
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 7/2017 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 21. 7. 2017 o 15,00 hodine v Dome kultúry Byt ča 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 15,15 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 10 poslancov 
Program: 
1/ Doplnenie materiálov k projektu do IROP „U čme prakticky“ a  
„Modernizácia vzdelávacieho prostredia“. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal zástu pca primátora  
mesta p. Ing. Juraj Babušík a oboznámil prítomných,  že nako ľko má  
pán primátor dovolenku, bude vies ť zasadnutie on. Konštatoval, že  
je prítomných 10 zo 17-tich  poslancov, čím bolo zasadnutie  
uznášaniaschopné.  
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. PhDr. Martin 
Gácik a p. Michal Filek.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Branislav  
Šušolík ako predseda komisie, p. Ing. Ján Melocík a  Július Lovás 
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/ Doplnenie materiálov k projektu do IROP „U čme prakticky“ a  
„Modernizácia vzdelávacieho prostredia“. 
Uznesením Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 80/2017 zo d ňa  
24. 5. 2017 bolo schválené: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Predloženie ŽoNFP za ú čelom realizácie projektu U čme prakticky 
a projektu Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ulici 
mieru v Byt či, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016- 13, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.  
2/ Zabezpe čenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
3/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaných projektov vo výške rozdielu celkových  oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod mienkami 
poskytnutia pomoci: 

-Učme prakticky 
Celkové oprávnené výdavky:    95.000,- € 
Spolufinancovanie vo výške 5%:  4.750,- € 

 
-Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ulic i mieru v Byt či 
Celkové oprávnené výdavky:   120.000,- € 



Spolufinancovanie vo výške 5%:  6.000,- € 
 
Nakoľko riadite ľka ZŠ Lániho dostala výzvu na doplnenie materiálov  
k projektu, okrem iného aj doplnenie uznesenia - Sp olufinancovanie 
vo výške 5% „ aj prípadné neoprávnené výdavky“ . 
 
MR odporú ča MZ schváli ť doplnenie uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 122/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 80/2017 
zo d ňa 24. 5. 2017 nasledovne: 
Bod 3/ uznesenia č. 80/2017 zo d ňa 24. 5. 2017 znie: 
3/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaných projektov vo výške rozdielu celkových  oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod mienkami 
poskytnutia pomoci: 
-Učme prakticky 
Celkové oprávnené výdavky:    95.000,- € 

Spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnený ch výdavkov vo 
výške 4.750,- € a vo výške prípadných neoprávnených  výdavkov. 
 
-Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ulic i mieru v Byt či 
Celkové oprávnené výdavky:   120.000,- € 
Spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnený ch výdavkov vo 
výške 6.000,- € a vo výške prípadných neoprávnených  výdavkov. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora p. Juraj Babušík dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 80/2017 
zo d ňa 24. 5. 2017 nasledovne: 
Bod 3/ uznesenia č. 80/2017 zo d ňa 24. 5. 2017 znie: 
3/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaných projektov vo výške rozdielu celkových  oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod mienkami 
poskytnutia pomoci: 
-Učme prakticky 
Celkové oprávnené výdavky:    95.000,- € 

Spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnený ch výdavkov vo 
výške 4.750,- € a vo výške prípadných neoprávnených  výdavkov. 
 
-Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ulic i mieru v Byt či 
Celkové oprávnené výdavky:   120.000,- € 



Spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnený ch výdavkov vo 
výške 6.000,- € a vo výške prípadných neoprávnených  výdavkov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 122/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Byt či č. 80/2017 
zo d ňa 24. 5. 2017 nasledovne: 
Bod 3/ uznesenia č. 80/2017 zo d ňa 24. 5. 2017 znie: 
3/ Zabezpe čenie finan čných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaných projektov vo výške rozdielu celkových  oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod mienkami 
poskytnutia pomoci: 
-Učme prakticky 
Celkové oprávnené výdavky:    95.000,- € 
Spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnený ch výdavkov vo 

výške 4.750,- € a vo výške prípadných neoprávnených  výdavkov. 
 
-Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ulic i mieru v Byt či 
Celkové oprávnené výdavky:   120.000,- € 
Spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnený ch výdavkov vo 
výške 6.000,- € a vo výške prípadných neoprávnených  výdavkov. 
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 7/2017 
v Byt či vy čerpaný, zástupca primátora p. Babušík po ďakoval 
prítomným za ú časť a zasadnutie ukon čil. 
 
 
 
Ing. Alžbeta Kramarová              Bc. Miroslav Mi nár čik 
prednostka úradu                    primátor mesta    
 
 
          
PhDr. Martin Gácik                  Michal Filek                                                        
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 
 
     


