
                      Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia č. 6/2021 Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného 

dňa 9. 8. 2021 o 15,00 hodine v Dome kultúry v Bytči 

 

Čas ukončenia zasadnutia: 16,30 hod.       

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 11 poslancov 

Program:  

1/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 5/2021  

o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča.  

2/ Návrh Zriaďovacej listiny Materskej školy, Malá Bytča č. 103, 

Bytča. 

3/ Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. 

Hurbanova č. 247/5, Bytča. 

4/ Návrh protokolu – zmluva č. 3/2021 o odňatí správy majetku Mesta 

Bytča.  

5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 6/2021  

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl a školských 

zariadení na rok 2021. 

6/ Návrh Zmeny programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 5/2021 k 31. 8. 2021. 

7/ Informácia - pozvánka partnerského mesta Opoczno na slávnosť 

mesta „Festival keramických dlaždíc“. 

 

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta p. Ing. 

Miroslav Minárčik a konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, 

poslanci pp. Ing. Peter Weber, JUDr. Martin Kulíšek, Stanislav 

Struhal, Ing. Juraj Putirka, Mgr. Andrej Gallo a p. Branislav 

Šušolík sa ospravedlnili. 

 

Pán primátor dal hlasovať o návrhu bodov programu. Poslanci program 

jednohlasne schválili. 

 

     Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Ing. Juraj Babušík 

a p. Martin Dudoň. 

     Za členov návrhovej komisie boli schválení Ing. Juraj Babušík  

ako predseda komisie, p. Martin Dudoň a p. Miroslav Frolo ako 

členovia komisie. 

     Za zapisovateľku bola určená p. Mária Klučiarová. 

 

Poslanci program, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu 

a zapisovateľku schválili. 

 

1/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 5/2021  

o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča.  

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2021 o určení názvu 

ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča.  

 



Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za všeobecne záväzné nariadenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2021 o určení názvu 

ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča.  

 

Poslanci všeobecne záväzné nariadenie schválili. 

MZ prijíma všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2021 o určení názvu 

ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča.  

 

2/ Návrh Zriaďovacej listiny Materskej školy, Malá Bytča č. 103, 

Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 113/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zriaďovaciu listinu Materskej školy, Malá Bytča č. 103, Bytča. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zriaďovaciu listinu Materskej školy, Malá Bytča č. 103, Bytča. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 113/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Zriaďovaciu listinu Materskej školy, Malá Bytča č. 103, Bytča. 

 

3/ Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. 

Hurbanova č. 247/5, Bytča. 

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 114/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. Hurbanova 

č. 247/5, Bytča. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. Hurbanova 

č. 247/5, Bytča. 



Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 114/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. Hurbanova 

č. 247/5, Bytča. 

 

4/ Návrh protokolu – zmluva č. 3/2021 o odňatí správy majetku Mesta 

Bytča.  

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 115/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

v zmysle § 12 bod 2. písm. h) a písm. i) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Bytča uzatvorenie Protokolu – Zmluvy 

č. 3/2021 o odňatí správy majetku Mesta Bytča medzi rozpočtovou 

organizáciou Materská škola, Hurbanova 247/5, Bytča, IČO: 

42 348 897 a Mestom Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 

00 321 192. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

v zmysle § 12 bod 2. písm. h) a písm. i) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Bytča uzatvorenie Protokolu – Zmluvy 

č. 3/2021 o odňatí správy majetku Mesta Bytča medzi rozpočtovou 

organizáciou Materská škola, Hurbanova 247/5, Bytča, IČO: 

42 348 897 a Mestom Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 

00 321 192. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 115/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

v zmysle § 12 bod 2. písm. h) a písm. i) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Bytča uzatvorenie Protokolu – Zmluvy 

č. 3/2021 o odňatí správy majetku Mesta Bytča medzi rozpočtovou 

organizáciou Materská škola, Hurbanova 247/5, Bytča, IČO: 

42 348 897 a Mestom Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 

00 321 192. 

 

5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 6/2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 

13/2020 zo dňa 14. 12. 2020 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021. 

  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 13/2020 zo dňa 

14. 12. 2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl 

a školských zariadení na rok 2021. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za všeobecne záväzné nariadenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 13/2020 zo dňa 

14. 12. 2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl 

a školských zariadení na rok 2021. 

 

Poslanci všeobecne záväzné nariadenie schválili. 

MZ prijíma všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 13/2020 zo dňa 

14. 12. 2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka škôl 

a školských zariadení na rok 2021. 

 

6/ Návrh Zmeny programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým 

opatrením č. 5/2021 k 31. 8. 2021. 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 5/2021 k 31.08.2021. 

 

V rozpočtovom opatrení sú navrhnuté zmeny súvisiace so zrušením 

právnej subjektivity MŠ UL. Hurbanova a vznikom MŠ Malá Bytča. 

V rozpočtovom opatrení sú navrhnuté výdavky spojené s výstavbou 

futbalového ihriska s umelou trávou o výmere 50x50m v športovom 

areáli na Ul. S. Sakalovej v Bytči v celkovej výške 169.000,- €, 

s použitím prostriedkov získaných z predaja nehnuteľností na Ul. 

Kollárovej vo výške 157.000,- € a z rezervného fondu vo výške 

12.000,- €. 

Na oboznámenie poslancov: 

–na opravu miestnych komunikácii (asfaltovanie) bola rozpočtovaná 

 položka vo výške 303.000,- €, pričom vysúťažená cena je vo výške 

 160.486,37 €. Po ukončení prác, ak sa nevyskytnú mimoriadne 

 okolnosti, by ušetrená suma prác bola vo výške cca 142.000,- €. 

-z Fondu na obnovu športu, podľa zverejnenej tabuľky, zatiaľ Mesto 

 neobdržalo písomné rozhodnutie, bude dotácia poskytnutá na 

 Športovú halu Bytča vo výške 714.240,- €.   

 

Návrh uznesenia: 

uznesenie č. 116/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 5/2021 k 31.08.2021. 



II.Schvaľuje: 

1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

5/2021, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)-d) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 8. 2021 

podľa predloženej tabuľky.  

 

2/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 12.000,- € na výstavbu futbalového ihriska 

s umelou trávou v športovom areáli na Ul. S. Sakalovej v Bytči. 

 

Poslanec p. Hrobárik v diskusii hovoril o rekonštrukcii Materskej 

školy v Hrabovom, kde podľa názoru pracovníkov stavebnej firmy 

nutné vykonať aj opravu elektroinštalácie. 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

Pán primátor dal hlasovať za uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 5/2021 k 31.08.2021. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

5/2021, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)-d) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 8. 2021 

podľa predloženej tabuľky.  

 

2/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 12.000,- € na výstavbu futbalového ihriska 

s umelou trávou v športovom areáli na Ul. S. Sakalovej v Bytči. 

 

Poslanci uznesenie schválili. 

MZ prijíma     u z n e s e n i e     č. 100/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I.Berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča 

rozpočtovým opatrením č. 5/2021 k 31.08.2021. 

 

II.Schvaľuje: 

1/ Zmenu programového rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 

5/2021, vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2 písm. a)-d) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 8. 2021 

podľa predloženej tabuľky.  

 

2/ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 12.000,- € na výstavbu futbalového ihriska 

s umelou trávou v športovom areáli na Ul. S. Sakalovej v Bytči. 



 

7/ Informácia – primátor partnerského mesta Opoczno p. Dariusz 

Kosno pozýva predstaviteľov mesta Bytča na slávnosť mesta „Festival 

keramických dlaždíc“ dňa 21. 8. 2021. 

 

Pán primátor informoval, že ani on, ani jeho zástupca sa nemôžu 

slávnosti zúčastniť. Oslovil poslancov, či niekto z nich má záujem. 

Poslanci sa ospravedlnili, že majú plánované dovolenky. 

 

Zástupca primátora p. Babušík konštatoval, že ak v septembri bude 

Mesto organizovať jarmok, mali by byť pozvaní zástupcovia mesta 

Opoczno.    

  

V závere pán primátor oboznámil prítomných, že spoločnosť Hupro 

(spoločnosť stavia športovú halu) doručila v súvislosti s vývojom 

cien stavebných materiálov, žiadosť o navýšenie ceny diela 

o 203.278,33 € bez DPH. Spoločnosť Hupro tiež ponúka Mestu možnosť 

zmeny energetickej triedy športovej haly z triedy A1 na energetickú 

triedu A0.    

Pán primátor konštatoval, že žiadosti odborne zhodnotí príslušný 

referent úradu. Potom sa k uvedeným žiadostiam vyjadria poslanci,  

zvolá mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 

Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupiteľstva 6/2021 

v Bytči vyčerpaný, pán primátor poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Mgr. Marta Mičietová                Ing. Miroslav Minárčik 

prednostka úradu                    primátor mesta    

 

 

 

Ing. Juraj Babušík                  Martin Dudoň 

I.overovateľ                        II. overovateľ 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Klučiarová 

     

 

 

 

 

 

 

 


