rutinná a štandardná údržba RF                       +7.200,- € 
 
Kapitálové výdavky SPOLU      -9.660,- € 
Podprogram 3.4 Prevádzka a rekonštrukcia budov 
-  Verejné WC (Ul. S. Bíroša)       -20.000,- €   
-  Autobusová zastávka (Mikšová-Be ňov)                  +1.500,- € 
-  Cintorín Byt ča – rekonštrukcia chodníkov            -33.500,- € 
-KD Mikšová-rekonštrukcia                             +20.010,- € 
 
Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov 
-  Úvažie – PD+výstavba parkoviska       +33.500,- €   
 
Podprogram 11.3 Školské stravovanie 
-ŠJ Mieru                                              +1.820,- € 
Podprogram 12.3 Športové ihriská 
-  Multifunk čné ihrisko Hrabové        -3.330,- €  
-  Multifunk čné ihrisko Hrabové  RF        -9.660,- €  
 
Bežné príjmy SPOLU             -7.200,- € 
-  Projekt “Spolo čne za bezpe čnos ť...“         -7.200,- €   
 
Finan čné operácie príjmové SPOLU         +7.540,- € 
-  Prevod prostr. Z pe ňažných fondov        +7.540,- €  
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 23.500,- €  na odstránenie havarijného stavu majetku mesta: 
-  Potraviny Hliník n/V (havarijný stav strechy)         +6.300,- € 
-  ŠJ Ul. mieru (havarijný stav soc. a hygienických za r.)+7.200,- € 
-  Hliník nad Váhom–oprava odvodnenia (havária) RF       +10.000,-€ 
 



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. 
 

uznesenie č. 14/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Výsledok kontroly rozpo čtu, čerpania verejných prostriedkov 
a použitia majetku v Meste Byt ča vykonanej Najvyšším kontrolným 
úradom SR v čase od 4. 9. 2015 do 24. 11. 2015, za obdobie roku 
2014 a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov  z kontroly zo 
dňa 19. 1. 2016. 
 

uznesenie č. 15/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Prerokovalo: 
Protest prokurátora zn. Pd 235/15/5511z  zo d ňa 21.1.2016, proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Byt ča č. 3/2015 o do časnom  
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území Mesta Byt ča. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Vyhovenie protestu prokurátora zn. Pd 235/15/551 1z zo d ňa 
21.1.2016 proti čl. 2 bod 2., čl. 4, čl. 6 bod 2., 3., 4. a čl. 7 
proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Byt ča č. 3/2015 o 
dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v  čase jej 
nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou,  náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území 
Mesta Byt ča.  
 
2/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2016 o do časnom 
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území Mesta Byt ča, 
ktorým sa  ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 3/2015 
o do časnom  obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej 
nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou,  náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území 
Mesta Byt ča. 
 

uznesenie č. 16/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Byt ča – stavba Televízneho káblového  
rozvodu Byt ča (TKR Byt ča), v nadobúdacej hodnote 416.293,58 Eur,  
za prebyto čný majetok mesta. 
 
2/ V súlade s § 9a, ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí a § 22, písm.c) VZN Mesta Byt ča č. 5/2010,  
zverejnenie zámeru prenájmu stavby Televízneho kábl ového rozvodu  



Byt ča (TKR Byt ča) nájomcovi – spol. KTR Byt ča s.r.o., Nám. SR č.  
1, Byt ča, I ČO: 363 790 18 a to nájomnou zmluvou na dobu neur čitú –  
priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa, s výškou  
nájomného 500,-€/rok. Dôvodom prenájmu predmetného majetku  
Mesta ako prípadu hodného osobitného zrete ľa je zverenie tohto  
majetku do užívania obchodnej spolo čnosti, v ktorej má Mesto Byt ča  
väčšinový obchodný podiel, s cie ľom zabezpe čenia šírenia káblovej  
televízie a internetu na území mesta Byt ča. 
 
II.Odporú ča: 
Primátorovi mesta, aby na najbližšom zasadnutí valn ej hromady  
spolo čnosti KTR Byt ča, s.r.o., navrhol a hlasoval za schválenie  
jednorazovej odmeny pre konate ľa spolo čnosti – Ing. Anton  
Kotešovský a to vo výške 500,- €/netto (za navrhnutie podkladov,  
materiálov a prípravu procesu odpredaja majetku mes ta – TKR Byt ča  
a obchodného podielu mesta v spolo čnosti KTR Byt ča) . 

 
uznesenie č. 17/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zaradenie do siete škôl a školských zariadení Spoje nú školu 
internátnu, Mi čurova 364/1, Byt ča od 1.1.2017. 

uznesenie č. 18/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Petíciu ob čanov za „Zaradenie Súkromnej materskej školy ÚSMEV na  
Ul. E. Lániho č. 255/3 v Byt či do siete škôl a školských  
zariadení“ s tým, že stanovisko k petícii mestské z astupite ľstvo 
zaujme hlasovaním o žiadosti spolo čnosti Hadess, s.r.o., Hliník  
nad Váhom 250, Byt ča. 
  
II.Schva ľuje: 
Zaradenie do siete škôl a školských zariadení Súkro mnú materskú 
školu, Ulica Eliáša Lániho 255/3, Byt ča vrátane výdajnej školskej 
jedálne zria ďovate ľa Hadess, s.r.o., Hliník nad Váhom 250, Byt ča 
pre školský rok 2016/2017. 
 

uznesenie č. 19/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade 
s VZN Mesta Byt ča č. 5/2010 vyradenie prebyto čného 
a neupotrebite ľného majetku Mesta Byt ča – automobil Škoda Fabia 
Combi, Ev. č. BY X 051, z evidencie majetku Mesta Byt ča a jeho 
následný odpredaj tretej osobe.  
 

 
 
 
 



uznesenie č. 20/2016 
Mestské zastupite ľstvo: 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie návrhu p. Andrei Gajdošíkovej na zriade nie cvi čiska 
pre psov v lokalite Siho ť, ktorá je ur čená ÚPN SÚ Byt ča na 
priemyselné využitie, resp. parkovisko. 
 

uznesenie č. 21/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
V súlade s §9a, ods.8, písm.e.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a VZN mesta Byt ča č. 5/2010 uzatvorenie kúpnej zmluvy, na 
predaj pozemkov vytvorených geometrickým plánom č. 189/2015 
z pozemku parc. CKN č. 243 a to parc. CKN č. 243/5, zast. plochy 
a nádvoria o výmere 539 m 2, CKN č. 243/4, zast. plochy a nádvoria 
o výmere 17 m 2 a diel č. 3 z parc. CKN č. 243/3, zast. plochy 
a nádvoria o výmere 44 m 2 (spolu o výmere 600 m 2)  , v k.ú. Hliník 
nad Váhom, kupujúcim - Slavomír Koštial a manž. Jar mila, Hliník 
nad Váhom 51, Byt ča, t.j. priameho predaja pozemkov ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa. Kúpna cena predstavuje sumu vo výške 
15 €/m 2 t.j. spolu 9.000,- €, s tým, že kupujúci uhradia i  náklady 
spojené s vyhotovením GP a poplatky spojené s odvkl adovaním kúpnej 
zmluvy. 
Dôvodom schválenia predaja uvedených pozemkov ako p rípadu hodného 
osobitného zrete ľa je predaj týchto pozemkov žiadate ľom, 
kupujúcim, ktorí vlastnia na pri ľahlom pozemku stavbu RD č. súp. 
51, pri čom tieto odkupované pozemky tvoria dvor pri ich RD,  sú bez 
samostatného prístupu pre Mesto Byt ča a Mesto Byt ča nemá iné 
možnosti ako tieto pozemky využíva ť. 
 

uznesenie č. 22/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie Zmluvy č. 21403/2015/O220-19 o odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných investícií medzi odovzdávajúcim : Železnice SR, 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, I ČO: 31 364 501 a preberajúcim: 
Technické služby mesta Byt ča, Hlinícka 403, 014 01  Byt ča, I ČO: 
00 185 655, v súlade s návrhom tejto zmluvy zo d ňa 10.03.2016  
(podchod pre cestujúcich a verejnos ť a časť osvetlenia – 
Železni čná stanica Byt ča, Hrabové) .  

 
uznesenie č. 23/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, 
uzatvorenej d ňa 28.05.2012 a to v súlade s článkom I., body 1,2,5 
a s článkom II. návrhu tohto dodatku č.1 zo d ňa 10.3.2016, s OZ 
Vzdelávanie, S. Sakalovej 182, Byt ča.  
II.Neschva ľuje: 
Body č.3 a č.4 článku I. uvedeného dodatku. 
 



uznesenie č. 24/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pokra čovanie v rokovaní o využití pozemkov vo vlastníctve  Mesta 
Byt ča, parc. CKN č. 62/1, 64, 65 a 67, k.ú. V. Byt ča.  

 
uznesenie č. 25/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného  bremena na 
dobu neur čitú a to práva prechodu peši a motorovým vozidlom c ez 
časť pozemku vo vlastníctve Mesta Byt ča z parc. CKN č. 589/1 
v k.ú. Hliník nad Váhom, v šírke 3 m (za budovou č. súp. 152, 
strana od potoka) , zriadeného v prospech vlastníkov pozemkov parc. 
CKN č. 592, 594 a 598 v k.ú. Hliník nad Váhom. 
Oprávnené osoby zo zmluvy o zriadení vecného bremen a uhradia 
i náklady na vyhotovenie príslušného geometrického plánu ako i za 
odvkladovanie tejto zmluvy.  
   

uznesenie č. 26/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie, že: 
komisia správy majetku a podnikate ľských činností pripraví  
podstatné náležitosti návrhu novelizácie VZN Mesta Byt ča č. 5/2010  
a VZN Mesta Byt ča č. 6/2010 na svojom zasadnutí v mesiaci apríl  
2016. 
 

uznesenie č. 27/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti vlastníkov bytov v bytovom dom e č.s. 1013 na 
Brezovej ul. v Byt či, v zastúpení SBD Byt ča, Nám. SR 24, Byt ča 
o dlhodobý prenájom, resp. o odkúpenie časti pozemku z parc. CKN 
č. 3020/7, pri bytovom dome č.s. 1013 na Brezovej ul. v Byt či. 

 
uznesenie č. 28/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Vyhlásenie nehnute ľného majetku mesta Byt ča, časti pozemku 
o výmere 32 m 2 z parc. CKN č. 936/2, ostatné plochy o výmere 1.202 
m2, k.ú. Pšurnovice, za prebyto čný majetok mesta Byt ča. 
2/ Zverejnenie zámeru priameho predaja tejto časti pozemku z parc. 
CKN č. 936/2 - budúca novovytvorená parcela CKN č. 936/3,   
ostatná plocha  o výmere 32 m 2, k.ú. Pšurnovice  (web mesta, úradná 
tabu ľa mesta) , formou priameho predaja § 9a, ods.8, písm.e), zák . 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípadu predaja h odného 
osobitného zrete ľa a to kupujúcemu – SeVaK a.s., Bôrická cesta 
1960, 010 57  Žilina, I ČO: 36 672 297, s nasledovnými podmienkami 
predaja: 

-  kúpna cena vo výške 15,00 €/m 2, 
-  kupujúci na vlastné náklady vyhotoví geometrický pl án, 



-  kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené  
s odvkladovaním kúpnej zmluvy. 

 
Dôvodom zriadenia tohto predaja ako prípadu hodného  osobitného 
zrete ľa je predaj pozemku kupujúcemu, ktorý na tomto poze mku 
umiestni stavbu AT stanice III. Pšurnovice v rámci výstavby 
verejne prospešnej líniovej investi čnej stavby: „Vodovod 
Pšurnovice II. etapa“. 
 

uznesenie č. 29/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyhovenie žiadosti Obce Kotešová o umiestneniu ká blového vedenia  
na st ĺpy verejného osvetlenia (výpoži čku 100 ks st ĺpov verejného  
osvetlenia) v meste Byt ča, za ú čelom dátového prenosu všeobecne,  
ako i dátového prenosu kamerového systému. 

 
uznesenie č. 30/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Neprijatie ponuky Mgr. O ľgy Hlavo ňovej, Hrabové 169, Byt ča na 
odkúpenie nehnute ľností objekt č.s. 281, parc. CKN č. 1299/1, 
1299/2, garáž č.s. 1728 v k.ú. V. Byt ča. 
 

uznesenie č. 31/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Doplnenie plánu práce hlavného kontrolóra na r. 201 6 - vykonanie 
kontroly hlavným kontrolórom na mestskej polícii, k onkrétne jej 
hospodárenie a nakladanie s finan čnými prostriedkami a s majetkom 
za roky 2014 a 2015. 

 
uznesenie č. 32/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v byte č. 36 v bytovom dome pre do časné 
ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova 813/4, Byt ča p. Hedvige 
Slivo ňovej na dobu ur čitú o 1 rok. 

 
uznesenie č. 33/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pred ĺženie nájmu v byte č. 3 na Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča p. 
Michalovi Ková čikovi a p. Dominike Sventekovej na dobu ur čitú  1 
rok. 

 
uznesenie č. 34/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Tresko ňovej 814/5, Byt ča: 



1/ p. Martinovi Ciesarikovi a p. Nikole Cabadajovej  v garsónke č. 
2  na dobu ur čitú 1 rok. 
2/ p. Ľubošovi Macekovi a p. Jane Šimunovej v garsónke č. 18 na 
dobu ur čitú 1 rok. 

 
uznesenie č. 35/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dodatok č.3 k Zásadám odme ňovania poslancov Mestského 
zastupite ľstva v Byt či prijatým uznesením č.26/2011 zo d ňa 
27.1.2011:  

-  ak poslanec vyhlási, že svoj mandát bude vykonáva ť bez odmeny 
stráca právo na odmenu uvedenú v Dodatku č.2 k Zásadám 
odmeňovania poslancov Mestského zastupite ľstva v Byt či. 

 
Dodatok č.3 nadobúda platnos ť a ú činnos ť d ňom schválenia 
v Mestskom zastupite ľstve v Byt či.    

 
 

uznesenie č. 36/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta  Byt ča na roky 
2016 až 2020. 
2/ Rozšírenie Komisie S ČaEZ na prípravu PHSR o vedúcich oddelení 
MsÚ resp. ich zástupcov a o odborníkov nominovaných  odbornými 
komisiami zastupite ľstva. 
3/ Termín dokon čenia PHSR a koncepcií rozvoja mesta v oblastiach: 
šport, odpadové hospodárstvo, tepelné hospodárstvo,  doprava, 
kultúra, sociálne služby, do 31. 12. 2016 

 
uznesenie č. 37/2016 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Pridelenie finan čných prostriedkov žiadate ľom pod ľa hodnotenia 
projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2016. 
 


