
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 7/2014 Mestského zastupite ľstva v Byt či, 
 konaného d ňa 7. 10. 2014 o 15,00 hodine na MsÚ v Byt či 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 15,45 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 12 poslancov 
Program: 
1/ Žiados ť OZ Filmový klub Byt ča o spoluprácu Mesta Byt ča pri 
realizácii projektu „Technologická inovácia audiovi zuálnej 
projek čnej technológie za ú čelom rozšírenia činnosti OZ 
Filmový klub Byt ča.“ 
2/ Informácia – uvo ľnenie sociálneho bytu. 
3/ Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 5/2014 k 31. 10. 2014. 
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta  
p. Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 12 zo 17-
tich poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
     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. Mgr. Fran-
tišek Garabík a p. Ľubomír Hrobárik.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Martin 
Petrus ako predseda komisie, p. Jozef Raždík a p. S tanislav 
Struhal ako členovia komisie. 
     Za zapisovate ľku bola ur čená p. Mgr. Mária Klu čiarová. 
 
Poslanci doplnený program, overovate ľov zápisnice, návrhovú 
komisiu a zapisovate ľku schválili.     
 
1/ Žiados ť OZ Filmový klub Byt ča o spoluprácu Mesta Byt ča pri 
realizácii projektu „Technologická inovácia audiovi zuálnej 
projek čnej technológie za ú čelom rozšírenia činnosti OZ 
Filmový klub Byt ča.“ 
Súčasťou podmienok na predloženie žiadosti na Audiovizuál ny 
fond v Bratislave je predloženie zmluvy o spoluprác i s Mestom 
Byt ča. 
 
Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 129/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu „Techno logická 
inovácia audiovizuálnej projek čnej technológie za ú čelom 
rozšírenia činnosti OZ Filmový klub Byt ča“ uzatvorenú Mestom 
Byt ča a OZ Filmový klub Byt ča, Lú čna 1014, Byt ča. 
 
Pán Pavol Gärtner, zástupca OZ Filmový klub Byt ča oboznámil 
prítomných, že sa členovia klubu dohodli na podaní žiadosti 
o dotáciu na malú digitalizáciu na Audiovizuálny fo nd 
v Bratislave. O dotáciu sa môžu uchádza ť ob čianske združenia 
a malé obce. Jednou z podmienok je predloženie zmlu vy 



o spolupráci s Mestom Byt ča, čo je vlastne priestor, kde sa  
filmy premietajú. Ob čianske združenie prispeje finan čnou 
spoluú časťou vo výške 10% poskytnutej výšky dotácie, ktorá by  
mala by ť 15.000,- €. Technológia bude vysokej kvality, budú  sa 
premieta ť hlavne filmy pre deti a európske filmy a to 10 až 12 
predstavení mesa čne.   
Pán Gärtner konštatoval, že uzávierka žiadostí o gr ant je 13. 
10. 2014, preto požiadali o zvolanie mimoriadneho z asadnutia 
zastupite ľstva, aby stihli tento termín odovzdania žiadosti. 
 
Pán Ján Bušfy, zástupca OZ Filmový klub Byt ča ozrejmil, že 
klub nebude od Mesta požadova ť finan čnú podporu, ktorou je 
spoluú časť na projekte vo výške 10%, t.z. 1.500,- €, ani 
spoluú časť na údržbe a oprave premietacej techniky. Podporou 
Mesta je poskytnutie kinosály v Dome kultúry s úhra dou energii 
- vi ď dohoda o spolupráci. Filmový klub je otvorený klub , nie 
len pre svojich členov, ale širokú  verejnos ť, ktorá sa 
premietaní filmov zú čast ňuje. 
 
Poslanec p. Ovseník konštatoval, že víta iniciatívu  klubu. Mal 
otázku na zástupcov klubu, kedy sa rozhodli poda ť žiados ť, 
nako ľko toto bolo možné už od marca tohto roku. Poukázal  na 
to, že na ostatnom zastupite ľstve boli schválené novelizované 
poplatky za prenájom Domu kultúry v Byt či. 
   
Pán Gärtner odpovedal, že bol celé leto mimo mesta a členovia 
klubu sa na podaní žiadosti o dotáciu dohodli až v posledných 
dvoch – troch týžd ňoch. Zmluva s Mestom bude uzatvorená na 
dobu ur čitú 5 rokov.  
 
Poslanec p. Petrus sa informoval v akom termíne nas tane zmena, 
teda bude zakúpené nové technické vybavenie. 
 
Pán Gärtner odpovedal, že Audiovizuálny fond má na vyjadrenie 
60 dní, predpokladá, že najneskôr v mesiaci marec b udúceho 
roku by mohli zariadenie inštalova ť, ak bude klub s projektom 
úspešný.  
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu „Techno logická 
inovácia audiovizuálnej projek čnej technológie za ú čelom 
rozšírenia činnosti OZ Filmový klub Byt ča“ uzatvorenú Mestom 
Byt ča a OZ Filmový klub Byt ča, Lú čna 1014, Byt ča. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 129/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
 



Schva ľuje: 
Zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu „Techno logická 
inovácia audiovizuálnej projek čnej technológie za ú čelom 
rozšírenia činnosti OZ Filmový klub Byt ča“ uzatvorenú Mestom 
Byt ča a OZ Filmový klub Byt ča, Lú čna 1014, Byt ča. 
 
2/ Informácia - Mestské zastupite ľstvo svojím uznesením č. 
127/2014 zo d ňa 25. 9. 2014 pridelilo nájomný byt č. 3 p. 
Jolane Reisingerovej, ktorá d ňa 6. 10. 2014 telefonicky 
oznámila, že sa do bytu z osobných dôvodov nenas ťahuje 
(písomne doru čí d ňa 8. 10. 2014). 
Byt č. 3 je odovzdaný v dobrom stave. 
Návrh na pridelenie bytu č. 3 pani Viere Rabarovej, ktorej bol 
pridelený nájomný byt č. 6 (po rodine Chylovej), nako ľko v 
byte č. 6 je nutná oprava vody a odpadu v sociálnom zaria dení. 
Oprava bude realizovaná v priebehu mesiaca október.  
 
Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 130/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Informáciu, že p. Jolana Reisingerová nemá záujem o  pridelený 
byt č. 3 v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 813 
v Byt či. 
II.Ruší: 
Bod b/ uznesenia č. 127/2014 zo d ňa 25. 9. 2014, ktorým bol 
schválený nájom bytu č. 3 p. Jolane Reisingerovej. 
III.Schva ľuje: 
Zmenu v bode a/ uznesenia č. 127/2014 zo d ňa 25. 9. 2014 
v pridelenom  byte p. Viere Rabarovej z bytu č. 6 na byt č. 3. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Informáciu, že p. Jolana Reisingerová nemá záujem o  pridelený 
byt č. 3 v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 813 
v Byt či. 
II.Ruší: 
Bod b/ uznesenia č. 127/2014 zo d ňa 25. 9. 2014, ktorým bol 
schválený nájom bytu č. 3 p. Jolane Reisingerovej. 
III.Schva ľuje: 
Zmenu v bode a/ uznesenia č. 127/2014 zo d ňa 25. 9. 2014  
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 130/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
I.Berie na vedomie: 
Informáciu, že p. Jolana Reisingerová nemá záujem o  pridelený 
byt č. 3 v sociálnych bytoch na Ul. Tresko ňovej č. 813 
v Byt či. 



II.Ruší: 
Bod b/ uznesenia č. 127/2014 zo d ňa 25. 9. 2014, ktorým bol 
schválený nájom bytu č. 3 p. Jolane Reisingerovej. 
III.Schva ľuje: 
Zmenu v bode a/ uznesenia č. 127/2014 zo d ňa 25. 9. 2014  
 
3/ Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča č. 5/2014 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. 2014 nasledov ne:  
Bežné výdavky 
-sociálne byty oprava, údržba                    + 1.800,- € 
-majetko-právne vysporiadanie nehnut.-služby     - 1.800,- € 
      
Návrh uznesenia: 
uznesenie č. 131/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 5/2014 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. 2014 nasledov ne:  
Bežné výdavky 
-sociálne byty oprava, údržba                    + 1.800,- € 
-majetko-právne vysporiadanie nehnut.-služby     - 1.800,- € 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 5/2014 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. 2014 nasledov ne:  
Bežné výdavky 
-sociálne byty oprava, údržba                    + 1.800,- € 
-majetko-právne vysporiadanie nehnut.-služby     - 1.800,- € 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 131/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmenu rozpo čtu Mesta Byt ča č. 5/2014 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. 2014 nasledov ne:  
Bežné výdavky 
-sociálne byty oprava, údržba                    + 1.800,- € 
-majetko-právne vysporiadanie nehnut.-služby     - 1.800,- € 
 
V závere zasadnutia požiadal o oslovo zástupca prim átora  



p. Melocík, ktorý navrhol, aby dnešné zasadnutie za stupite ľ-
stva bolo bez nároku na odmenu, nako ľko nebolo časovo náro čné. 
 
Poslanci s návrhom p. Melocíka súhlasili. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyplatenie odmeny poslancom za dnešné zasadnutie mestského 
zastupite ľstva.    

Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 132/2014 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Nevyplatenie odmeny poslancom za dnešné zasadnutie mestského 
zastupite ľstva.    

 
Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 7/2014 
v Byt či vy čerpaný, pán primátor po ďakoval prítomným za ú časť 
a zasadnutie ukon čil. 
 
Ing. Alžbeta Kramarová                   Bc. Mirosl av Minár čik 
prednostka úradu                         primátor m esta 
 
 
 
Mgr. František Garabík                   Ľubomír Hrobárik 
I.overovate ľ                             II.overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 


