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  Z á p i s n i c a 

zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa  
12. 12. 2018 

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

Mgr. Michal Balačin   - neprítomný 
Mgr. Peter Čierňava 
Ľubomír Griga 
PhDr. Monika Halvoníková 
Jana Huláková 
Jaroslav Kováč   - neprítomný 
PhDr. Marián Liščák, PhD 
Miroslav Masnica 
Dušan Šadibol  

 
Program: 
 

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

2. VZN obce Nová Bystrica č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti 
3. VZN obce Nová Bystrica č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
4. VZN obce Nová Bystrica č. 3/2018 o miestnej dani za psa 
5. VZN obce Nová Bystrica č. 4/2018 o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva 
6. Schválenie ďalších Poplatkov na území obce Nová Bystrica pre rok 2019 
7. Schválenie rozpočtu obce Nová Bystrica na rok 2019 
8. Prerokovanie žiadostí na odpredaj a prenájom pozemkov vo vlastníctve obce 
9. Prerokovanie žiadostí na prenájom bytových priestorov vo vlastníctve obce 
10. Rôzne 
11. Schválenie uznesenia 
12. Záver 

 
 

- u z n e s e n i e   číslo  11/2018 
 

A/ OZ berie na vedomie: 
 

1. Predstavenie zástupcov firmy CBA o podnikateľskom zámere – výstavba obchodného 

centra CBA.  

2. Správu z kontroly č. 10/2018 - kontrola vybavovania sťažností za rok 2017  

3. Správu z kontroly č. 14/2018 – kontrola hospodárenia v ZŠ s MŠ Nová Bystrica za rok 
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2017 

4. Správa z kontroly č. 15/2018 – kontrola hospodárenia v ZŠ s MŠ Vychylovka za rok 2017 

5. Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Nová Bystrica na rok 2019 a roky 2020 – 2021  

6. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

7. Žiadosť Vladislava Maholiaka o odkúpenie časti parcele, bytom Nová Bystrica č. 40. 

Postupuje sa stavebnej komisii. 

8.  Žiadosť Ladislava Gajdičiara o odpredaj časti parcele CKN 700, bytom Nová Bystrica č. 

645. Postupuje sa stavebnej komisii.  

9. Žiadosť Jaroslava Briša, bytom Nová Bystrica č. 436 o vyhlásenie verejnoobchodnej 

súťaže. Postupuje sa stavebnej komisii.  

10. Žiadosť Pavla Časnochu, bytom N.B. č. 916 o odpredaj obecných parciel na stavebné účely. 

Postupuje sa stavebnej komisii.  

11. Žiadosť Jozefa Plaštiaka, bytom N.B. č. 25 o odpredaj časti parcele. Postupuje sa stavebnej 

komisii.  

12. Žiadosť Jána Vakulu, bytom N.B. č. 862 o odpredaj časti parcele. Postupuje sa stavebnej 

komisii.  

13. Žiadosť Ladislava Slivku, bytom N.B. č. 797 o prenájom časti pozemku-parcela CKN 

5718/3. Postupuje sa stavebnej komisii. 

14. Žiadosť Michala Kurica, bytom N.B. č. 488 o prenájom časti pozemku. Postupuje sa 

stavebnej komisii.  

15. Žiadosť Stanislava Kurica, bytom N.B. č. 781 o výmenu pozemkov a odpredaj časti 

pozemku. Postupuje sa stavebnej komisii.  

16. Žiadosť Patrície Kubatkovej, bytom N.B. č. 289 o pridelenie nájomného bytu. Zaraďuje sa 

do poradovníka.  

17. Žiadosť  Ivety Ligdovej N.B. č. 1125 o pridelenie 3-izbového bytu na prenájom. Zaraďuje 

sa do poradovníka.  

18. Žiadosť Viery Kremeňovej, bytom Jedlíkova 3, Žilina o pridelenie nájomného bytu. 

Zaraďuje sa do poradovníka.  

19. Žiadosť  Juraja Vakulu, bytom Nová Bystrica č. 88 o prenájom bytu. Zaraďuje sa do 

poradovníka.  

20. Žiadosť Daniely Kapitulčínovej, bytom N.B. č. 575 o pridelenie nájomného bytu. Zaraďuje 

sa do poradovníka. 

21. Žiadosť Slovenskej správy ciest o podpísanie dohody o zrušenie duplicitného vlastníctva. 

Postupuje sa právnemu zástupcovi obce.  

22. Žiadosť občanov U Pavelka: 

- o prechod pre chodcov – dáme spracovať projektovú dokumentáciu 

- presunutie autobusovej zastávky U Pavelka- zastávka sa posunie o 2m dozadu  

- zvodidlá pri „Vychylovských prahoch“- postupuje sa ŽSK  

B/ OZ schvaľuje:  
 

1. Návrhová komisia:   Marián Liščák 

     Miroslav Masnica 
                                                                        Monika Halvoníková 

Overovatelia zápisnice:  Jana Huláková 
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                                                          Dušan Šadibol 
Zapisovateľka:    Anna Chovancová 

 

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

Program dnešného zastupiteľstva počtom hlasov 7  za zo 7 prítomných poslancov 

2. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

3. VZN obce Nová Bystrica č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti počtom hlasov 7 za zo 7 

prítomných poslancov  

4. VZN obce Nová Bystrica č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady o drobné 

stavebné odpady počtom hlasov 6 za 1 sa zdržal 

5. VZN obce Nová Bystrica č. 3/2018 o miestnej dani za psa počtom hlasov 7za zo 7 

prítomných poslancov 

6. VZN obce Nová Bystrica č. 4/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

počtom hlasov  6 za 1 sa zdržal 

7. Schválenie ďalších poplatkov na území obce Nová Bystrica pre rok 2019 počtom hlasov 7 

za zo 7 prítomných poslancov 

8. rozpočet obce Nová Bystrica na rok 2019 a roky 2020-2021 počtom hlasov 7 za zo 7 

prítomných 

9. Rozpočtové opatrenie č. 5 počtom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov. 

10. Úpravy rozpočtu v kompetencii starostu obce v zmysle zákona č. 369 /1990 v z. n. p. vo 

výške 7000€ počtom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov. 

11. Žiadosť občanov osady Kašubovia o umiestnenie spomaľovačov schválené počtom 

hlasov 7za zo 7 prítomných poslancov.   

12. Žiadosť Márie Kubíkovej, bytom N.B. č. 532 o pridelenie nájomného bytu. Schválené 

počtom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov. 

13. Žiadosť Ľubomíra Petreka o prenájom dvojizbového bytu. Schválené počtom hlasov 7 zo 

7 prítomných poslancov.  

14. Člena rady školy do ZŠ s MŠ Vychylovka-pani Jana Huláková počtom hlasov 7 zo 7 

prítomných poslancov.  

15. Navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie-MŠ Nová Bystrica vo 

výške 5226 € počtom hlasov 7 zo 7 prítomných. 

16. Použitie nevyčerpanej dotácie z originálnych kompetencií na dofinancovanie 

prenesených kompetencií vo výške  10 820,47€ počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných.   

17. Žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu rezervuára pre obyvateľov osady 

Rychlovia a Oravcovia vo výške 400€ počtom hlasov 7 zo 7 prítomných. 

18. Žiadosť o finančný príspevok na nákup veľkoobjemovej nádrže na vodu v osade 

Kašubovia vo výške 400€ počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov.  

19. Žiadosť o finančný príspevok na opravu vodovodu v osade Závodskovia vo výške 400€ 

počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov.  

20. Žiadosť o finančný príspevok na opravu rezervuára v osade Sporimskovia vo výške 

400€ počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov.  

21. Žiadosť o finančný príspevok na opravu vodovodu v osade Peťkovia vo výške 300€ 

počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov.  

22. Všetky finančné príspevky na opravu vodovodov budú vyplatené na základe lístka 

z registračnej pokladne alebo faktúry.  
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23. Žiadosť Štefánie Janíkovej, bytom Dlhá nad Oravou č. 189 o odpustenie poplatku za 

odber vody z dôvodu neobývateľnosti nehnuteľnosti počtom hlasov 7 za zo 7 

prítomných poslancov. 

24. Žiadosť  o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie v prevádzke 

Alexandra Grigu – Pohostinstvo Vychylovka, 023 05 Nová Bystrica v počte hlasvov 7 za 

zo 7 prítomných poslancov.   

25. Žiadosť na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce vo výške 30 dní počtom 

hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov.  

26. Vysporiadanie pozemku pod kaplnkou U Grigy s tým, že sa vytvorí geometrický plán. 

Spoluvlastníkov oslovia poslanci Ľubomír Griga a Marián Liščák. Schválené počtom 

hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov.  

27. Osadenie dopravnej značky pred obecným úradom so zákazom vjazdu okrem vozidiel 

OCÚ. Schválené počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov.  

28. Uznesenie z obecného zastupiteľstva 7 za zo 7 prítomných poslancov. 

C/ OZ neschvaľuje:  
 
1. Žiadosť Emílie Brisudovej, bytom Stará Bystrica č. 213 o odpustenie poplatku za vodu 

počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov.   

 

U z n e s e n i e    č. 12/2018 

 

A/ OZ schvaľuje 

 

Projekt s názvom „Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Nová Bystrica“ – celkové 

výdavky projektu 1 133 724 € 

b) celkové oprávnené výdavky  1 133 724 € 

c) celkove neoprávnené výdavky 0 €. 

d) požadovaná výška nenávratného finančného príspevku 1 077 037,80 € 

e) intenzita pomoci 95% 

f) spolufinancovanie žiadateľa 5% 

g)zdroje žiadateľa celkom  56 686,20 € 

Uvedené schválené počtom hlasov 7za zo 7 prítomných poslancov. 

 

       Ing. Jozef Balačin 

       starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:   Jana Huláková     Dušan Šadibol 
 
Zapisovateľ:  Anna Chovancová 


