
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 5/2017 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného     

dňa 12. 6. 2017 o 15,00 hodine v budove MsÚ Byt ča 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 15,50 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 11 poslancov 
Program: 
Žiados ť o vrátenie finan čných prostriedkov, projekt: “Spolo čne za 
bezpe čnos ť obyvate ľov a ochranu krajiny bez hraníc“. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. Bc. 
Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 11 zo 17-tich  
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Stanislav Struhal 
a p. Ing. Peter Weber.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Stanislav  Struhal 
ako predseda komisie, p. Ing. Peter Weber a p. Ing.  Juraj Babušík 
ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanci bod programu, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili.  
 
1/ Žiados ť o vrátenie finan čných prostriedkov, projekt: “Spolo čne za 
bezpe čnos ť obyvate ľov a ochranu krajiny bez hraníc“. 
 
Dňa 08.11.2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj a vidieka SR 
doru čilo Mestu Byt ča žiados ť o vrátenie časti fin. prostriedkov 
v rámci projektu: “Spolo čne za bezpe čnos ť obyvate ľov a ochranu 
krajiny bez hraníc“ a to za porušenie pravidiel a p ostupov verejného 
obstarávania pri výbere dodávate ľa diela. Za zistenú nezrovnalos ť 
v rámci verejného obstarávania (jedno porušenie pro cesu VO) 
požadovalo ministerstvo vrátenie finan čných prostriedkov vo výške 
25% z celkového poskytnutého príspevku, t.j. finan čné prostriedky 
spolu vo výške 19.465,50 €. Uvedené VO na výber dod ávate ľa diela 
realizovala pre Mesto Byt ča tretia osoba – spol. s r.o. PPLA, 
Pohrani čníkov 56, Bratislava. Nako ľko riadiaci orgán mohol pod ľa 
metodického pokynu CKO č. 11 udeli ť za dotknuté porušenie v rámci 
procesu VO korekciu vo výške 5,10, resp. 25% požiad alo Mesto Byt ča 
dňa 21.11.2016 ministerstvo o zníženie tejto korekcie  na 5% 
z celkových oprávnených výdavkov projektu. Svoju ži ados ť Mesto Byt ča 
odôvodnilo skuto čnos ťou, že sa jedná o jednu zistenú nezrovnalos ť 
v rámci kontroly procesu VO, ktorá nemala na výsled ok predmetného VO 
zásadný vplyv, pri čom mesto uzatvorilo kúpnu zmluvu s ví ťazným 
uchádza čom v súlade s vyhlásenými obchodnými podmienkami sú ťaže 
a tento hasi čské prepravné vozidlá mestu riadne a v čas dodal. 
Rovnako za neprimeranú výšku korekcie (25%) Mesto B yt ča považovalo 
i skuto čnos ť, že to isté ministerstvo v inom projekte (ZŠ Mieru ) 
udelilo za 3 porušenia procesu VO korekciu vo výške  5%. Po podaní 
žiadosti Mesta o zníženie korekcie, zástupcovia mes ta navštívili 
ministerstvo (vedúci odboru kontroly) a osobne ozre jmili všetky 



súvislosti a argumenty Mesta pre zníženie tejto kor ekcie. Po 
vykonaných krokoch a snahách Mesta Byt ča o zníženie  sumy finan čných 
prostriedkov na vrátenie bolo d ňa 09.05.2017 doru čené Mestu Byt ča 
vyjadrenie k žiadosti, kde ministerstvo nepristúpi k zníženiu 
korekcie a žiada finan čné prostriedky vo výške 19.465,50 € uhradi ť 
v termíne do 14.06.2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 84/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vrátenie finan čných prostriedkov vo výške 19.465,50 € Ministerstvu  
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v rámci proj ektu  “Spolo čne 
za bezpe čnos ť obyvate ľov a ochranu krajiny bez hraníc“, kód ITMS: 
22420220023, za zistenú nezrovnalos ť v procese verejného  
obstarávania na predmet zákazky „ Hasi čské prepravné vozidlá“, ktorá  
bola sú časťou uvedeného projektu. 
 
Pán primátor konštatoval, že poslanci dostali všetk y požadované 
podklady. 
Poslanci v diskusii konštatovali, že kritériom pri verejnom 
obstarávaní bola cena, táto bola najnižšia, k formá lnym pochybeniam 
v rámci verejného však došlo. Mesto Byt ča nie je jediné, ktoré musí 
prostriedky ministerstvu vráti ť.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vrátenie finan čných prostriedkov vo výške 19.465,50 € Ministerstvu  
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v rámci proj ektu  “Spolo čne 
za bezpe čnos ť obyvate ľov a ochranu krajiny bez hraníc“, kód ITMS: 
22420220023, za zistenú nezrovnalos ť v procese verejného  
obstarávania na predmet zákazky „ Hasi čské prepravné vozidlá“, ktorá  
bola sú časťou uvedeného projektu. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 84/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Vrátenie finan čných prostriedkov vo výške 19.465,50 € Ministerstvu  
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v rámci proj ektu  “Spolo čne 
za bezpe čnos ť obyvate ľov a ochranu krajiny bez hraníc“, kód ITMS: 
22420220023, za zistenú nezrovnalos ť v procese verejného  
obstarávania na predmet zákazky „Hasi čské prepravné vozidlá“, ktorá  
bola sú časťou uvedeného projektu. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 5/2017 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    
 
          
Jozef Raždík                        Ing. Ondrej Sko tnický                               
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 


