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  Z á p i s n i c a 

zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa  
19. júna 2018 

 
Prítomní: 

 

Starosta obce:    Balačin Jozef, Ing. 

       

Členovia OZ: 

      Mgr. Michal Balačin  

Jaroslav Kováč 

PhDr. Marián Liščák, PhD. 

Miroslav Masnica         

      Šadibol Dušan                   

      Mgr. Peter Čierňava 

Ľubomír Griga 

      Ján Šutiak            

 

Neprítomný:     Ing.  Jozef Kuric 

 

             

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie 

zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisie 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia 

3. Schválenie Záverečného účtu Obce Nová Bystrica za rok 2017 

4. Prerokovanie investičnej akcie – Budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 

5. Prerokovanie žiadostí na odpredaj a prenájom pozemkov vo vlastníctve obce 

6. Prerokovanie žiadostí na prenájom bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve 

obce 

7. Rôzne 

8. Schválenie uznesenia 

9. Záver 

 
- u z n e s e n i e   číslo  2/2018 
 

A/ OZ berie na vedomie: 

 

1. Správu z kontroly č. 6/2018 – kontrola správnosti zúčtovania dotácie z rozpočtu obce za 

rok 2017 v TJ Slovan Nová Bystrica 

2. Správu z kontroly č. 7/2018 – kontrola správnosti zúčtovania dotácie z rozpočtu obce za 

rok 2017 v ZO SZZ Nová Bystrica  

3. Správa z kontroly č. 8/2018 – kontrola účtu 211 – pokladnica za rok 2017 v OP SPLV 
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Nová Bystrica 

4. Správa z kontroly č. 9/2018 – kontrola inventarizácie za rok 2017 v OP SPLV Nová 

Bystrica 

5. Žiadosť Eleny Cádrovej, bytom Vychylovka 645 o prenajatie pozemku za účelom 

výstavby altánku. 

6. Žiadosť Ladislava Slivku a manželky Daniely, Nová Bystrica 797 o odkúpenie časti 

parcely CKN 5718/3. Postupuje sa stavebnej komisii. 

7. Žiadosť Marty Adamcovej, Nová Bystrica 804 o odkúpenie časti parcely CKN 5169. 

Postupuje sa stavebnej komisii. 

8. Žiadosť Štefana a Terézie Sobolovej o náhradu pozemku  5652 vo výmere 60 m2 na 

parcele číslo 5673. Postupuje sa stavebnej komisii. 

9. Žiadosť Ľubomíra Petreka, Nová Bystrica 325 o pridelenie nájomného bytu. Zaradzuje sa 

do poradovníka. 

10. Žiadosť Slávky Halvoníkovej, Nová Bystrica 391 o prenájom bytu. Zaradzuje sa do 

poradovníka. 

11. Žiadosť Adriána Bohuša, Veľké Kozmlovce č. 167 o prenájom bytu. Zaradzuje sa do 

poradovníka. 

12. Žiadosť Emila Kolenu, Nová Bystrica, 583 o pridelenie nájomného bytu. Zaradzuje sa do 

poradovníka. 

13. Žiadosť Evy Kubeňovej, Nová Bystrica – Vychylovka 1012 o prenájom nebytových 

priestorov v dome služieb za účelom prevádzkovania lymfodrenáže, strihania a iných 

doplnkových služieb. Zaradzuje sa do poradovníka. 

14. Žiadosť Moniky Poniščjakovej, Lány 906 o prenájom nebytových priestorov v dome 

služieb. Zaradzuje sa do poradovníka. 

15. Hlásenie o počte žiakov ZŠ s MŠ Nová Bystrica prihlásených na náboženskú/etickú 

výchovu v školskom roku 2018/2019 

16. Návrh na vyradenie osobného automobilu Rover z evidencie majetku obce v obstarávacej 

cene 2655, 51 Eur a to v zmysle Záznamu zo zasadnutia UIK zo dňa 30. 4. 2018 

 

B/ OZ schvaľuje:  

 

1. Návrhová komisia:   Marián Liščák 

     Ľubomír Griga 

      Jaroslav Kováč 

- Overovatelia zápisnice:  Ján Šutiak 

                                                           Miroslav Masnica 

- Zapisovateľka:   Anna Chovancová 

 

- Návrhovú komisiu a overovateľov  počtom hlasov  7 za zo 7  prítomných poslancov 

 

-  program dnešného zastupiteľstva počtom hlasov 7  za z 7 prítomných poslancov; 

 

- Uznesenie OZ počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov. 
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2. Prenájom pozemku v zmysle § 9 a) 9 písmeno c) zákona 138/91 Zb. z. o majetku obcí 

poľovníckemu združeniu Vychylovka Starý Diel CKN 11028/4 za účelom výstavby 

poľovníckej chaty v sume 1,- Euro ročne za celý pozemok na dobu 50 rokov počtom 

hlasov 6 za, 1 sa zdržal. 

3. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

4. Spracovanie projektovej dokumentácie k navrhovanej lávke u Rajnohy 7 za zo 7 

prítomných poslancov 

5. Žiadosť DHZ Nová Bystrica o finančný príspevok k zakúpeniu PS 12 vo výške 2200,- Eur, 

ktorú po zakúpení DHZ Nová Bystrica daruje do majetku obce počtom 8 za z 8 

prítomných poslancov 

6. Výstavbu Lekárske pracovisko – novostavba na parcelách KN 5395, 5396, 5398/1 

v predpokladanej hodnote zákazky 124 519,32 € a schvaľuje navýšenie kapitálových 

výdavkov na uvedené z prebytku hospodárenia obce za rok 2017 počtom hlasov 8 za z 8 

prítomných poslancov 

7. Žiadosť Miroslava Šadibola, Vychylovka 859 o odkúpenie pozemkov parcely 1828 

o výmere 326 m2 a 2551 o výmere 429 m2 formou verejno-obchodnej súťaže počtom 

hlasov 7 za, 1 proti 

8. Žiadosť EUB, s. r. o., Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš o vecné bremeno pri 

rekonštrukcii vysokého napätia na pozemkoch v majetku obce parcely E-KN 11195/1 

výmera obmedzenia 203 m2 a 2 m a C-KN 10608 výmera obmedzenia 10 metrov 

bezodplatne v prospech budúceho oprávneného vecného bremena  počtom hlasov 6 za, 

2 neprítomní z 8 prítomných poslancov 

9. Predbežne súhlasí so žiadosťou Mariána Plazáka, bytom Nová Bystrica 121 o odpredaj 

oploteného pozemku vo vlastníctve obce parcely 10202/4 a 10661/37 v osade 

Berešovia s podmienkou doloženia kompletného geometrického plánu počtom hlasov 7 

za, 1 sa zdržal z 8 prítomných poslancov 

10. Prenájom voľných nebytových priestorov v Dome služieb Nikole Petrekovej, bytom 

Vychylovka 325 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

11. Organizáciu ZŠ s MŠ Nová Bystrica školy na roky 2018/2019 počtom hlasov 7 za zo 7 

prítomných poslancov 

12. Organizáciu ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka na roky 2018/2019 počtom hlasov 7 za 

zo 7 prítomných poslancov 

13. Vyradenie osobného automobilu Rover z evidencie majetku obce v obstarávacej cene 

2655,51 Eur, a to v zmysle Záznamu zo zasadnutia UIK zo dňa 30. 4. 2018 počtom hlasov 

8 za z 8 prítomných poslancov 

14. Rozpočtové opatrenie číslo 2 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov  

15. Súhlasí s návrhom poslancov Grigu a Liščáka na prípravu pomníka respektíve pamätnej 

tabule padlým vojakom z prvej svetovej vojny k 100. výročiu ukončenia vojny. Zároveň 

poveruje uvedených poslancov zistiť cenovú kalkuláciu každej varianty. Počtom hlasov 

8 za z 8 prítomných poslancov. 

16. Plat starostu obce vo výške základného platu plus odmena 35 % počtom hlasov 8 za z 8 

prítomných poslancov. S platnosťou od 1. 1. 2018 

17. Plat kontrolóra obce  vo výške základného platu plus 5 % počtom hlasov 8 za z 8 
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prítomných poslancov. S platnosťou od 1. 1. 2018 

C/ OZ neschvaľuje: 

 

1. Žiadosť Štefana Blahovca a manželky Emilíe, bytom Nová Bystrica 817 o odpredaj časti 

parcely CKN 5632/2 kvôli prístupu k hospodárskym budovám počtom hlasov 4 sa 

zdržali, 4 proti z 8 prítomných poslancov 

2. Žiadosť Juraja Mihálika, Nová Bystrica 468 o odkúpenie časti parcely CKN 6258 o výmere 

6 m2 počtom hlasov 8 sa zdržalo, z 8 prítomných poslancov 

3. Predbežne nesúhlasí so žiadosťou Jaroslava Briša, Nová Bystrica 436 a manželky 

Stanislavy o odkúpenie pozemku CKN 5718/72 o výmere 129 m2 z parcely CKN 5718/3 

vo vlastníctve obce. Pozemok sa odpredá formou verejno-obchodnej súťaže počtom 

hlasov 4 za, 3 sa zdržali, 1 neprítomný. 

4. Žiadosť o odpustenie poplatku za vodu Štefánie Janíkovej, Dlhá nad Oravou 189 

vzťahujúcej sa k nehnuteľnosti č. 70 v katastri obce Nová Bystrica počtom hlasov 7 za, 1 

sa zdržal 

5. Žiadosť Emílie Brisudovej, Stará Bystrica 213 o odpustenie poplatku za vodu v osade Pod 

Dolinou vzťahujúcou sa na nehnuteľnosť č. 74 v katastri obce Nová Bystria počtom 

hlasov 7 za, 1 sa zdržal 

6. Paulíny Kulasovej, Nová Bystrica 22 o odpustenie poplatku Žiadosť za vodu  vzťahujúci 

sa na nehnuteľnosť č. 22 v katastri obce Nová Bystrica počtom hlasov 7 za, 1 sa zdržal 

7. Žiadosť Ireny Pastvovej, Pravotice 49 o odpustenie poplatku 12,- Eur za odvoz odpadu za 

rok 2018 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

8. Žiadosť neziskovej organizácie Pierott so sídlom v Prešove o finančný dar vo výške 40-50 

Eur počtom hlasov 3 proti, 5 sa zdržali z 8 prítomných poslancov 

9. Žiadosť Albína Frančiaka, bytom Nová Bystrica 972 o odkúpenie obecných pozemkov 

parcela CKN 2961/1 o výmere 200 m2 počtom hlasov 5 sa zdržali, 2 proti, 1 neprítomný. 

 

D/ OZ Súhlasí 

1. S výmenou pozemku na cyklotrase medzi Obcou Nová Bystrica a Jozefom Čierňavom 

parcela 9570/4 o výmere 65 m2 určených geometrickým plánom pri ihrisku u Andrisa 

plus breh súbežne s pozemkom, kde si pozemok pán Čierňava vysporiadava 8 za z 8 

prítomných poslancov 

 

- u z n e s e n i e   č. 3/2018 

 

A/ schvaľuje 

 

A) predloženie a realizáciu projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová 

Bystrica“ na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie 

primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej 

starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných 

poslancov 

B) formu a druh poskytovaných služieb „Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci 

Nová Bystrica“ v súlade s výzvou na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie 
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primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej 

starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných 

poslancov 

C) vyčlenenie finančných zdrojov z rozpočtu Obce Nová Bystrica potrebných na zabezpečenie 

spolufinancovania projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová 

Bystrica“ v max. výške 41.200,- EUR počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

D) zabezpečenie formy partnerstva „Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová 

Bystrica“ Zmluvou o partnerstve počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

E) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu „Centrum 

integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová Bystrica“ z rozpočtu obce počtom hlasov 8 za 

z 8 prítomných poslancov 

 

B/  OZ doporučuje 

 

starostovi obce Nová Bystrica zabezpečiť prípravu a predloženie projektového zámeru Obce 

Nová Bystrica pre IROP a prípravu žiadosti o NFP. 

 

- U z n e s e n i e   č. 4/2018 

 

A/ OZ berie na vedomie 

 

1. Návrh Záverečného účtu obce Nová Bystrica za rok 2017 počtom hlasov 8 za z 8 

prítomných poslancov 

2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nová Bystrica za rok 

2017 počtom hlasov 8  

 

B/ OZ schvaľuje 

 

1. Záverečný účet obce Nová Bystrica za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

2. Prebytok hospodárenia v sume 119 101,32 €, 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 

3. Tvorbu rezervného fondu vo výške 11 910,13 €, čo predstavuje 10% z prebytku 

hospodárenia za rok 2017 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

4. Tvorbu fondu opráv vo výške 6001,32 € čo predstavuje 0,5% nákladov na obstaranie 

bytu počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

5. Vrátenie nepoužitých príjmových finančných operácií vo výške 109 856,77 € do 

rezervného fondu počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

6. Zapojenie zostatku prebytku z predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške 

101 189,87 € do rozpočtu obce na rok 2018 prostredníctvom príjmových finančných 

operácií počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

 

- u z n e s e n i e   č. 5/2018 
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A/ OZ schvaľuje 

 

1. Zapojenie obce Nová Bystrica do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného 

prostredia, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 s projektom Zberný dvor pre 

separovaný odpad v obci Nová Bystrica počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov. 

2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške 

max. 51 424,4 € z celkových oprávnených výdavkov projektu max. 1 028 487,99 € 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci počtom hlasov 8 za z 8 prítomných 

poslancov. 

3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov. 

 

 

 

 

       Ing. Jozef Balačin 

       starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:   Ján Šutiak    Miroslav Masnica 
 

Zapisovateľ:  Anna Chovancová 


