
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 1/2017 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného     

dňa 6. 2. 2017 o 15,00 hodine v budove MsÚ Byt ča 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 15,45 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 15 poslancov 
Program: 
1/ Obstaranie nájomných bytov – stavba 5 bytových j ednotiek  
v m. č. Pšurnovice – v prílohe.  
2/ Aktualizácia č.1 PHSR Mesta Byt ča na roky 2016 - 2020 
(doplnenie bytovej politiky mesta). 
3/ Návrh zmeny programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 1/2017. 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 1/2017 
o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkar ňach a času 
prevádzky služieb na území mesta Byt ča (novelizácia VZN č. 
7/2016). 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 14 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Poslanec p. 
Struhal bude chví ľu meška ť. 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Andrea 
Gajdošíková a p. PhDr. Martin Gácik. 
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Jura j 
Babušík ako predseda komisie, p. Michal Filek a p. Andrea 
Gajdošíková 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/ Obstaranie nájomných bytov – stavba 5 bytových j ednotiek  
v m. č. Pšurnovice.  
 
POZNÁMKA: Presné znenie uznesenia č. 1/2017 bude predložené na 
zasadnutí MZ. 
 
K tomuto bodu programu, ako oboznámila prítomných p ani prednostka 
Kramarová, nie je predložený návrh uznesenia, nako ľko vysú ťažená 
cena výstavby bytov je vyššia (280.000,- €) ako ukl adajú podmienky 
pre čerpanie dotácie zo ŠFRB. Na uvedenom s kolegami pra cujú, 
verí, že predložia v čo najkratšom čase návrh riešenia. V závere 
požiadala, aby bol tento bod stiahnutý z rokovania dnešného 
mestského zastupite ľstva. 
 
Poslanci uvedené vzali na vedomie a pán primátor te nto bod stiahol 
z programu rokovania. 
 
2/ Aktualizácia č.1 PHSR Mesta Byt ča na roky 2016 - 2020 
(doplnenie bytovej politiky mesta) – v prílohe. 



Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 1/2017 

Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Aktualizáciu  č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Mesta Byt ča na roky 2016-2020, v navrhovanom znení zo d ňa 31. 1. 
2017.   
 
Pán primátor konštatoval, že tento bod je súvisiaci  s predchá-
dzajúcim, doplnok je nutné PHSR je nutné prija ť. 
    
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Aktualizáciu  č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Mesta Byt ča na roky 2016-2020, v navrhovanom znení zo d ňa 31. 1. 
2017.   
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 1/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Aktualizáciu  č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Mesta Byt ča na roky 2016-2020, v navrhovanom znení zo d ňa 31. 1. 
2017.   
 
3/ Návrh zmeny programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým 
opatrením č. 1/2017 – v prílohe návrh stavby Chodník pri Zákla dnej 
škole na Ul. Mieru v Byt či. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 2/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2017 k 28. 02. 
2017 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
1/2017, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. b) - 
d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 28. 02. 2017 
v nasledovnom znení: 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov 
Výstavba chodníka – Ul. Komenského (pri ZŠ Ul. mier u) +31.500,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)           +31.500,- € 



Pán primátor navrhol sumu 35.000,- €, nako ľko je nutné opravi ť plot 
popri navrhovanom chodníku. Pán primátor tiež infor moval, že za 
vyrezané brezy bude vykonaná náhradná výsadba, pani  riadite ľka školy 
zabezpe čí výsadbu ovocných stromov v areáli školy. Ďalej pán primátor 
informoval, že chce, aby boli zachované parkovacie miesta, hovoril 
o tom aj s vlastníkom prevádzky Koruna. V závere pá n primátor 
informoval, že táto investi čná akcia bude vykonaná cestou Technických 
služieb Mesta Byt ča.  
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2017 k 28. 02. 
2017 
 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
1/2017, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. b) - 
d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 28. 02. 2017 
v nasledovnom znení: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 11.2 Základné školy 
ZŠ Ul. mieru – oprava oplotenia      +3.500,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov 
Výstavba chodníka – Ul. Komenského (pri ZŠ Ul. mier u) +31.500,- € 
 
Bežné príjmy  
Dane z príjmov a kapitálového majetku                   
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve                 +3.500,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)           +31.500,- € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 2/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 1/2017 k 28. 02. 
2017 
 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
1/2017, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  2 písm. b) - 
d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 



samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 28. 02. 2017 
v nasledovnom znení: 
 
Bežné výdavky 
Podprogram 11.2 Základné školy 
ZŠ Ul. mieru – oprava oplotenia      +3.500,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov 
Výstavba chodníka – Ul. Komenského (pri ZŠ Ul. mier u) +31.500,- € 
 
Bežné príjmy  
Dane z príjmov a kapitálového majetku                   
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve                 +3.500,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)           +31.500,- € 
 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. 1/2017 
o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkar ňach a času 
prevádzky služieb na území mesta Byt ča (novelizácia VZN č. 7/2016) 
– v prílohe. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 3/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2017, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2016 
o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkar ňach a času 
prevádzky služieb na území mesta Byt ča v znení návrhu zo d ňa 19. 
12. 2016. 
 
Pán primátor prezentoval názor prevádzkovate ľov herní, ktorí 
požadujú, aby bola pred ĺžená prevádzková doba herní, a tým zrovno-
právnené prevádzky a herne na území mesta. 
 
Poslanec p. Chúpek konštatoval, že tento argument j e nesprávny, 
nako ľko her ňa je úplne nie čo iné ako prevádzka. Prevádzky majú 
rovnaký čas predaja, tak ako herne majú rovnaký čas predaja. 
Rozhodnutie je v zmysle zákona na poslancoch. 
 
Predkladate ľ návrhu poslanec p. Hrobárik konštatoval, že s her ňami 
na území mesta nie sú problémy, skôr s prevádzkami.  
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2017, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2016 



o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkar ňach a času 
prevádzky služieb na území mesta Byt ča v znení návrhu zo d ňa 19. 
12. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 3/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 1/2017, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča č. 7/2016 
o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkar ňach a času 
prevádzky služieb na území mesta Byt ča v znení návrhu zo d ňa 19. 
12. 2016. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 1/2017 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Bc. Miroslav Mi nár čik 
prednostka úradu                    primátor mesta    
          
 
 
Andrea Gajdošíková                  PhDr. Martin Gá cik             
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 
 
 
  
 


