
 
  

Z á p i s n i c a 
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa  

24. 09. 2014 
 
Prítomní: 
 
Starosta obce:    Balačin Jozef, Ing. 
   
Členovia OZ:      
      Šadibol Dušan 
      Mgr. Jančulová Elena 
      Griga Ľubomír  
      Ing.  Monika Držiaková  
      PhDr. Monika Halvoníková 
      Masnica Miroslav 
      Ján Šutiak 
      Kotvas Milan 
      Strapáčová Štefánia 
       
       
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, 
overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 
3. Rôzne 
4. Diskusia 
5. Schválenie uznesenia 
6. Záver 

 
- u z n e s e n i e   číslo  5/2014 

 
A/ berie na vedomie 
 

1. Žiadosť p. Stanislava Kurica a Emílie Kuricovej, rod. Čierňavovej, bytom Nová 
Bystrica 781, o odkúpenie pozemku CKN 5718/72 o výmere 129 m2. Vzhľadom 
k tomu, že uvedený pozemok nie je priľahlý k žiadateľovi podlieha v zmysle zákona 
o majetku obcí dražbe príp. VOS počtom hlasov 9. 

2. Žiadosť p. Jána Hrčku, bytom Nová Bystrica 440, o odpredaj pozemkov CKN 4995/2 
o výmere 20 m2 a CKN 4995/3 o výmere 6 m2. 

3. Žiadosť p. Štefánie Gloganovej, rod. Holienčinovej, bytom Ďurčanského 4, 949 01 
Nitra, o kúpu obecného pozemku na výstavbu rodinného domu. 

4. Žiadosť p. Jána Skaličana a manž. Jozefíny, bytom Nová Bystrica 538 o odpredaj 
pozemkov podľa predložených žiadostí. K uvedeným žiadostiam sa OZ vráti po 
vyriešení predchádzajúcich problémov medzi stavebným úradom a žiadateľom. 

5. Žiadosť p. Emila Fuliera a manž. Júlie o odpredaj pozemku CKN č. 4702/130 na 
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prístupovú cestu – posúva sa stavebnej komisii. 
6. Žiadosť p. Jána Vakulu, bytom Nová Bystrica 862, o odkúpenie časti parcely č. 5718/3 
7. Žiadosť p. Ireny Petrekovej, bytom Nová Bystrica 461, o pridelenie jednoizbového 

bytu. 
8. Žiadosť p. Petra Koleníka, bytom Nová Bystrica a Ivany Harnádkovej bytom 013 05 

Lutiše 80 o pridelenie nájomného bytu. 
9. Žiadosť p. Milana Prišča ml. Lány 910 Stará Bystrica o pridelenie nájomného bytu. 
10. Žiadosť p. Barbory Petrekovej, bytom Nová Bystrica 325, o prenájom nebytového 

priestoru v dome služieb. 
11. Žiadosť Vojenského a špitálného rádu sv. Lazara Jeruzalemského o vysporiadanie 

spoluvlastníckych práv ku rekonštruovanej kaplnke od Andrisa. 
12. Záznam z následnej finančnej kontroly záväzkov obce vyplývajúcich 

z dodávateľských faktúr. 
13. Správu z následnej finančnej kontroly rozpočtového hospodárenia obce. 
14. Správu z následnej finančnej kontroly dane z nehnuteľností za rok 2013 u právnických 

osôb podľa náhodného výberu. 
15. Záznam z následnej finančnej kontroly juxta poukážok. 

 
B/ schvaľuje 
 

 1. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p.Jančulová, p.Držiaková a p.  
Halvoníková počtom hlasov 8 

 2. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú počtom hlasov 8 
 3. Overovateľov: p. Masnica a p. Kotvas počtom hlasov 8  
 4. Súhlas s vypracovaním geometrického plánu na zameranie časti obecného pozemku 

CKN 6455 po vytýčení stavebnou komisiou p. Jánovi Romaníkovi a manž. Vilme 
bytom Nová Bystrica 571 počtom hlasov 8 

 5. Súhlas s vypracovaním geometrického plánu na zameranie časti obecného pozemku 
CKN 47 2/62 po vytýčení stavebnou komisiou vo výmere cca 30 m2, p. Michalovi 
Riečičiarovi a manž. Janke bytom Nová Bystrica 1117 počtom hlasov 8 

 6. Odpredaj pozemkov CKN 3015/3 o výmere 3 m2,CKN 3015/4 o výmere 10 m2 
a CKN 3015/2 o výmere 3 m2 p. Štefanovi Frančiakovi rod. Frančiak, bytom Kpt. 
Jaroše 791, Orlova – Lutyně v zmysle § 9a odst. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obci v z. n. p. počtom hlasov 9 z celkového počtu 9 poslancov. Podmienka 
– zabezpečiť lapače snehu. 

 7. Podmienky verejnej obchodnej súťaže počtom hlasov 9 
 8. Komisiu na otváranie obálok z verejnej obchodnej súťaže v zložení: p. Miroslav 

Masnica, p. Dušan Šadibol a p. Monika Držiaková. Ako náhradník p. Ján Šutiak 
počtom hlasov 9. 

 9. Zámer odpredať pozemok č. 4702/102 o výmere 1609 m2 v zmysle § 9a odst. 8 
písm. e/ ako prípad hodný osobitného zreteľa p. Jánovi Kuniakovi, bytom Nová 
Bystrica č. 419 v cene 10,-€/m2 počtom hlasov 9 z celkového počtu 9 poslancov. 
Osobitný zreteľ: p. Kuniak bol vlastníkom uvedených pozemkov pred vyvlastnením 
počtom hlasov 9.  

 10. Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 3. Januára 
2002. Predmetom Dodatku č. 1 je zrušenie bodu d/ čl. 2 Zmluvy o spoločnom 
obecnom úrade počtom hlasov 9.  

 11.Dohodu o spoločnom obhospodárovaní veci s Lesmi SR – číslo zmluvy 
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33/03/10/Nn/2014 počtom hlasov 9. 
 12.Obec nebude brániť užívaniu kaplnky po predchádzajúcom súhlase obce, majetkové 

práva ostanú v 100% vlastníctve obce počtom hlasov 7 a 2 sa zdržali. 
 13.Rozpočtové opatrenie č. 5 počtom hlasov 9. 
 14.Rozpočtové opatrenie č. 6 počtom hlasov 9.  
 15.Súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu materskej škôlky na 

16 bytových jednotiek a podanie žiadosti na poskytnutie dotácie zo ŠFRB s tým, že 
byty na prízemí budú bezbariérové a určené pre seniorov počtom hlasov 9. 

 16.Odpredaj železného šrotu v cene 0,20 € za železo a 0,19 € liatina počtom hlasov 9. 
 17.Týždenný pracovný úväzok vo výške 50% hlavného kontrolóra obce na budúce 

funkčné obdobie. 
 18.Vyhlásenie voľby na hlavného kontrolóra obce, ktorá sa bude konať dňa 12. 11. 

2014 počtom hlasov 9 
 19.Komisiu k otváraniu obálok v zložení: p. Griga Ľubomír, p. Miroslav Masnica a p. 

Monika Halvoníková počtom hlasov 8 a 1 neprítomný. 
 20.Podmienky výberového konania na post kontrolóra obce počtom hlasov 9. 
 21.Poplatok za prenájom futbalového ihriska vo výške 3,- €/hod. počtom hlasov 8 za 

a 1 sa zdržal hlasovania. 
 22.Okamžité skončenie nájomnej zmluvy p. Štefanovi Grigovi z dôvodu dlhodobého 

neplatenia nájomného v nebytových priestoroch v Dome služieb a pohľadávku 
vymáhať exekútorom počtom hlasov 9 

 
C/ neschvaľuje 
 

1. Žiadosť p. Dušana Pagáča o preplatenie kuchynského sporáka z dôvodu nedodržania 
povinných zmluvných postupov počtom hlasov 9 

2. Žiadosť p. Jána Kuniaka o výmenu radiátorov počtom hlasov 8 a 1 sa zdržal. 
3. Žiadosť o montáž vodomeru do rodinných domov občanom od Andrisa a Cádrika 

počtom hlasov 8 a 1 sa zdržal (povinnosť urobiť si vodovodnú šachtu pretrváva). 
 
       Ing. Jozef Balačin 

       starosta obce 
 

Overovatelia: 
Miroslav Masnica      Milan Kotvas 

 
Zapisovateľ: 

Anna Chovancová 


