Zápisnica
zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
15. augusta 2018
Prítomní:
Starosta obce:

Balačin Jozef, Ing.

Členovia OZ:
Mgr. Michal Balačin
Ing. Jozef Kuric – prišiel neskôr na zasadanie OZ
Šadibol Dušan - odišiel skôr zo zasadania OZ
Mgr. Peter Čierňava
Ľubomír Griga
Ján Šutiak
Neprítomní:

Jaroslav Kováč
Miroslav Masnica
PhDr. Marián Liščák, PhD.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie
zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nová Bystrica pre
programovacie obdobie 2018 – 2022
4. Prerokovanie žiadostí na prenájom bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve
obce
5. Prerokovanie žiadostí na odpredaj a prenájom pozemkov vo vlastníctve obce
6. Rôzne
7. Schválenie uznesenia
8. Záver
- u z n e s e n i e číslo 6/2018
A/ OZ berie na vedomie:
1. žiadosť Zuzany Strapáčovej bytom Nová Bystrica č. 901 o pridelenie nájomného bytu –
žiadosť sa zaraďuje do poradovníka,
2. žiadosť Augistína Slučiaka bytom Nová Bystrica č. 14 o pridelenie nájomného bytu –
žiadosť sa zaraďuje do poradovníka,
3. žiadosť Mateja Tabáka bytom Stará Bystrica č. 652 o pridelenie nájomného bytu –
žiadosť sa zaraďuje do poradovníka,
4. žiadosť Zuzany Králikovej bytom Zborov nad Bystricou č. 164 o pridelenie nájomného
bytu – žiadosť sa zaraďuje do poradovníka,
5. správu z kontroly č. 11/2018 – kontrola výšky záväzkov z neuhradených dodávateľských
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faktúr k 30.06.2018,
6. správu z kontroly č. 12/2018 – kontrola plnenia vybraných položiek nedaňových príjmov
z prenajatých nájomných domov Obce Nová Bystrica k 30.06.2018,
7. správu z kontroly č. 13/2018 – kontrola dodržania podmienok § 17 ods. 6 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.,
8. preverovanie podmienok na prijatie návratného zdroja financovania,
9. žiadosť Márie Cingelovej bytom Nová Bystrica č. 409 o odpredaj časti parcely CKN
4702/28 – postupuje sa stavebnej komisii,
10. žiadosť Štefana a Terézie Sobolovej bytom Nová Bystrica č. 784 o náhradu pozemku, cez
ktorý preteká potôčik č. 5652 vo výmere 60 m2, na parcele číslo 5673 v KÚ Nová
Bystrica,
11. Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Nová Bystrica zo dňa 27.06.
2018.
B/ OZ schvaľuje:
1. Návrhová komisia:
Mgr. Peter Čierňava, Ľubomír Griga, Dušan Šadibol
Overovatelia zápisnice:
Ján Šutiak, Mgr. Michal Balačin
Zapisovateľka:
Anna Chovancová
Návrhovú komisiu a overovateľov počtom hlasov 5 za z 5 prítomných poslancov,
Program dnešného zastupiteľstva počtom hlasov 5 za z 5 prítomných poslancov;
Uznesenie OZ počtom hlasov 5 za z 5 prítomných poslancov.
2. žiadosť Jakuba Žovina bytom Nová Bystrica č. 816 o pridelenie dvojizbového bytu v BD
č.s. 1053, počtom hlasov 5,
3. žiadosť Slávky Halvoníkovej bytom Nová Bystrica č. 391 o pridelenie dvojizbového bytu
v BD č.s. 1126, počtom hlasov 5,
4. žiadosť Terézie Brisudovej bytom Nová Bystrica č. 523 o pridelenie trojizbového bytu
v BD č.s. 1126, počtom hlasov 6,
5. komunitný plán sociálnych služieb obce Nová Bystrica pre programové obdobie 20182022, počtom hlasov 5, jeden sa zdržal,
6. prenájom nebytových priestorov na zdravotnom stredisku, do doby začatia
rekonštrukcie zdravotného strediska Eve Kubeňovej bytom Nová Bystrica Vychylovka č.
1112, počtom hlasov 6,
7. žiadosť Mariána Plazáka bytom Nová Bystrica č. 121 o odkúpenie pozemkov na parcele
CKN 10202/4 o výmere 111 m2 ostatné plochy a parcele CKN 10661/37 o výmere 167
m2 vodná plocha v zmysle zákona č. 138/91 Zb. o majetku obce § 9a ods. 8 písm. b,
v cene 5,-€/ m2 , počtom hlasov 3, dvaja sa zdržali,
8. predbežný odpredaj na základe žiadosti Viery Romaníkovej bytom Nová Bystrica č. 820
o odkúpenie časti pozemku na parcele CKN 5261/2, po vytvorení geometrického plánu,
ktorý bude odsúhlasený stavebnou komisiou na mieste, počtom hlasov 5, jeden sa
zdržal,
9. pre voľby do územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia dňa 10.11.2018, jeden volebný
obvod Nová Bystrica s počtom poslancov 9 a schvaľuje dva volebné okrsky: Okrsok č. 1. ,,Nová Bystrica“ a Okrsok č. 2. - ,,Vychylovka“ , počtom hlasov 6,
10. prenájom pozemku časti parcely EKN 11188/3 a EKN 11190/1, ktoré prechádzajú cez
parcelu CKN 5623/2, na obdobie 1 rok od uzatvorenia žiadosti, na základe žiadosti
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11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

Štefana Blahovca a Emílie Blahovcovej bytom Nová Bystrica č. 817, po zameraní
a vytýčení, ktoré bude odsúhlasené stavebnou komisiou na mieste, počtom hlasov 5,
jeden sa zdržal,
žiadosť Stanislava Halvoníka bytom Nová Bystrica č. 672 s manželkou, o výmenu
parcely CKN 4702/143 orná pôda o výmere 282 m2 vo vlastníctve Obce Nová Bystrica za
pozemky CKN 2342/4 ostatné plochy o výmere 60 m2 a CKN 2464/2 orná pôda
o výmere 61 m2, počtom hlasov 5 za, jeden sa zdržal,
vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na pozemky vo vlastníctve Obce Nová Bystrica
CKN 1828 o výmere 326 m2, CKN 2551 o výmere 429 m2, v minimálnej cene 10,-€/m2
a zároveň schvaľuje podmienky verejnej obchodnej súťaže číslo 1/2018 počtom hlasov
č .4, dvaja sa zdržali,
zloženie komisie na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže 1/2018 a to Jozef Kuric,
Michal Balačin a Dušan Šadibol počtom hlasov 6,
pre voľby do územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia dňa 10.11.2018, 100% úväzok
starostu obce, počtom hlasov 6,
sponzorský príspevok vo výške 100,-€, na základe žiadosti Jednoty dôchodcov na
Slovensku Mestská organizácia Čadca, na realizáciu aktivít spojených s festivalom,
,,Druhý ročník Festivalu seniorov Kysúc“ , počtom hlasov 6,
cenu vo výške 3,-€, za jedlo s rozvozom v rámci Obce Nová Bystrica, počtom hlasov 4,
jeden sa zdržal,
rozpočtové opatrenie č. 3/2018, počtom hlasov 5,
prekleňovací úver vo výške 507000,-€ na prefinancovanie projektu s názvom ,,Spoločná
ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza“, počtom hlasov
5,
zhotovenie pamätníka padlých vojakov z obce Nová Bystrica, k stému výročiu
ukončenia 1. svetovej vojny, počtom hlasov 5,
finančný príspevok na rekonštrukciu vodovodu v Obci Nová Bystrica časť Veľký Potok –
stred,
vo výške 400,-€, počtom hlasov 5.

C/ OZ neschvaľuje:
1. žiadosť Stanislava Kurica bytom Nová Bystrica č. 781 o odkúpenie časti parcely CKN
5718/3 z dôvodu, že sa jedna o obecnú komunikáciu, počtom hlasov 5,
2. žiadosť Ladislava Slivku s manželkou bytom Nová Bystrica č. 797 o odkúpenie časti
parcely CKN 5718/3 z dôvodu, že sa jedna o obecnú komunikáciu, počtom hlasov 5,
3. žiadosť Marty Adamcovej bytom Nová Bystrica č. 804 o odkúpenie časti parcely CKN č.
5169, počtom hlasov, počtom hlasov 5.

Ing. Jozef Balačin
starosta obce
Overovatelia: Ján Šutiak
Zapisovateľ: Anna Chovancová

Mgr. Michal Balačin
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