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Z á p i s n i c a 

zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa  
30. júna 2016 

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

Jaroslav Kováč 
PhDr. Marián Liščák, PhD. 

      Šadibol Dušan                   
Ľubomír Griga 

      Miroslav Masnica        
      Ján Šutiak            

Mgr. Peter Čierňava 
 
Neprítomní:     Jozef Kuric 
 
             
Program: 
 

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

2. Schválenie Záverečného účtu Obce Nová Bystrica za rok 2015 
3. Rôzne 
4. Schválenie uznesenia 
5. Záver 

 
- u z n e s e n i e   číslo  4/2016 
 

A/ OZ berie na vedomie: 
 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

obce za rok 2015. 
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k záverečnému účtu obce za 

rok 2015. 
 
B/ OZ schvaľuje: 
 

 Návrhová komisia:   PhDr. Marián Liščák, PhD. 

     Jaroslav Kováč 

     Ľubomír Griga 

 Overovatelia zápisnice:  Miroslav Masnica 

     Dušan Šadibol 
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 Zapisovateľka:    Anna Chovancová 

 Program zastupiteľstva počtom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov; 

 Návrh na vysťahovanie pani Romany Kullovej a jej rodiny do unimobunky v časti 

Podrycerová z bytového domu číslo 1126 v termíne do 31. Júla 2016 z dôvodu dlhodobého 

neplatenia nájmu a zároveň poveruje stavebnú komisiu vysťahovaním bytu za účasti starostu 

obce 7 za, jeden sa zdržal z ôsmych prítomných poslancov; 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje schodok hospodárenia v sume 58 065,97 €, zisteného podľa 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počtom hlasov 8 za z 8 

prítomných poslancov; 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok príjmových finančných operácií v sume 6 423,03 €, 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počtom hlasov 8 za 

z 8 prítomných poslancov; 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 6 423,03 € počtom hlasov 

8 za z 8 prítomných poslancov; 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov; 

 Uznesenie OZ počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov. 

 

 
 

       Ing. Jozef Balačin 

       starosta obce 

 

 

Overovatelia: 
Dušan Šadibol       Miroslav Masnica 
 


