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Z á p i s n i c a 

zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa  
12. apríla 2017 

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

Jaroslav Kováč 
PhDr. Marián Liščák, PhD. 
Miroslav Masnica         

      Mgr. Peter Čierňava 
Ľubomír Griga 
Bc. Jozef Kuric 
Ján Šutiak            
 

 
Neprítomný:     Šadibol Dušan                  
  
             
Program: 
 

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

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia 
3. Prerokovanie žiadosti na odpredaj, respektíve výmenu pozemkov vo vlastníctve obce 
4. Prerokovanie žiadosti na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce 
5. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-

1 pre projekt s názvom „Rozšírenie kapacít MŠ Nová Bystrica“ 
6. Schválenie nájomných zmlúv v rámci žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt s názvom 

„Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Nová Bystrica“ 
7. VZN o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu obce Nová Bystrica 
8. Rôzne 
9. Schválenie uznesenia 
10. Záver 

 
- u z n e s e n i e   číslo  2/2017 
 

A/ OZ berie na vedomie: 
 

1. Žiadosť Poľovníckeho združenia  Starý diel Vychylovka o odpredaj parcely č. CKN 
11028/2 s tým, že obec preskúma, či sa vôbec dá v danej lokalite stavať 

2. Správu z kontroly zúčtovania dotácie z rozpočtu obce v ZO SZ včelárov č. 8/2017 
3. Správu z kontroly zúčtovania dotácie z rozpočtu obce v DHZ Vychylovka č. 9/2017 
4. Žiadosť Júliusa Grigu, Nová Bystrica, Vychylovka 148 o odkúpenie pozemku pod 

dvojgarážou na parcele CKN 2631 o výmere cca 120 m2. 
5. Žiadosť Mareka Fedora, Nová Bystrica 823 o vyjadrenie stavebnej komisie k parcelám 

CKN 5718/3 a 5718/73. Žiadateľ sa vyzve k spresneniu zámeru. 



 2

 

2

 

6. Žiadosť Jozefa Šadibola, Vychylovka 749 o odpredaj stavebného pozemku 4702/144. 
7. Žiadosť  Štefana Plaštiaka, Nová Bystrica 392 o odpredaj stavebného pozemku 

4702/144, prípadne zámenu s parcelou 9998/3 o výmere 400 m2. 
8. Žiadosť Ivety Čierňavovej, Nová Bystrica o opatrovací príspevok. Postupuje sa sociálnej 

komisii. 
9. Žiadosť Štefánie Petrekovej, Nová Bystrica 1050 o opatrovací príspevok. Postupuje sa 

sociálnej komisii. 
 
B/ OZ schvaľuje: 
 

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

Mgr. Peter Čierňava  
Overovatelia zápisnice: Jozef Kuric, Miroslav Masnica 

2. Zapisovateľka:   Anna Chovancová 
3. Schvaľuje program dnešného zastupiteľstva počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných 

poslancov 
4. Žiadosť Jána Šadibola, Nová Bystrica 764 o odkúpenie parcely CKN 8307/5 o výmere 23  

m2 v cene 5,- Eur za m2 v zmysle §9 a ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. z. 
počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

5. Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu “Rozšírenie kapacít MŠ Nová Bystrica”, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce počtom hlasov 8 za z 8 prítomných 
poslancov. 
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci počtom 
hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov. 
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 9647,78 EUR, čo predstavuje rozdiel celkových výdavkov projektu (208 155,56 
EUR) a poskytnutého NFP (198 507,78 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov. 

6. Žiadosť Jána Šadibola, Nová Bystrica 764 o výmenu časti parcely CKN 11854 za časti 
v parcelách CKN 12021 a CKN 12022 v rovnakej výmere s tým, že žiadateľ si dá 
vyhotoviť geometrický plán k tomuto zámeru počtom hlasov 8 za z 8 prítomných 
poslancov 

7. Odpredaja pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa pani  Irene Slepiakovej, 
bytom Vychylovka 740, konkrétne parcely CKN 3531/2 o výmere 106 m2, CKN 4143/2 
o výmere 88 m2, CKN 3527/5 o výmere 35 m2 v cene 3,50 za meter štvorcový a parcelu 
CKN 3527/7 o výmere 402 m2 v cene 5,- Eur za meter štvorcový.  Počtom hlasov 6 za, 1 
sa zdržal a 1 proti z 8 prítomných poslancov. Jedná sa o prípad osobitného zreteľa: 
dlhodobo využívané, zastavané. Schválený počtom hlasov 6 za, 1 sa zdržal a 1 proti z 8 
prítomných poslancov. 

8. Súhlasí s výzvou Okresného úradu v Čadci, katastrálneho odboru o opravu výmeru 
a zákresu priebehu hraníc CKN č. 10154/1 a 10251 z pôvodného údaja CKN č. 10154/1 
vo výmere 2475 m2 a CKN 10251 o výmere 134 m2 na nový údaj CKN č. 10154/1 
o výmere 2467 m2 a CKN 10251 o výmere 138 m2 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných 
poslancov 

9. Žiadosť Mateja Marušku o prenájom voľných nebytových priestorov v Dome služieb 
v zmysle §9 a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. z. v cene 20,- Eur za meter 
štvorcový ročne počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov, Osobitný zreteľ: využitie 
voľných nebytových priestorov počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov.  

10. Nájomnú zmluvu č. 00724/2017-PNZ-P40185/17.00, kde prenajímateľ SPF prenajíma 
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Obci Nová Bystrica pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Nová Bystrica 
o celkovej výmere 1471,72 m2 identifikovaných vo vlastníctve neznámych vlastníkov 
v nakladaní SPF za účelom vodnej stavby „Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci 
Nová Bystrica“  za ročný nájom vo výške 40,- Eur. Zároveň schvaľuje uzavretie 
nájomných zmlúv podľa predloženého súpisu v cene 1,-/zmluva/rok. Počtom hlasov 8 za 
z 8 prítomných poslancov. 

11. Zmenu a Doplnok č. 2 Územný plán obce Nová Bystrica v súlade s ustanovením §26, ods. 
3) Stavebného zákona počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

12. VZN Obce Nová Bystrica o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 2. Územného plánu Obce 
Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 27, ods. 3) Stavebného zákona počtom hlasov 8 
za z 8 prítomných poslancov 

13. Žiadosť  hudobnej skupiny Bystrická kasňa, Nová Bystrica 747 o finančnú podporu vo 
výške 300,- Eur počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

14. Žiadosť Dobrovoľný hasičský zbor Vychylovka o finančný príspevok na nákup 
materiálneho zabezpečenia vo výške 1000,- Eur podľa predloženého rozpočtu počtom 
hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

15. Prísediacich na okresnom súde v Čadci Ľubomíra Grigu, Jána Šutiaka a Mgr. Michala 
Balačina na funkčné obdobie v rokoch 2018 až 2021 počtom hlasov 5 za, 3 sa zdržali 

16. Plat starostu obce vo výške základného platu plus odmeny vo výške 30% mesačne 
s účinnosťou od 1. 1. 2017 počtom hlasov 6 za, 2 sa zdržali z 8 prítomných poslancov 

17. Plat kontrolóra obce vo výške základného platu plus odmeny vo výške 5% mesačne 
s účinnosťou od 1. 1. 2017 počtom hlasov 5 za, 3 sa zdržali 

18. Plat zástupcu starostu obce počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 
19. Plat poslanca obecného zastupiteľstva počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

 
C/OZ konštatuje: 
 

1. Návrh Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu obce Nová Bystrica / ÚPN-O Nová Bystrica 
/ bol po dobu 30 dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný 
s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami 
v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona 

2. Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, 
a právnických osôb sú zapracované vo výslednom návrhu Zmeny a Doplnku č. 2 ÚPN-O 
Nová Bystrica, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej 
dokumentácie a pred realizáciou stavieb 

3. Verejnosť neuplatnila žiadne pripomienky k návrhu Zmeny a Doplnku č. 2 ÚPN-O Nová 
Bystrica 

4. Okresný úrad, Odbor výstavby a BP v Žiline preskúmal návrh Zmeny a Doplnku č. 2 
Územného plánu obce Nová Bystrica podľa § 25 stavebného zákona a vydal k nemu 
súhlasné stanovisko pod č. OU-ZA-OVBP1-2017/015050/HRI zo dňa 16. 3. 2017 

 
D/ OZ súhlasí: 
 

1. S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, 
a právnických osôb k návrhu Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu obce Nová Bystrica 

 
 
E/ OZ neschvaľuje:  
 

1. Žiadosť Albína Frančiaka, bytom Nová Bystrica, Vychylovka o odpredaj časti parcely CKN 
2961 v osade u Talapky o výmere cca 100 m2 počtom hlasov 7 za, 1 sa zdržal z 8 
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prítomných poslancov 
 
 
       Ing. Jozef Balačin 

       starosta obce 

 

Overovatelia: Miroslav Masnica   Bc. Jozef Kuric 
 

Zapisovateľ:  Anna Chovancová 


