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Z á p i s n i c a 

zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa  
16. marca 2016 

 
Prítomní: 
 
Starosta obce:    Balačin Jozef, Ing. 
       
Členovia OZ: 
      Mgr. Michal Balačin  
      Jozef Kuric 

Jaroslav Kováč 
PhDr. Marián Liščák, PhD. 
Miroslav Masnica         

      Šadibol Dušan                   
      Ján Šutiak            
      Mgr. Peter Čierňava 

Ľubomír Griga 
             
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie 
zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisie 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia 
3. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd „stredné Kysuce“ 
4. Prerokovanie žiadosti o pridelenie finančných dotácii z rozpočtu obce Nová Bystrica na 

rok 2016 
5. VZN obce Nová Bystrica č. 1/2016 o číslovaní budov na území obce Nová Bystrica 
6. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a 3kolských zariadení so 

sídlom na území Obce Nová Bystrica – dodatok č. 6 
7. Prerokovanie žiadosti na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce 
8. Prerokovanie žiadosti na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 
9. Rôzne 
10. Schválenie uznesenia 
11. Záver 

 
- u z n e s e n i e   číslo  1/2016 
 

A/ OZ berie na vedomie: 
 

1. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015; 
2. Správu z kontroly zistenie výšky záväzkov z neuhradených faktúr k 15. 3. 2016; 
3. Žiadosť Michala Jantulu, bytom Nová Bystrica 887 o prenájom trojizbového bytu v Novej 

Bystrici; 
4. Žiadosť Vladimíra Kulicha, bytom Nová Bystrica 131 o prenájom dvojizbového bytu 

v Novej Bystrici; 
5. Žiadosť Martina Fedora, bytom Nová Bystrica 823 o odkúpenie stavebného pozemku 
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v Novej Bystrici; 
6. Žiadosť Štefana Plaštiaka, bytom Nová Bystrica 392 o odkúpenie stavebného pozemku 

v Novej Bystrici; 
7. Žiadosť o dotáciu na vybudovanie školského ihriska; 
8. Žiadosť pána Mariána Kašubu, Aleny Cabadajnovej, Ireny Kašubovej, bytom Vychylovka 

162 o opravu prístupovej cesty;  
9. Žiadosť  obyvateľov obecnej časti  Granátovia o opravu miestnej komunikácie do dvora 

Granátov, vzhľadom na veľké výtlky; 
10. Žiadosť  obyvateľov obecnej časti  Granátovia o opravu rozhlasu v  dvore Granátov; 
11. Výzvu Ľubomíra Grigu o vyzvanie Štátnych lesov na úpravu hrádze v časti Veľký potok 

a úprava toku pri rodinnom dome č. 602. 
 

 
B/ OZ schvaľuje: 
 

1. Návrhová komisia:   PhDr. Marián Liščák, PhD. 
Jaroslav Kováč 
Mgr. Michal Balačin 

2. Overovatelia zápisnice:  Ľubomír Griga 
Dušan Šadibol 

3. Zapisovateľka:   Anna Chovancová 
 

4. Doplnenie o bod číslo 3: Prerokovanie plánovanej stavby zásobovanie, odkanalizovanie 
a čistenie odpadových vôd regiónu stredné Kysuce schvaľuje 5 za z piatich prítomných 
poslancov; 

5. Žiadosť DHZ a OHZ v Novej Bystrici o schválenie rozpočtu na rok 2016 v celkovej výške 
4.000,- Eur podľa priloženého rozpočtu počtom hlasov 9; 

6. Žiadosť Slovenského zväzu včelárov Stará Bystrica o účelovú dotáciu – na vzdelávaciu 
a osvetovú činnosť na rok 2016 v celkovej výške 200,- Eur počtom hlasov 9; 

7. Žiadosť Folklórneho súboru Dolinka o dotáciu na rok 2016 v celkovej výške 600,- Eur v 
zmysle predloženého návrhu počtom hlasov 9; 

8. Žiadosť Folklórneho súboru Bystrica o dotáciu na rok 2016 v celkovej výške 1200,- Eur v 
zmysle predloženého návrhu počtom hlasov 9 ; 

9. Žiadosť TJ Slovan Nová Bystrica o rozpočte na rok 2016 v celkovej výške 6.500,- Eur 
podľa priloženého rozpočtu počtom hlasov 9; 

10. Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov  o dotáciu na rok 2016 na základe odporúčania 
finančnej komisie v celkovej výške 500,- Eur počtom hlasov 6 za, 2 sa zdržali a 1 proti; 

11. Žiadosť Klubu turistov Nová Bystrica  o dotáciu na rok 2016 v celkovej výške 500,- Eur 
počtom hlasov 7 za, 1 sa zdržal a 1 proti; 

12. Žiadosť DHZ Nová Bystrica – Vychylovka o dotáciu na rok 2016 na základe odporúčania 
finančnej komisie v celkovej výške 1.000,- Eur s podmienkou doloženia finančného 
rozpočtu počtom hlasov 8, 1 sa zdržal; 

13. Žiadosť o dotáciu od Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska o finančný príspevok vo 
výške 50,- Eur s podmienkou, že doložia skutočnosť, že majú členov s trvalým 
bydliskom na území obce Nová Bystrica 8 za, 1 sa zdržal; 

14. Žiadosť Stolnotenisový klub Nová Bystrica  o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 
v celkovej výške 300,- Eur počtom hlasov 8 za, 1 sa zdržal; 

15. VZN 1/2016 o číslovaní budov na území obce Nová Bystrica počtom hlasov 9,  
16. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území Obce Nová Bystrica počtom hlasov 9; 
17. Žiadosť  Aleny Čierňavovej, Nová Bystrica 849 o prenájom obecných priestorov za 
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účelom otvorenia kaderníckeho salóna v zmysle § 9 a ods. 9 písmeno c) zákona 
138/1991 Zb. z. o majetku obcí  ako prípad hodný osobitného zreteľa – podpora 
podnikateľskej činnosti v obci počtom hlasov 9; 

18. Žiadosť o  prenájme nebytových priestorov v zmysle § 9a ods. 9 písmeno c) zákona 
138/1991 Zb. z. o majetku obcí  ako prípad hodný osobitného zreteľa – podpora 
podnikateľskej činnosti v obci pre spoločenstvo PSBL Vychylovka a Združenia 
súkromných vlastníkov lesov Riečnica – Javorina v jednej polovici pre každé 
spoločenstvo počtom hlasov 8 za, 1 neprítomný; 

19. Zámer na odpredaj pozemku Emilovi Pišojovi a manželke Márii, bytom Nová Bystrica 
787 CKN 4995/4 o výmere 4 m2, CKN 4995/5 o výmere 1m2 a CKN 4995/6 o výmere 1 
m2 v zmysle §9a ods. 8 písmeno e) zákona 138/1991 Zb. z. počtom hlasov 9; 

20. Žiadosť Milana Vojteka, bytom Nová Bystrica 48 o odpredaj parcely CKN 8941/6 
o výmere 53 m2 v cene 3,50 Eur za 1 m2 v zmysle §9a ods. 8 písmeno b) zákona 
138/1991 Zb. z. počtom hlasov 9; 

21. Súhlas s vypracovaním geometrického plánu za účelom odpredaja pozemku pre Rudolfa 
Vojteka, bytom Nová Bystrica 717 o odpredaj parcely CKN 8922 s cenou 5,- za m2 
počtom hlasov 9; 

22. Zámer na odpredaj pozemku Kamile Kubjatkovej, bytom Nová Bystrica 793 o odpredaj 
pozemku CKN 5489/3 o výmere 32 m2 v zmysle §9a ods. 8 písmeno e) zákona 
138/1991 Zb. z. počtom hlasov 9;  

23. Žiadosť Štefánie Šarlákovej, rod. Húskovej, bytom Zborov nad Bystricou 12  o odpredaj 
parcely CKN 4888/5 o výmere 10 m2 v cene 5,- Eur za m2 v zmysle §9a ods. 8 písmeno 
b) zákona 138/1991 Zb. z. počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov; 

24. Predbežný súhlas s vytvorením geometrického plánu za účelom odpredaja pozemku  
Alene Pitekovej, rod. Grigovej, bytom Nová Bystrica – Vychylovka 715 a Martinovi 
Grigovi, bytom Nová Bystrica – Vychylovka  o odkúpenie časti parcely CKN 2631/1 
zameranie bude za prítomnosti stavebnej komisie, prípadne starostu obce počtom 
hlasov 9; 

25. Žiadosť Štefana Sobola a manželky Terézie, bytom Nová Bystrica 784 o odpredaj parcely 
CKN 5681/8 o výmere 97 m2 v cene 3,50 Eur za m2 v zmysle §9a ods. 8 písmeno b) 
zákona 138/1991 Zb. z. počtom hlasov, 6 za, 3 sa zdržali; 

26. Zámer na odpredaj pozemku Štefánii Frančiakovej, bytom Jaslovské Bohunice č. 327, 
919 30 Trnava o odpredaj parcely CKN 3579 o výmere 916 m2 a CKN 3580 o výmere 
292 m2  v zmysle §9a ods. 8 písmeno e) zákona 138/1991 Zb. z. počtom hlasov 9; 

27. Žiadosť Stanislava Halvoníka, bytom Nová Bystrica 1151 o výmenu parcely 2342/4 
a časť parcely č. 2464 za obecný pozemok časť parcely 4702/1 5 za, 4 sa zdržali; 

28. Žiadosť Marcely Čierňavovej, bytom Nová Bystrica 607 o prepis nájomnej zmluvy na byt 
v bytovke č. 1125 na ňu a na syna počtom hlasov 9; 

29. Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu 
bystrická dolina pre roky 2015 – 2022 zároveň poveruje starostu obce pána Ing. Jozefa 
Balačina jednaním v predmetnej veci spracovania PHSR MHD počtom hlasov 9; 

30. Plat starostu obce vo výške : základný plat + 25 % zvýšenie s platnosťou od 1. 1. 2016 
mesačne počtom hlasov 6, traja sa zdržali; 

31. Plat kontrolóra obce vo výške: základný plat + 5% odmena s platnosťou od 1. 1. 2016, 
počtom hlasov 8, 1 sa zdržal; 

32. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 z 346 199,- Eur na 392 347,- Eur počtom hlasov 7 zo 7 
prítomných poslancov; 

33. Súhlas s vysporiadaním  parcely CKN 5080 pre pána Jána Huláka, bytom Nová Bystrica 
452 počtom hlasov 6 za, 3 sa zdržali; 

34. Žiadosť o osadenie značky obec Nová Bystrica u Rajnohy a zároveň výmena dopravnej 
značky obce za dopravnú značku maximálna povolená rýchlosť 50 (prípadne koniec 70) 
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osadenie rýchlostnej značky maximálna rýchlosť 50 pred zastávkou na konci obce 
v smere do Starej Bystrice počtom hlasov 7 za, 1 sa zdržal, 1 neprítomný. 

 
C/ OZ ruší: 
 

1. Ruší nájomnú zmluvu spoločenstva PSBL Vychylovka počtom hlasov 8, jeden 
neprítomný; 

 
D/ OZ neschvaľuje:  
 

2. Žiadosť SEVAK, a. s. o dlhodobom prenájme obecného vodovodu, OZ ako technické 
riešenie odporúča napojiť plánovaný vodovod v časti u Andrisa, kde je vybudovaná 
šachta a odbočka z hlavného potrubia a toto miesto v minulosti slúžilo ako bod 
doplňovania pôvodného obecného vodovodu počtom hlasov počtom hlasov 8, jeden sa 
zdržal 

3. Žiadosť Centra voľného času, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca o finančný príspevok 
počtom hlasov 9; 

4. Žiadosť Poradensko – tréningového centra Náruč – Čadca o finančný príspevok počtom 
hlasov 7, 2 neprítomní; 

5. Žiadosť  Rudolfa Pochybu, Nová Bystrica 230 o odpredaj parcely CKN 263/2 o výmere 14 
m2 počtom hlasov 9; 

6. Žiadosť Ing. Petra Galloviča s manželkou o odpredaj troch suchých smrekov vo 
vlastníctve obce Nová Bystrica z dôvodu, že drevo sa využije pre potreby obce počtom 
hlasov 9; 

7. Žiadosť o splátkový kalendár pani Evy Jantulovej, Nová Bystrica 1125/2A počtom hlasov 
9. 

 
E/ Deleguje: 
 

1. Do rady školy ZŠ s MŠ Nová Bystrica nasledovných členov: Miroslav Masnica, Dušan 
Šadibol, Jozef Kuric počtom hlasov 9; 

 
 

 

       Ing. Jozef Balačin 

       starosta obce 

 

Overovatelia: Ľubomír Griga   Dušan Šadibol 
 

Zapisovateľ:  Anna Chovancová 


