
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 7/2016 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 24. 10. 2016 o 15,00 hodine v budove MsÚ Byt ča 
 

Čas ukon čenia zasadnutia: 16,30 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 14 poslancov 
Program: 
1/ Žiados ť o vrátenie finan čných prostriedkov – výzva. 
2/  Rozpočtové opatrenie Mesta Byt ča č. 6/2016 k 31. 10. 2016. 
3/ Rôzne. 
 
     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.  
     Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci MZ . Pán primátor 
oboznámil prítomných, že navrhuje do programu bod r ôzne. Poslanci 
návrh schválili. 
     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. 
 
Poslanci program, overovate ľov zápisnice, návrhovú komisiu 
a zapisovate ľku schválili.  
 
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. 139/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Písomné informácie o žiadosti Ministerstva pôdohosp odárstva 
a rozvoja 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 € v rámci projektu: Zvýšenie kvalit y vzdelávacích 
služieb a zlepšenie podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. 
Mieru, kód projektu – 22110120101, ďalej Správu Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o zistenej ne zrovnalosti č. 
N21600401/S01 zo d ňa 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 M esta 
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 €.  
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 140/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Podanie žiadosti Mesta Byt ča na Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR o uzatvorenie dohody o splátka ch 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 rovnakých s plátkach, každá  
vo výške 32.495,48 €, hradených z rozpo čtu Mesta Byt ča v rokoch  
2017, 2018 a 2019, so splatnos ťou každej splátky do 30.júna daného  
roku a následne uzatvorenie predmetnej dohody o spl átkach. 
  
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 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o vrátenie fi nančných 
prostriedkov zo d ňa 26.9.2016, na uznanie dlhu Mesta Byt ča, čo do 
dôvodu a výšky, vo či Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR a to vo výške: 97.486,44 Eur, v rámci pr ojektu: 
Zvýšenie kvality vzdelávacích služieb a zlepšenie p odmienok pre 
ich realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru, kód projektu – 22110120101. 
Splatnos ť tohto dlhu bude v 3-och rovnakých ro čných splátkach 
v rokoch 2017, 2018 a 2019, každá vo výške 32.495,4 8 €, so 
splatnos ťou týchto splátok do 30.júna daného roku. Notárska 
zápisnica bude obsahova ť nasledovnú výhradu Mesta Byt ča ..........  
 
Poslanci konštatovali, že boli oboznámení o tom, že  Úrad pre  
verejné obstarávanie vykonal v meste Byt ča kontrolu postupu  
zadávania podlimitnej zákazky na uskuto čnenie stavebných prác po  
uzavretí zmluvy na predmet „Byt ča – Základná škola, Ulica mieru,  
zvýšenie energetickej efektívnosti a materiálno tec hnických  
podmienok komplexnou rekonštrukciou“ postupom užšej  sú ťaže,  
vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení verejn ého  
obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 248/2008 zo d ňa  
23. 12. 2008 pod zn. 06103-MUP.  
Kontrola  bola vykonaná na základe žiadosti  Minist erstva  
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej repub liky.  
Na základe vykonanej kontroly úrad pre verejné obst arávanie  
skonštatoval porušenia zákona o verejnom obstarávan í.  
Poslanci boli oboznámení, že verejné obstarávanie v ykonala  
spolo čnos ť Mestský investorský útvar Žilina.  
Mesto Byt ča podalo ku kontrolným zisteniam námietky, úrad pre  
verejné obstarávanie tieto neakceptoval. 



Poslanci vzali na vedomie podrobné informácie o pos tupe, ktorý   
Mesto Byt ča v predmetnej veci podniklo a aký prípadný postih  
Mestu hrozí. Poslanci tiež vzali na vedomie informá ciu, že nie je  
možné v notárskej zápisnici uplat ňova ť akéko ľvek výhrady. 
 
Poslanci v diskusii konštatovali, že Mesto bude mus ie ť  
požadovaných 5% uhradi ť a schválili podanie žiadosti Mesta Byt ča  
na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
o uzatvorenie dohody o splátkach finan čných prostriedkov na úhradu  
nezrovnalosti. 
 
Poslanec p. Weber konštatoval, že Mesto by sa malo pokúsi ť vymáha ť 
náhradu škody, ktorá mu vznikla a predložil predsed ovi návrhovej  
komisie návrh bodu II. do uznesenia: 
Mestské zastupite ľstvo 
II.Žiada: 
Primátora mesta, aby vykonal úkony smerujúce k vymá haniu náhrady 
škody, ktorá vznikla Mestu Byt ča. 
 
Poslanci doplnenie uznesenia schválili. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Písomné informácie o žiadosti Ministerstva pôdohosp odárstva 
a rozvoja 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 € v rámci projektu: Zvýšenie kvalit y vzdelávacích 
služieb a zlepšenie podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. 
Mieru, kód projektu – 22110120101, ďalej Správu Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o zistenej ne zrovnalosti č. 
N21600401/S01 zo d ňa 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 M esta 
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 €.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 139/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Berie na vedomie: 
Písomné informácie o žiadosti Ministerstva pôdohosp odárstva 
a rozvoja 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 € v rámci projektu: Zvýšenie kvalit y vzdelávacích 
služieb a zlepšenie podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. 
Mieru, kód projektu – 22110120101, ďalej Správu Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o zistenej ne zrovnalosti č. 



N21600401/S01 zo d ňa 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 M esta 
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 €.  
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Podanie žiadosti Mesta Byt ča na Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR o uzatvorenie dohody o splátka ch finan čných  
prostriedkov na úhradu nezrovnalosti vo výške 97.48 6,44 €  
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 rovnakých s plátkach, každá  
vo výške 32.495,48 €, hradených z rozpo čtu Mesta Byt ča v rokoch  
2017, 2018 a 2019, so splatnos ťou každej splátky do 30.júna daného  
roku a následne uzatvorenie predmetnej dohody o spl átkach. 
  
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 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o vrátenie fi nančných 
prostriedkov zo d ňa 26.9.2016, na uznanie dlhu Mesta Byt ča, čo do 
dôvodu a výšky, vo či Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR a to vo výške: 97.486,44 €, v rámci proj ektu: Zvýšenie 
kvality vzdelávacích služieb a zlepšenie podmienok pre ich 
realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru, kód projektu – 22110120101. 
Splatnos ť tohto dlhu bude v 3-och rovnakých ro čných splátkach 
v rokoch 2017, 2018 a 2019, každá vo výške 32.495,4 8 €, so 
splatnos ťou týchto splátok do 30.júna daného roku.  
 
II.Žiada: 
Primátora mesta, aby vykonal úkony smerujúce k vymá haniu náhrady 
škody, ktorá vznikla Mestu Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 140/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Schva ľuje: 
1/ Podanie žiadosti Mesta Byt ča na Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR o uzatvorenie dohody o splátka ch finan čných  
prostriedkov na úhradu nezrovnalosti vo výške 97.48 6,44 €  
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 rovnakých s plátkach, každá  
vo výške 32.495,48 €, hradených z rozpo čtu Mesta Byt ča v rokoch  



2017, 2018 a 2019, so splatnos ťou každej splátky do 30.júna daného  
roku a následne uzatvorenie predmetnej dohody o spl átkach. 
  
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 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o vrátenie fi nančných 
prostriedkov zo d ňa 26.9.2016, na uznanie dlhu Mesta Byt ča, čo do 
dôvodu a výšky, vo či Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR a to vo výške: 97.486,44 €, v rámci proj ektu: Zvýšenie 
kvality vzdelávacích služieb a zlepšenie podmienok pre ich 
realizáciu v ZŠ Byt ča, Ul. Mieru, kód projektu – 22110120101. 
Splatnos ť tohto dlhu bude v 3-och rovnakých ro čných splátkach 
v rokoch 2017, 2018 a 2019, každá vo výške 32.495,4 8 €, so 
splatnos ťou týchto splátok do 30.júna daného roku.  
 
II.Žiada: 
Primátora mesta, aby vykonal úkony smerujúce k vymá haniu náhrady 
škody, ktorá vznikla Mestu Byt ča. 
 
2/  Rozpočtové opatrenie Mesta Byt ča č. 6/2016 k 31. 10. 2016. 
 
Na dokon čenie opravy havarijného stavu chodníkov v areáli MŠ  Ul. 
Hurbanova, pán primátor navrhuje schváli ť výmenu chodníkov 
s asfaltovým povrchom na dlažbu vo vstupe vo výške 8.000,- €. 
Ďalej pán primátor navrhuje na odstránenie havarijné ho stavu Ul. 
Moyzesovej schváli ť navýšenie rozpo čtovej položky o 15.500,- €. 
Pán primátor oboznámil prítomných, že v tomto bode požiada ešte 
o prerokovanie žiadosti ŠJ na Ul. Mieru o zakúpenie  krája ča na 
zeleninu vo výške 2.300,- €.  
Poslanci sa dohodli, že každú položku navrhnutú v z mene rozpo čtu 
prerokujú osobitne. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 141/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Ul. Hurbanova, Byt ča vo 
výške 8.000,- €, na odstránenie havarijného stavu -  výmenu 
chodníkov s asfaltovým povrchom na dlažbu vo vstupe  do areálu 
materskej školy, z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 6/2016 k 31. 10. 2016. 
 
Poslanec p. Chúpek konštatoval, že ur čite sú iné chodníky v meste  
v havarijnejšom stave. 
 
Poslanec p. Šušolík navrhol, aby bola dobrá dlažba z ulice 
Moyzesovej použitá na chodníky do vstupu materskej školy na Ul. 
Hurbanovej. Z časového zosúladenia navrhol, aby sa s akciou 
počkalo. 



Pán primátor odpovedal, že ide o požiadavku riadite ľky MŠ 
a rodi čov, preto tento návrh predložil na rokovanie. 
 
Po skon čení diskusie dal pán primátor hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Ul. Hurbanova, Byt ča vo 
výške 8.000,- €, na odstránenie havarijného stavu -  výmenu 
chodníkov s asfaltovým povrchom na dlažbu vo vstupe  do areálu 
materskej školy, z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 6/2016 k 31. 10. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 141/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Poskytnutie finan čných prostriedkov MŠ Ul. Hurbanova, Byt ča vo 
výške 8.000,- €, na odstránenie havarijného stavu -  výmenu 
chodníkov s asfaltovým povrchom na dlažbu vo vstupe  do areálu 
materskej školy, z rezervného fondu v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 6/2016 k 31. 10. 2016. 
 
Pán primátor pripomenul poslancom, že na rokovaní M Z v septembri 
im bol predložený odborný posudok Ul. Moyzesovej, v  zmysle ich 
odporu čenia a odborného posudku dal vypracova ť rozpo čet celkovej 
rekonštrukcie ulice – vi ď. predložené prílohy v materiáloch na 
rokovanie. K schválenej rozpo čtovej položke je nutné prerokova ť 
a schváli ť sumu 15.500,- € (pod ľa rozpo čtu). 
 
Poslanci v diskusii odporu čili, aby povrchová úprava ulice bola 
nie asfaltová, ale zo zámkovej dlažby.  
Poslanec p. Weber pripomenul, že skladbu podložia m usí navrhnú ť 
dopravný inžinier. 
Pán primátor odporu čil, aby sa k projektantom navrhnutému 
technickému riešeniu rekonštrukcie komunikácie vyja drili členovia 
mestskej rady.  
Poslanci s uvedeným súhlasili. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky vo výške 15.500,- € na doplnenie roz počtovej 
položky - Ul. Moyzesova celková rekonštrukcia, z re zervného fondu  
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2016 k 31. 
10. 2016 s tým, že k projektantom navrhnutému techn ickému riešeniu 
rekonštrukcie komunikácie sa vyjadria členovia mestskej rady. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 142/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 



Finan čné prostriedky vo výške 15.500,- € na doplnenie roz počtovej 
položky - Ul. Moyzesova celková rekonštrukcia, z re zervného fondu  
v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2016 k 31. 
10. 2016 s tým, že k projektantom navrhnutému techn ickému riešeniu 
rekonštrukcie komunikácie sa vyjadria členovia mestskej rady. 

 
Poslanci prerokovali žiados ť vedúcej školskej jedálne na zakúpenie    
elektrického krája ča do ŠJ Ul. Mieru v Byt či vo výške 2.300,- €. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky vo výške 2.300,- € na zakúpenie elek trického 
krája ča do ŠJ Ul. Mieru v Byt či, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 6/2016 k 31. 10. 2016. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e    č. 143/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Finan čné prostriedky vo výške 2.300,- € na zakúpenie elek trického 
krája ča do ŠJ Ul. Mieru v Byt či, v Zmene rozpo čtu Mesta Byt ča 
rozpo čtovým opatrením č. 6/2016 k 31. 10. 2016. 
 
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. 6/2016 k 31. 10. 
2016. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 6/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods . 2 písm. d/ 
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 8.1 Údržba miestnych komunikácií 
MŠ Hurbanova – havarijná oprava chodníkov               +8.000,- € 
 
Kapitálové výdavky: 
Podprogram 8.1 Miestne komunikácie 
Ul. Moyzesova celková rekonštrukcia                    +15.500,- € 
                        
Podprogram 11.3 Školské stravovanie 
 
ŠJ Ul. Mieru - elektrický krája č                       + 2.300,- €   
 
Kapitálový príjem 
Príjem z predaja pozemkov                              + 2.300,- € 



 
Finan čné operácie príjmové: 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)            +23.500,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 8.000,- € na odstránenie havarijného stavu ma jetku mesta: 
 
-  MŠ Hurbanova – havarijná oprava chodníkov             8.000,- € 
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 144/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene prog ramového 
rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 6/2016 k 31. 10. 
2016. 
 
II.Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením 
č. 6/2016 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14 ods . 2 písm. d/ 
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 8.1 Údržba miestnych komunikácií 
MŠ Hurbanova – havarijná oprava chodníkov               +8.000,- € 
 
Kapitálové výdavky: 
Podprogram 8.1 Miestne komunikácie 
Ul. Moyzesova celková rekonštrukcia                    +15.500,- € 
                        
Podprogram 11.3 Školské stravovanie 
 
ŠJ Ul. Mieru - elektrický krája č                       + 2.300,- €   
 
Kapitálový príjem 
Príjem z predaja pozemkov                              + 2.300,- € 
 
Finan čné operácie príjmové: 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)            +23.500,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo 
výške 8.000,- € na odstránenie havarijného stavu ma jetku mesta: 
 
-  MŠ Hurbanova – havarijná oprava chodníkov             8.000,- € 
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov. 
 



3/ Rôzne. 
Pán primátor v bode rôzne informoval prítomných, že  Prima banka 
Slovensko, a.s. ponúkla Mestu za akcie, ktoré má v Prima banke  

62.700,- €, t.z. 570,- € za jednu akciu. 

 

Poslanci v diskusii prerokovali aj možnosť odpredaja akcii s tým, že 

by Prima banka Slovensko navýšila ponuku o 30% oproti ponuke 

predloženej zo dňa 10. 10. 2016. Mestské zastupiteľstvo v Bytči bude 

potom o ponuke rozhodovať v súlade so zákonom o majetku obcí 

a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta  Byt ča. 
 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
Primátora mesta napísaním listu, ktorého predmetom bude ponuka na 

odpredaj 110 ks akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.  

v celkovej menovitej hodnote 43.890,- €, za kúpnu cenu zvýšenú 

o 30% oproti ponuke predloženej Prima bankou Slovensko zo dňa 10. 

10. 2016 s tým, že Mestské zastupiteľstvo v Bytči bude o ponuke 

rozhodovať v súlade so zákonom o majetku obcí a Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča.  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e    č. 145/2016 
Mestské zastupite ľstvo 
Poveruje: 
Primátora mesta napísaním listu, ktorého predmetom bude ponuka na 

odpredaj 110 ks akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.  

v celkovej menovitej hodnote 43.890,- €, za kúpnu cenu zvýšenú 

o 30% oproti ponuke predloženej Prima bankou Slovensko zo dňa 10. 

10. 2016 s tým, že Mestské zastupiteľstvo v Bytči bude o ponuke 

rozhodovať v súlade so zákonom o majetku obcí a Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Byt ča.  
 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 7/2016 
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 
 


