
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 6/2016 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 14. 10. 2016 o 15,00 hodine v budove MsÚ Byt ča 
 

Čas ukon čenia zasadnutia: 16,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 15 poslancov 
Program: 
1/ Žiados ť o vrátenie finan čných prostriedkov – výzva. 
2/ Získanie dotácie z Enviromentálneho fondu a návr h na spolu- 
financovanie projektu.  
3/ Návrh na reedíciu publikácie o meste Byt ča.  
4/ Návrh zmluvy o spolupráci v zmysle novelizácie z ákona o obecnej 
polícii. 
 
     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. Jeden poslanec  sa 
ospravedlnil zo zasadnutia, že príde neskôr.  
     Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci MZ . 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Jozef Raždík a p. 
Ing. Ondrej Skotnický.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Branislav  
Šušolík ako predseda komisie, p. JUDr. Anton Školek  a p. Ing. 
Peter Weber ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
1/ Žiados ť o vrátenie finan čných prostriedkov – výzva. 
 
V súvislosti so zistenou nezrovnalos ťou Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Regioná lny a opera čný 
program zaslal Mestu Byt ča žiados ť – výzvu o vrátenie finan čných 
prostriedkov č. 22110120101/Z01 spolu so správou o zistených 
nezrovnalostiach č. N21600401/S01 – vi ď. prílohy. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 136/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Písomné informácie o žiadosti Ministerstvo pôdohosp odárstva 
a 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 
Eur v rámci projektu: Zvýšenie kvality vzdelávacích  služieb 
a zlepšenie podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru, 
kód projektu – 22110120101, ďalej Správu Ministerstva hospodárstva 
a rozvoja vidieka SR o zistenej nezrovnalosti č. N21600401/S01 zo 
dňa 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 Mesta 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 Eur. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 137/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1. Podanie žiadosti Mesta Byt ča na Ministerstvo pôdohospodárstva 

a vidieka SR o uzatvorenie dohody o splátkach finan čných 
prostriedkov na úhradu nezrovnalosti vo výške 97.48 6,44 Eur 
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 rovn akých 
splátkach hradených z rozpo čtu Mesta Byt ča v rokoch 2017, 2018 
a 2019. 

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 
hospodárstva a rozvoja vidieka SR o vrátenie finan čných 
prostriedkov zo d ňa 26.9.2016, na uznanie dlhu Mesta Byt ča 
voči Ministerstvu hospodárstva a rozvoja vidieka SR vo  výške: 
97.486,44 Eur v rámci projektu: Zvýšenie kvality vz delávacích 
služieb a zlepšenie podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Byt ča, 
Ul. Mieru, kód projektu – 22110120101. 

 
Alebo  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 138/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Odporú ča: 
Primátorovi mesta vykonanie úkonov smerujúcich k po daniu správnej 
žaloby, ktorej predmetom bude preskúmanie rozhodnut ia riadiaceho 
orgánu a povinnos ť vráti ť časť finan čného príspevku vo výške 1,5 
násobku až 100%. 
 
Pán primátor, po diskusii a dohode s poslancami, st iahol uvedený 
bod z rokovania dnešného mestského zastupite ľstva s tým, že 
poslanci po doplnení informácii sa k uvedenému ešte  stretnú na 
ďalšom zasadnutí MZ.   
 
2/ Mesto Byt ča rozhodnutím ministra životného prostredia SR 
získalo  podporu formou dotácie z Enviromentálneho fondu vo výške 
69.721,00 € na ú čel: Sanácia miesta s nezákonne umiestneným 
odpadom – lokalita Byt ča. Podmienkou poskytnutia podpory formou 
dotácie na základe tohto rozhodnutia je preukázanie , že žiadate ľ 
má na financovanie projektu (ú čel dotácie) zabezpe čených najmenej 
5% nákladov z iných zdrojov, teda sumu vo výške 3.6 69,53 €. 
 
Primátor mesta odporú ča schváli ť spolufincovanie z rozpo čtu mesta. 



 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 136/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Spolufincovanie projektu: “Sanácia miesta s nezákon ne umiestneným 
odpadom – lokalita Byt ča“, zo strany Mesta Byt ča, vo výške 
minimálne 5% oprávnených nákladov projektu, t.z. mi nimálne vo 
výške  3.669,53 €. Projekt bude financovaný formou dotácie 
z Enviromentálneho fondu v rámci činnosti C4: Sanácia miesta 
s nezákonne umiestneným odpadom. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Spolufincovanie projektu: “Sanácia miesta s nezákon ne umiestneným 
odpadom – lokalita Byt ča“, zo strany Mesta Byt ča, vo výške 
minimálne 5% oprávnených nákladov projektu, t.z. mi nimálne vo 
výške  3.669,53 €. Projekt bude financovaný formou dotácie 
z Enviromentálneho fondu v rámci činnosti C4: Sanácia miesta 
s nezákonne umiestneným odpadom. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 136/2016  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Spolufincovanie projektu: “Sanácia miesta s nezákon ne umiestneným 
odpadom – lokalita Byt ča“, zo strany Mesta Byt ča, vo výške 
minimálne 5% oprávnených nákladov projektu, t.z. mi nimálne vo 
výške  3.669,53 €. Projekt bude financovaný formou dotácie 
z Enviromentálneho fondu v rámci činnosti C4: Sanácia miesta 
s nezákonne umiestneným odpadom. 
 
3/ Návrh na reedíciu publikácie o meste Byt ča. 
 
V roku 2002 vydalo Mesto Byt ča publikáciu o meste Byt ča.  
Publikáciu vydalo Knižné centrum Žilina a vytla čila tla čiare ň 
Uniprint, Považská Bystrica.  
Publikácia podrobne zachytáva históriu nášho mesta až po nedávnu 
súčasnos ť (do r. 2002), obsahuje hodnotný fotografický mater iál 
a je dôstojným propaga čným materiálom vhodným ako dar ček z mesta 
Byt ča. Knižku si bolo možné zakúpi ť aj v pokladni MsÚ za jej 
výrobnú cenu. Nako ľko už nieko ľko rokov Mesto nemá ani jeden jej 
výtla čok, primátor mesta navrhuje schválenie reedície tej to 
publikácie. 
 
Podľa predpokladaného nákladu na vydanie 2.000 kusov pu blikácie by 
mali by ť celkové náklady vo výške do 12.000,- €.  
Je nutné zabezpe či ť: 



-prepísanie textovej časti (u vydávate ľa sa nezachovali podklady) 
podľa vzoru publikácie, 
-doplnenie aktuálnych fotografii, 
-korektúry + doplnenie textovej časti (od r. 2002 po sú časnos ť), 
-spracovanie, sadzba, jazyková korektúra, tla č a spracovanie 
knižnej väzby. 
Na doplnení textovej časti by sa v spolupráci s Mestom podie ľala 
pani riadite ľka Štátneho oblastného archívu v Byt či ako jedna zo 
zostavovate ľov publikácie. 
 
POZNÁMKA: Nakoľko predseda klubu Galza písomne oznámil, že 
schválenú dotáciu na vyhotovenie sochy nevy čerpá do 31. 12. 2016 
(opätovne žiada zaradi ť do rozpo čtu na r. 2017) je možné 
rozpo čtované prostriedky použi ť.   
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 137/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a/ 
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 2.1 Propagácia a prezentácia mesta Byt ča 
OZ Galza dotácia na vyhotovenie sochy              -12.000,- € 
Reedícia knihy o meste Byt ča                       +12.000,- € 
 
Hlavný kontrolór p. Bu čo konštatoval, že po správnosti má by ť 
v uznesení stanovisko hlavného kontrolóra a on dáva  kladné 
stanovisko. 
Poslanec p. Weber konštatoval, že nespochyb ňuje nutnos ť vydania 
knihy o meste, ale malo by to ís ť cez komisie. 
Pán primátor odpovedal, že v tomto prípade sa uvo ľnili finan čné 
prostriedky v bežných výdavkoch, preto je možné zah áji ť práce na 
reedícii knihy čo najskôr. 
Poslanec p. Šušolík pripomenul, aby boli „ošetrené“  autorské 
práva, ktoré je možné autormi aj odpreda ť.  
Poslanci konštatovali, že požiadavka na reedíciu kn ihy o meste je 
opodstatnená. 
 
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. 5/2016 k 31. 10. 
2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a/ 



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 2.1 Propagácia a prezentácia mesta Byt ča 
OZ Galza dotácia na vyhotovenie sochy              -12.000,- € 
Reedícia knihy o meste Byt ča                       +12.000,- € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 137/2016  
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 5/2016 k 31. 10. 
2016. 
 
II.Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
5/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a/ 
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 2.1 Propagácia a prezentácia mesta Byt ča 
OZ Galza dotácia na vyhotovenie sochy              -12.000,- € 
Reedícia knihy o meste Byt ča                       +12.000,- € 
 
4/ Návrh zmluvy o spolupráci medzi Mestom Byt ča a obcami na 
základe novelizácie zákona o obecnej polícii – vi ď. príloha. 
 
Mesto Byt ča malo, v zmysle novelizácie zákona o obecnej políc ii, 
uzatvorenú s obcou Predmier zmluvu na poskytovanie služieb MsP 
v katastri obce Predmier. Nako ľko zmluva bola uzatvorená na dobu 
ur čitú a obec Predmier chce, v odôvodnených prípadoch,  využíva ť aj 
naďalej služby MsP, primátor mesta odporú ča opätovné uzatvorenie 
zmluvy.      
   
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 138/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Byt ča a obcou Predmier v zmysle 
novelizácie zákona o obecnej polícii. 
 
Poslanec p. Školek vyjadril výhrady k tomu, pre čo by malo Mesto 
poskytova ť službu mestskej polície obciam a ak, tak by v cene  za 
poskytovanú službu mali by ť zoh ľadnené všetky náklady, nie len 
mzdové. Teda náklady na odev, zbra ň, pohonné hmoty, at ď. 
 
Vedúca FO p. Kramarová informovala, že v minulom ob dobí, pri 
schva ľovaní zmlúv s obcami bola predložená takáto kalkulá cia, ale 
schválil sa návrh so sadzbami len za mzdy a odvody členov polície, 
ktorí službu v obci vykonávali. 



 
Pán primátor konštatoval, že v rámci dobrej spolupr áce s obcami 
bola schválená aj táto služba. Navrhol, aby bola zm luva schválená 
na dobu ur čitú do 31. 10. 2016. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie:  
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Byt ča a obcou Predmier v zmysle 
novelizácie zákona o obecnej polícii na dobu ur čitú do 31. 10. 
2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 138/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Byt ča a obcou Predmier v zmysle 
novelizácie zákona o obecnej polícii na dobu ur čitú do 31. 10. 
2016. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 6/2016 
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 
 


