
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 4/2017 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného     

dňa 24. 5. 2017 o 15,00 hodine v budove MsÚ Byt ča 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 16,50 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 15 poslancov 
Program: 
1/ Materská škola Ul. Dostojevského, Byt ča – podanie projektu na 
zníženie energetickej náro čnosti objektov.  
2/ Kultúrny dom Hrabové podanie projektu na zvyšovan ie energetickej 
účinnosti predmetnej verejnej budovy, vrátane zatep ľovania. 
3/ Žiados ť o vrátenie finan čných prostriedkov, projekt: “Spolo čne za 
bezpe čnos ť obyvate ľov a ochranu krajiny bez hraníc“. 
4/ Základná škola Ul. mieru, Byt ča a Základná škola Ul. Eliáša 
Lániho, Byt ča – podanie projektov. 
5/ Žiados ť DV HZ Mikšová o dotáciu na Stretnutie heligónkarov    
Mikšová. 
6/ Žiados ť Filmového klubu Byt ča o dotáciu na Festival Hviezdne  
noci. 
7/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2017 
k 31. 05. 2017. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. Bc. 
Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 15 zo 17  
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
 
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Jozef Raždík a p. 
Ing. Ondrej Skotnický. 
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Jozef Raž dík ako 
predseda komisie, p. Ing. Ondrej Skotnický a p. Sta nislav Struhal  
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/ Materská škola Ul. Dostojevského, Byt ča – podanie projektu na 
zníženie energetickej náro čnosti objektov.  
  
Žiados ť o poskytnutie NFP na sprostredkovate ľský orgán – SIEA 
Bratislava podalo Mesto Byt ča d ňa 28.04.2017. Projekt je zameraný na 
zníženie energetickej náro čnosti 3 objektov MŠ Dostojevského v Byt či 
a jeho celkové oprávnené výdavky by predstavovali s umu vo výške  
995.271,49 €, z toho požadovaná dotácia je vo výške  945.507,92 € 
a výška spolufinancovania Mesta z vlastných zdrojov  by predstavovala 
sumu 49.763,57 €. Projekt rieši zateplenie obvodové ho pláš ťa 3 
pavilónov MŠ, zateplenie ich plochých striech, výme nu okien a dverí 
na všetkých objektoch a súvisiace klampiarske práce , ďalej výmenu 
osvetlenia a taktiež rieši zmenu vykurovania vo vše tkých objektoch. 
 
Návrh uznesenia: 



uznesenie č. 78/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Projektový zámer „Zníženie energetickej náro čnosti MŠ 
Dostojevského Byt ča“ v rozsahu projektovej dokumentácie a Žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finan čného príspevku v rámci výzvy OPKZP-
PO4-SC431-2017-19. 

2/ Spolufinancovanie projektu „Zníženie energeticke j náro čnosti MŠ 
Dostojevského Byt ča“ predkladaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-
2017-19 vo výške 49.763,57 €, čo predstavuje 5% oprávnených výdavkov 
projektu v súlade so Žiados ťou o poskytnutie nenávratného finan čného 
príspevku. 

Poslanec p. Skotnický konštatoval, že na budove MŠ boli nedávno 
vymenené okná a dotazoval sa z čoho vyšla požadovaná suma dotácie. 
 
Vedúci Rr p. Kotešovský informoval, že pri podaní ž iadosti jednu 
z príloh tvorí energetický audit, ten bol vypracova ný. Odborníci 
prepo čítali a pripravili podklady pod ľa podmienok získania dotácie.        
 
Pán primátor informoval, že za cca 5 rokov by nás „ dobehol“ 
moderniza čný dlh a tento objekt už bude ma ť Mesto hotový. 
   
Poslanci nemali pripomienky, pán primátor dal hlaso vať za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Projektový zámer „Zníženie energetickej náro čnosti MŠ 
Dostojevského Byt ča“ v rozsahu projektovej dokumentácie a Žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finan čného príspevku v rámci výzvy OPKZP-
PO4-SC431-2017-19. 

2/ Spolufinancovanie projektu „Zníženie energeticke j náro čnosti MŠ 
Dostojevského Byt ča“ predkladaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-
2017-19 vo výške 49.763,57 €, čo predstavuje 5% oprávnených výdavkov 
projektu v súlade so Žiados ťou o poskytnutie nenávratného finan čného 
príspevku. 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 78/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Projektový zámer „Zníženie energetickej náro čnosti MŠ 
Dostojevského Byt ča“ v rozsahu projektovej dokumentácie a Žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finan čného príspevku v rámci výzvy OPKZP-
PO4-SC431-2017-19. 

2/ Spolufinancovanie projektu „Zníženie energeticke j náro čnosti MŠ 
Dostojevského Byt ča“ predkladaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-
2017-19 vo výške 49.763,57 €, čo predstavuje 5% oprávnených výdavkov 



projektu v súlade so Žiados ťou o poskytnutie nenávratného finan čného 
príspevku. 

2/ Kultúrny dom Hrabové podanie projektu na zvyšovan ie energetickej 
účinnosti predmetnej verejnej budovy, vrátane zatep ľovania. 
 
Žiados ť o poskytnutie NFP na Environmentálny fond Bratisla va podalo 
Mesto Byt ča d ňa 15.03.2017. Projekt je zameraný na zvyšovanie 
energetickej ú činnosti predmetnej verejnej budovy, vrátane 
zatep ľovania a jeho celkové oprávnené výdavky by predstav ovali sumu 
vo výške 239.998,55 €, z toho požadovaná dotácia je  vo výške 
200.000,00 € a výška spolufinancovania mesta z vlas tných zdrojov by 
predstavovala sumu 39.998,55 €. Stavebné úpravy obj ektu KD Hrabové 
zah ŕňajú zateplenie obvodového pláš ťa celého objektu z exteriérovej 
strany kontaktným zatep ľovacím systémom, zateplenie sokla 
a základov, zateplenie strešnej konštrukcie a medzi stropu a výmenu 
pôvodných okien a dverí. V rámci stavebných úprav b ude navrhnutý 
a realizovaný nový vykurovací systém a nový bleskoz vod. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 79/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Projektový zámer „Zvýšenie energetickej ú činnosti objektu -  
kultúrny dom Hrabové č.s.77“ v rozsahu projektovej dokumentácie 
a Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v z mysle zákona č. 
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v r ámci Rozšírenej 
špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 na 
činnosti: L3 Zvyšovanie energetickej ú činnosti existujúcich 
verejných budov vrátane zatep ľovania; 

2/ Spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energeticke j ú činnosti 
objektu -  kultúrny dom Hrabové č.s.77“ vo výške 39 998,55 €, čo 
predstavuje 16,67 % oprávnených výdavkov projektu v  súlade so 
Žiados ťou o poskytnutie podpory formou dotácie. 

Poslanec p. Kozák sa spýtal, na základe čoho bol vybratý Kultúrny 
dom Hrabové. 
 
Pán primátor informoval, že postupne sa vykonáva úd ržba všetkých 
objektov kultúrnych domov, Malá Byt ča, Pšurnovice, robí sa v 
Mikšovej. Čo sa týka tejto výzvy Mesto môže zasla ť jednu žiados ť 
a teraz je to kultúrny dom v Hrabovom, potom postup ne ďalšie 
objekty. Nejde o zvýhod ňovanie opravy jedného objektu pred druhým.       
 
Poslanec p. Kozák nespochybnil nutnos ť opráv a rekonštrukcii 
objektov, poukázal na to, že pod ľa jeho názoru by mali o tomto 
rozhodova ť poslanci. Je akosi zaužívané, že poslancom je pred ložený 
návrh len na schválenie. 
Poslanci nemali pripomienky. 



Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Projektový zámer „Zvýšenie energetickej ú činnosti objektu -  
kultúrny dom Hrabové č.s.77“ v rozsahu projektovej dokumentácie 
a Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v z mysle zákona č. 
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v r ámci Rozšírenej 
špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 na 
činnosti: L3 Zvyšovanie energetickej ú činnosti existujúcich 
verejných budov vrátane zatep ľovania; 

2/ Spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energeticke j ú činnosti 
objektu -  kultúrny dom Hrabové č.s.77“ vo výške 39 998,55 €, čo 
predstavuje 16,67 % oprávnených výdavkov projektu v  súlade so 
Žiados ťou o poskytnutie podpory formou dotácie. 

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 79/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Projektový zámer „Zvýšenie energetickej ú činnosti objektu -  
kultúrny dom Hrabové č.s.77“ v rozsahu projektovej dokumentácie 
a Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v z mysle zákona č. 
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v r ámci Rozšírenej 
špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 na 
činnosti: L3 Zvyšovanie energetickej ú činnosti existujúcich 
verejných budov vrátane zatep ľovania; 

2/ Spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energeticke j ú činnosti 
objektu -  kultúrny dom Hrabové č.s.77“ vo výške 39 998,55 €, čo 
predstavuje 16,67 % oprávnených výdavkov projektu v  súlade so 
Žiados ťou o poskytnutie podpory formou dotácie. 

Pán primátor konštatoval, že sa z rokovania osprave dlnil poslanec p. 
Hrabovský.   
 
3/ 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. 80/2017 
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 sa prítomným ospravedlnil, že z rokova nia musí súrne 
odís ť a požiadal svojho zástupcu p. Babušíka, aby viedol  rokovanie 
mestského zastupite ľstva. 
   
Poslanci v svojich diskusných príspevkoch konštatov ali, že nemajú 
potrebné informácie k zaujatiu stanoviska.  
Poslanec p. Školek navrhol, aby právnik mesta najsk ôr vypracoval 
právny rozbor a potom môžu poslanci zauja ť stanovisko. 
 
Zástupca primátora p. Babušík stiahol preto tento b od z rokovania 
dnešného mestského zastupite ľstva s tým, že po vypracovaní právneho 
rozboru bude zvolané zasadnutie mestského zastupite ľstva.      
   
Poslanci uvedené schválili. 
 
4/ Mesto Byt ča podalo žiados ť o nenávratný finan čný príspevok na 
realizáciu projektov: 
a/ U čme prakticky, pre ZŠ Ul. Eliáša Lániho v Byt či,  



Predkladaný projekt zah ŕňa iba nákup - modernizáciu  zariadenia 
a vybavenia odborných u čební – konkrétne jednej IKT u čebne a jednej 
polytechnickej u čebne. V rámci realizácie projektu nedôjde k žiadnym  
stavebným úpravám. 
 
b/ Modernizáciu vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul . mieru v Byt či, 
Predkladaný projekt zah ŕňa iba nákup - modernizáciu  zariadenia 
a vybavenia odborných u čební – konkrétne dvoch jazykových u čební, 
dvoch IKT u čební a školskej knižnice. V rámci realizácie projek tu 
nedôjde k žiadnym stavebným úpravám. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 80/2017 
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,- € 
   
Poslanci nemali pripomienky. 
Zástupca primátora p. Babušík dal hlasova ť za uznesenie: 
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,- € 
   
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 80/2017 
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,- € 
   
5/ DV HZ Mikšová a poslanec za m. č. Mikšová p. Hrabovský – žiados ť 
o dotáciu na Stretnutie heligónkarov Mikšová vo výš ke 300,- €. 
Podujatie sa koná 17. 6. 2017, ide o V. ro čník tohto kultúrno-
spolo čenského podujatia, ktoré sa teší ve ľkému záujmu ú činkujúcich 
aj hostí. Na podujatí sa stretnú ob čania m. č. Mikšová všetkých 
vekových kategórii pri tradi čnej slovenskej hudbe. 
  
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 81/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu vo výške 300,- € DV HZ Mikšová na kultúrno- spolo čenskú  
akciu Stretnutie heligónkarov Mikšová, na zakúpenie  cien 



a propagáciu, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2017 k 31. 05. 2017. 
 
Poslanci v svojich diskusných príspevkoch konštatov ali, že ide už 
o tradi čnú kultúrnu akciu organizovanú v m. č. Mikšová-Be ňov, 
žiadatelia by však mali v dostato čnom predstihu pred jej konaním 
požiada ť o dotáciu z grantového systému mesta. 
 
Poslanec p. Školek konštatoval, že nie každý poslan ec procesne 
ovláda pravidlá pride ľovania dotácii, on bude hlasova ť za návrh. 
 
Zástupca primátora p. Babušík dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu vo výške 300,- € DV HZ Mikšová na kultúrno- spolo čenskú  
akciu Stretnutie heligónkarov Mikšová, na zakúpenie  cien 
a propagáciu, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2017 k 31. 05. 2017. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 81/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu vo výške 300,- € DV HZ Mikšová na kultúrno- spolo čenskú  
akciu Stretnutie heligónkarov Mikšová, na zakúpenie  cien 
a propagáciu, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2017 k 31. 05. 2017. 
       
6/ Žiados ť Filmového klubu Byt ča o dotáciu na Festival Hviezdne  
noci. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 82/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu vo výške 2.500,- € Filmového klubu Byt ča na kultúrno-
spolo čenskú  akciu Festival Hviezdne noci na pokrytie nák ladov 
s realizáciou filmovej, divadelnej a hudobnej časti programu 
a nákladov spojených s realizáciou tvorivých dielní  a odborných 
prednášok, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2017 k 31. 05. 2017. 
 
Poslanci pochválili iniciatívu filmového klubu a pr ítomným zástupcom  
klubu odporu čili, aby príslušnú dota čnú žiados ť doru čili v termíne  
do návrhu rozpo čtu Mesta na r. 2018. 
 
Zástupca primátora p. Babušík dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu vo výške 2.500,- € Filmového klubu Byt ča na kultúrno-
spolo čenskú  akciu Festival Hviezdne noci na pokrytie nák ladov 



s realizáciou filmovej, divadelnej a hudobnej časti programu 
a nákladov spojených s realizáciou tvorivých dielní  a odborných 
prednášok, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2017 k 31. 05. 2017. 
    
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 82/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Dotáciu vo výške 2.500,- € Filmového klubu Byt ča na kultúrno-
spolo čenskú  akciu Festival Hviezdne noci na pokrytie nák ladov 
s realizáciou filmovej, divadelnej a hudobnej časti programu 
a nákladov spojených s realizáciou tvorivých dielní  a odborných 
prednášok, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2017 k 31. 05. 2017. 
 
7/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2017 
k 31. 05. 2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 83/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
I.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2017 k 31. 05. 2017. 
II.  Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2017, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  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. 05. 2017 
podľa predloženej tabu ľky. 

Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že nako ľko bol stiahnutý  
z rokovania bod o vrátení finan čných prostriedkov vo výške 19.465,50  
€ Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S R, bude takto  
upravená aj zmena programového rozpo čtu Mesta Byt ča. 
 
Poslanci nemali pripomienky, zástupca primátora p. Babušík 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. 4/2017 k 31. 05. 2017 
II.  Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 

4/2017, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  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. 05. 2017 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 



Bežné výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty  
Služby – (MP a RV SR-korekcia za zistenú nezrovnalo sť) -19.470,- € 
 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve        -19.4 70,- € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 83/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
III.  Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového rozpo čtu 
Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 4/2017 k 31. 05. 2017 
IV.  Schva ľuje: 
Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
4/2017, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods.  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. 05. 2017 
podľa predloženej tabu ľky s nasledovnými zmenami: 

Bežné výdavky 
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty  
Služby – (MP a RV SR-korekcia za zistenú nezrovnalo sť) -19.470,- € 
 
Bežné príjmy 
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve        -19.4 70,- € 
 
V závere zasadnutia poslanec p. Filek pozval prítom ných na akciu 
„Zámocký de ň“.  
Poslanky ňa p. Gajdošíková požiadala, aby bol v m. č. Hliník nad Váhom 
vyriešený problém so sústavnými poruchami potrubia vodovodu v časti 
„Na skotni“. Konštatovala, že plánované asfaltovani e v tejto časti 
je zbyto čné pokia ľ nebude SeVaKom závada odstránená výmenou 
potrubia.  
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 4/2017 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 


