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Z á p i s n i c a 

zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa  
13. decembra 2017 

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

PhDr. Marián Liščák, PhD. 
Miroslav Masnica         

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

      Jaroslav Kováč 
  
  
             
Program: 
 

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

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia 
3. VZN Obce Nová Bystrica č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 
4. VZN Obce Nová Bystrica č. 4/2017 o dani z nehnuteľností 
5. VZN Obce Nová Bystrica č. 5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
6. VZN Obce Nová Bystrica č. 6/2017 o miestnej dani za psa 
7. VZN Obce Nová Bystrica č. 7/2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
8. Schválenie ďalších Poplatkov na území obce Nová Bystrica pre rok 2018 
9. Schválenie rozpočtu Obce Nová Bystrica na rok 2018 
10. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2017-

18 pre projekt s názvom „Opatrenia na ochranu pred povodňami v Obci  Nová Bystrica“ 
a zároveň schválenie spolufinancovania obce na projekte. 

11. Prerokovanie žiadosti na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 
12. Prerokovanie žiadosti na prenájom bytových priestorov vo vlastníctve obce 
13. Rôzne 
14. Schválenie uznesenia 
15. Záver 
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- u z n e s e n i e   číslo  5/2017 
 

A/ OZ berie na vedomie: 
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Nová Bystrica na rok 2018 

a roky 2019 a 2020; 

2. Správu z kontroly č.17/2017 – kontrola účtu 211 – pokladnica za 1. polrok 2017 na obecnom 

úrade v Novej Bystrici; 

3. Správu z kontroly č. 18/2017 zistenia výšky záväzkov z neuhradených faktúr k 2017 

a dodržanie podmienky § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.; 

4. Správu z kontroly č. 19/2017 – kontrola účtu 211 – pokladnica za 1. polrok 2017 v ZŠ s MŠ 

Vychylovka; 

5. Správu z kontroly č. 20/2017 – kontrola účtu 211 – pokladnica za 1. polrok 2017 v ZŠ s MŠ 

Nová Bystrica; 

6. Zápisnicu zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu. 

7. Zápisnicu z otvárania obálok k obchodnej verejnej súťaži č. 1/2017 zo dňa 27. 9. 2017. 

8. Žiadosť Štefana Blahovca a Emílie Blahovcovej, Nová Bystrica č. 817 o odpredaj časti parcely 

CKN 5623/2. Postupuje sa stavebnej komisii. 

9. Žiadosť o pridelenie bytu v Novej Bystrici od Jakuba Žovina, Nová Bystrica 816. Zaradzuje sa 

do poradovníka. 

10. Žiadosť o pridelenie bytu v Novej Bystrici od Evy Kotvasovej, Nová Bystrica 1007. Zaradzuje sa 

do poradovníka. 

11. Žiadosť Základnej organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Nová Bystrica o finančný 

príspevok na činnosť . Postupuje sa finančnej komisii. 

12. Žiadosť DHZ Nová Bystrica o schválenie rozpočtu na rok 2018. Postupuje sa finančnej komisii. 

13. Žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Horná 101 Čadca o finančnú dotáciu na 

rok 2018. Postupuje sa finančnej komisii. 

14. Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686 o finančný príspevok na kroje. Postupuje sa finančnej 

komisii. 

15. Žiadosť Márie Šulavovej, Nová Bystrica 637 o asfaltovú cestu.  

16. Žiadosť Petra Kováča, Nová Bystrica novostavba na parcele č. 2805 o asfaltovú cestu 

a verejné osvetlenie. 

 

B/ OZ schvaľuje 

 
1. Návrhová komisia:   Marián Liščák, Ján Šutiak, Jaroslav Kováč                                        

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Michal Balačin, Miroslav Masnica 

Zapisovateľka:    Anna Chovancová 

 program dnešného zastupiteľstva počtom hlasov 5 za z 5 prítomných poslancov; 

2. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 a poveruje Annu Chovancovú, hlavnú kontrolórku 

obce jej vykonaním počtom hlasov 7 za, 1 sa zdržal; 

3. VZN č. 3/2017 počtom hlasov 6 za 1 sa zdržal zo 7 prítomných poslancov; 

4. VZN č. 4/2017 počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov; 

5. VZN č. 5/2017 počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov; 
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6. VZN č. 6/2017 počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov; 

7. Zmenu sadzby  vo VZN č. 7/2017 o zmene sadzby za predajné stánky s alkoholickými nápojmi 

počas hodov z pôvodných 150,- na 50,- Eur počtom 6 za, 1 sa zdržal; 

8. Pridanie bodu e) do VZN č. 7/2017  stánok s občerstvením a alkoholickými nápojmi  počas 

kultúrnych dní v sume 150,- Eur počtom hlasov 4 za, 3 sa zdržali; 

9. VZN č. 7/2017 počtom hlasov  7 za, 1 sa zdržal z 8 prítomných poslancov; 

10. Doplnenie sadzby v Poplatkoch na území obce Nová Bystrica, pridanie bodu i) poplatok za 

kary vo výške 20,- Eur počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov; 

11. Poplatky na území obce Nová Bystrica počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov; 

12. Návrh rozpočtu obce Nová Bystrica na rok 2018 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných 

poslancov; 

13. Návrh zavedenia poplatku za vodné vo výške 30,- Eur ročne pre rekreačné chaty a chalupy  

napojené na obecný vodovod bez vodomeru v osadách od Peťka po Kohútovcov počtom 

hlasov počtom hlasov 7 za, 1 neprítomný; 

14. Návrh nezvyšovať originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ Nová Bystrica počtom hlasov 6 za, 2 sa 

zdržali z 8 prítomných poslancov; 

15. Realizáciu investičného projektu- investičného zámeru s názvom: „Opatrenia na ochranu 

pred povodňami v obci Nová Bystrica“ v nasledovnom rozsahu: 

a) Celkové výdavky projektu (v EUR) 1 088 912,00 €  
b) Celkové oprávnené výdavky (v EUR) 1 088 912,00 €  
c) Celkové neoprávnené výdavky (v EUR) 0,00 
d) Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR)1 034 466,40 €  
e) Intenzita pomoci (v %) 95,00 % 
f) Spolufinancovanie žiadateľa (v %) 5% 
g) Zdroje žiadateľa celkom (v EUR) 54 445,60 € počtom hlasov 7 za, 2 sa zdržali z 9 prítomných 

poslancov 
16. Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku počtom 

hlasov 7 za, 2 sa zdržali z 9 prítomných poslancov 

17. Uskutočnenie verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom na predmet, ktorým je realizácia 

hlavnej aktivity projektu „Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Nová Bystrica“ 

počtom hlasov 7 za, 2 sa zdržali z 9 prítomných poslancov 

18. Zabezpečenie uzavretia zmlúv s dodávateľmi tovarov a služieb v zmysle zákona NR SR č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ako aj v zmysle prísl. právnych predpisov stavebného 

dozoru a podporných aktivít projektu v zmysle predkladaného rozpočtu, ktorý je súčasťou 

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom: 

„Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Nová Bystrica“ počtom hlasov 7 za, 2 sa 

zdržali z 9 prítomných poslancov; 

19. Spolufinancovanie žiadateľa vo výške 54 445,60 € počtom hlasov 7 za, 2 sa zdržali z 9 

prítomných poslancov; 

20. Žiadosť TJ Slovan Nová Bystrica o navýšenie rozpočtu o sumu 500,- Eur počtom hlasov 

počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov. 
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21. Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby od Žilinského samosprávneho kraja na parcelách vo 

vlastníctve obce č. KNC 11028/2, KNC 11028/3, KNC 11337, KNC 11339, KNC 517, KNE 

11243/16 a KNE 11243/13 v katastrálnom území obce Nová Bystrica pod podmienkou 

výmeny niektorých z nich za časť parcely CKN 10117/1, kde má stáť zberný dvor počtom 

hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov. 

22. Odpredaj pozemku pre COOP Jednota, Čadca, Palárikova 87 pod budovou na parcele CKN 

4898 o výmere 644 m2 v zmysle zákona 9 a) odstavec 8 písmeno b) zákona 138/91 Zb. z. 

o majetku obcí v cene 50,- Eur alebo prenájom v cene 5,- Eur za meter štvorcový ročne 

v zmysle zákona 9 a) odstavec 9 písmeno c) zákona 138/91 Zb. z. o majetku obcí počtom 

hlasov 6 za, 2 sa zdržali; 

23. Pridelenie voľného 3 izbového bytu Zuzane Kotvasovej, bytom Nová Bystrica 1053 počtom 

hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov; 

24. Pridelenie uvoľneného 1 izbového bytu v zmysle poradovníka počtom hlasov 8 za z 8 

prítomných poslancov; 

25. Cenu za audit pre Ing. Jozefínu Smolkovú, Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina vo výške 1771,- Eur 

počtom hlasov 6 za, 1 sa zdržal zo 7 prítomných poslancov 

26. Žiadosť o schválenie použitia nevyčerpaných originálnych kompetencií na dofinancovanie 

prenesených kompetencií počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov. 

27. VZN obce Nová Bystrica č. 4/2014 – dodatok č. 1 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných 

poslancov. 

28. VZN obce Nová Bystrica č. 2/2017 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nová Bystrica 8 za z 8 prítomných 

poslancov 

29. Žiadosť o odpustenie poplatkov za zimné vykurovanie od FODENT s.r.o. Nová Bystrica 655 

a KOFIRE s. r. o. Nová Bystrica 655 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

30. Rozpočtové opatrenie č. 4 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

31. Uznesenie OZ počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

C/ OZ súhlasí 
1. So žiadosťou okresného úradu Čadca o opravu chyby v katastrálnom operáte X 624/2017 

v súvislosti so zmenou celkovej výmery katastrálneho územia Nová Bystrica počtom hlasov 8 

za z 8 prítomných poslancov. 

 

D/ OZ neschvaľuje 
1. Žiadosť pána Jaroslava Flaka o zníženie ceny za odkúpenie parcely č. 8933/37 počtom hlasov 

6 za, 2 sa zdržali 
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1. Záver 

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani 
pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval 
prítomným za účasť na zasadaní. 

 

 

 

       Ing. Jozef Balačin 

       starosta obce 

 

 

 

Overovatelia: Miroslav Masnica    Mgr. Michal Balačin 
 

Zapisovateľ:  Anna Chovancová 


