
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia č. 8/2017 Mestského zastupite ľstva v Byt či, konaného 

dňa 17. 8. 2017 o 16,00 hodine v zasada čke MsÚ Byt ča 
 
Čas ukon čenia zasadnutia: 16,45 hod.       
Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny – 13 poslancov 
Program: 
1/ Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením  č.6/2017  
k 31.8.2017. 
2/ Návrh zmluvy o spolupráci medzi Mestom Byt ča a obcou Predmier 
v zmysle zákona o obecnej polícii. 
3/ Informácia o pozvaní z partnerského mesta Opoczn o.  
 
     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primá tor mesta p. Bc. 
Miroslav Minár čik a konštatoval, že je prítomných 13 zo 17 
poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.  
     Za overovate ľov zápisnice boli schválení p. Andrea Gajdošíková 
a p. Branislav Chúpek.  
     Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Ing. Ján Melocík 
ako predseda komisie, p. Stanislav Struhal a p. Ing . Juraj Babušík  
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/ Návrh zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením  č.6/2017  
k 31.8.2017. 
 
Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 123/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
6/2017, 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. 08. 2017 
v nasledovnom znení: 

Bežné výdavky 
Podprogram 8.1. Údržba miestnych komunikácií  
Oprava MK v meste Byt ča a v mestských častiach       +136.300,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 8.2. Výstavba MK a chodníkov  
Hlinická ul. - výstavba parkoviska                    +13.800,- €  
 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie  
ŠJ Ul. mieru – nákup prevádzkových strojov,...         +3.500,- € 
ŠJ E. Lániho – nákup prevádzkových strojov,...           -280,- € 



Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)          +153.320,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 
136.300,- € na odstránenie havarijného stavu majetk u mesta: 
-  oprava MK v meste Byt ča a mestských častiach     +136.300,- € 
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.  
 
Pán primátor oboznámil prítomných, že ide o už schv álené akcie – 
opravu havarijného stavu miestnych komunikácii, na ktoré je nutné 
navýši ť rozpo čtovú položku, nako ľko cena asfaltu je vyššia. Zárove ň 
konštatoval, že poslanci p. Školek a p. Kozák predl ožili požiadavky 
na opravu havarijného stavu miestnych komunikácii v  časti ulice 
Družstevnej a v mestskej časti Malá Byt ča. Oprava ulice Družstevná 
je v sume ..a komunikácia v Malej Byt či v sume..    
Pán primátor konštatoval, že požiadavka poslancov p . Putirku a p. 
Webera, ktorá sa týka opravy chodníkov na ulici Duk elskej bude 
prerokovaná pri riešení opráv havarijného stavu cho dníkov na ďalšom 
zasadnutí mestského zastupite ľstva. 
   
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
6/2017, 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. 08. 2017 
v nasledovnom znení: 

Bežné výdavky 
Podprogram 8.1. Údržba miestnych komunikácií  
Oprava MK v meste Byt ča a v mestských častiach       +136.300,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 8.2. Výstavba MK a chodníkov  
Hlinická ul. - výstavba parkoviska                    +13.800,- €  
 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie  
ŠJ Ul. mieru – nákup prevádzkových strojov,...         +3.500,- € 
ŠJ E. Lániho – nákup prevádzkových strojov,...           -280,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)          +153.320,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 
136.300,- € na odstránenie havarijného stavu majetk u mesta: 
-  oprava MK v meste Byt ča a mestských častiach     +136.300,- € 



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. 123/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
1/ Zmenu programového rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 
6/2017, 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. 08. 2017 
v nasledovnom znení: 

Bežné výdavky 
Podprogram 8.1. Údržba miestnych komunikácií  
Oprava MK v meste Byt ča a v mestských častiach       +136.300,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 8.2. Výstavba MK a chodníkov  
Hlinická ul. - výstavba parkoviska                    +13.800,- €  
 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie  
ŠJ Ul. mieru – nákup prevádzkových strojov,...         +3.500,- € 
ŠJ E. Lániho – nákup prevádzkových strojov,...           -280,- € 
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)          +153.320,- € 
 
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 
136.300,- € na odstránenie havarijného stavu majetk u mesta: 
-  oprava MK v meste Byt ča a mestských častiach     +136.300,- € 
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.  
 
 
2/ Návrh zmluvy o spolupráci medzi Mestom Byt ča a obcou Predmier 
v zmysle zákona o obecnej polícii. 
Obec Predmier požiadala o spoluprácu s MsP Byt ča pri organizovaní 
Hasi čských pretekov (región Severné Slovensko), ktoré sa  budú kona ť 
Dňa 19. 8. 2017. 
Mesto Byt ča, v zmysle zákona o obecnej polícii, malo uzatvore nú  
s obcou Predmier zmluvu na poskytovanie služieb MsP  v katastri obce  
Predmier. Nako ľko zmluva bola uzatvorená na dobu ur čitú do  
31. 10. 2016 (uznesenie Mestského zastupite ľstva v Byt či č.  
138/2016 zo d ňa 14. 10. 2016) je nutné zmluvu s aktualizovanými  
výškami platieb schváli ť. 
 
Návrh uznesenia: 



                        uznesenie č. 124/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Byt ča a obcou Predmier v zmysle  
zákona o obecnej polícii na dobu neur čitú. 
 
Poslanci nemali 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  
zákona o obecnej polícii na dobu neur čitú. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 124/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Byt ča a obcou Predmier v zmysle  
zákona o obecnej polícii na dobu neur čitú. 
 
3/ Informácia o pozvaní partnerského mesta Opoczno n a návštevu pri  
príležitosti konania medzinárodného folklórneho fes tivalu  
a dožinkovej slávnosti v d ňoch od 26. 8. 2017 do 28. 8. 2017. 
 
Návrh uznesenia: 
                        uznesenie č. 125/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Delegáciu na návštevu partnerského mesta Opoczno v dňoch od 26. 8. 
2017 do 28. 8. 2017 v zložení p. Ing. Juraj Babušík , p. Ing. Ján 
Melocík, p. Stanislav Struhal a p. Ing. Waldemar Oc zceda. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 
Pán primátor dal hlasova ť za uznesenie: 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Delegáciu na návštevu partnerského mesta Opoczno v dňoch od 26. 8. 
2017 do 28. 8. 2017 v zložení p. Ing. Juraj Babušík , p. Ing. Ján 
Melocík, p. Stanislav Struhal a p. Ing. Waldemar Oc zceda. 
 
Poslanci uznesenie schválili. 
MZ prijíma    u z n e s e n i e     č. 125/2017 
Mestské zastupite ľstvo 
Schva ľuje: 
Delegáciu na návštevu partnerského mesta Opoczno v dňoch od 26. 8. 
2017 do 28. 8. 2017 v zložení p. Ing. Juraj Babušík , p. Ing. Ján 
Melocík, p. Stanislav Struhal a p. Ing. Waldemar Oc zceda. 
 
 
 



Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupite ľstva 8/2017 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    
 
 
          
Andrea Gajdošíková                  Branislav Chúpe k                                                        
I.overovate ľ                        II. overovate ľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Klu čiarová 
 
 
 


