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Z á p i s n i c a 
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa  

25. 06. 2014 
 
Prítomní: 
 
Starosta obce:    Balačin Jozef, Ing. 
   
Členovia OZ:      
      Šadibol Dušan 
      Mgr. Jančulová Elena 
      Griga Ľubomír  
      Kotvas Milan - odišiel skôr 
      Ing.  Monika Držiaková - neprítomná 
      PhDr. Monika Halvoníková 
      Masnica Miroslav 
      Štefánia Strapáčová   
      Ján Šutiak 
       
       
Program: 
 

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

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia 
3. Schválenie záverečného účtu obce Nová Bystrica 
4. Schválenie programu odpadového hospodárstva obce Nová Bystrica na roky 2011 - 

2015 
5. VZN o podmienkach držania psov na území obce Nová Bystrica  
6. Schválenie prevádzkového poriadku VV obce Nová Bystrica  
7. Schválenie zmluvy o dodávke pitnej vody z VV a všeobecných zmluvných podmienok 

dodávky vody z VV obce Nová Bystrica 
8. Schválenie reklamačného poriadku VV 
9. Schválenie technických podmienok - informácie pre žiadateľa o pripojenie 

nehnuteľnosti na VV 
10. Schválenie postupu pri zriadení vodovodnej prípojky 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Schválenie uznesenia 
14. Záver 

 
- u z n e s e n i e   číslo  3/2014 
 

A/ berie na vedomie 
 

1. Záverečný účet Obce Nová Bystrica za rok 2013 
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2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nová Bystrica k ZÚ Nová Bystrica za 
rok 2013 

3. Správu audítora za rok 2013 
4. Správu z následnej finančnej kontroly splnenia prijatých opatrení na odstránenie 

nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou čerpania dotácie na originálne 
kompetenie v ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka 

5. Záznam z následnej finančnej kontroly čerpania dotácií za rok 2013 
6. Záznam z následnej finančnej kontroly výšky záväzkov obce vyplývajú=cich z 

dodávateľských faktúr 
7. Odstupenie žiadosti stavebnej komisii: p. Michala Riečičiara a manželky Jany bytom 

Nová Bystrica č. 1117 o odkúpenie pozemku a p. Štefana Frančiaka bytom Kpt. Jaroše 
791, Orlová - Lutyňe o odkúpenie pozemkov CKN č. 3015/2, 3015/3 a 3015/4 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 
9. Žiadosť o kúpu stavebného pozemku p. Barbory Petrekovej, bytom Vychylovka 325 
10. Žiadosť o kúpu stavebného pozemku p. Mareka Mokryša, bytom Vychylovka 236 
11. Žiadosť p. Petra Chovanca, bytom Nová Bystrica 658, o pridelenie nájomného bytu  

 
B/ schvaľuje 
 

 1. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p.Graga,  p.Masnica a p.  
Halvoníková počtom hlasov 7 

 2. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú počtom hlasov 7 
 3. Overovateľov: p. Strapáčová  a p. Jančulová počtom hlasov 7 
 4. Udelenie súhlasu  vstupu do priestorov Domu služieb NB za účelom svojpomocne 

prípravy muštárne počtom hlasov 7, nikto proti. 
 5. Program odpadového hospodárstva obce Nová Bystrica na roky 2011 - 2015 počtom 

hlasov 8. 
 6. VZN o podmienkach držania psov na území obce Nová Bystrica počtom hlasov 8 
 7. Prevádzkový poriadok verejného vodovodu obce Nová Bystrica počtom hlasov 7 
 8. Zmluvu o dodávke pitnej vody z VV a všeobecne zmluvné podmienky dodávky vody 

z verejného vodovodu obce Nová Bystrica počtom hlasov 7 
 9. Reklamačný poriadok verejného vodovodu v obci Nová Bystrica počtom hlasov 7 
 10.Technické podmienky pre pripojenie nehnuteľnosti na VV v obce Nová Bystrica  
 11.Postup pri zriadení vodovodnej prípojky podľa predloženého návrhu počtom hlasov 7 
 12. Výmenu pozemkov vo vlastníctve Obce Nová Bystrica: 

     č. parcele CKN 12026/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 645 m2, 
     č. parcele CKN 12010/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 306 m2, 
     č. parcele CKN 11969 - zast. plochy a nádvoria  o výmere 1126 m2,  
     č. parcele CKN 11963- zast. plochy a nádvoria o výmere 675 m2 
     t. j. spolu 2752 m2, 
 
     za pozemky vo vlastníctve Františka Šadibola: 
     č. parcele CKN 12091 - orná pôda o výmere 852 m2, 
     č. parcele CKN 12090- trvalé trávne porasty o výmere 1371 m2, 
     č. parcele CKN 12080/2 - orná pôda o výmere 485 m2, 
     č. parcele CKN 12088/2 - orná pôda o výmere 44 m2, 
     t. j. spolu 2752 m2,  
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     v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže zámenou pozemkov sa vyriešia 
prístupové komunikácie k pozemkom, a to počtom hlasov 7 z celkového počtu 9 poslancov.  

 13.Preúčtovanie vodného obyvateľov bytoviek u Korčeka v cene ako fakturuje Sevak 
obce Nová Bystrica počtom hlasov 7. 

 14.a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.  
b) Vysporiadanie schodku hospodárenia obce z príjmových finančných operácií.  
c) Zostatok príjmových finančných operácií v sume 36.649,78 € zistených podľa zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
 predpisov.  
d) Tvorbu rezervného fondu vo výške 10% z PFO, t. j. 3.665,- €. 
e) Zapojenie zostatku príjmových finančných operácií z predchádzajúceho rozpočtového roka 
vo výške 32.984,- € do rozpočtu obce na rok 2014  prostredníctvom príjmových finančných 
operácií 
 Schválené počtom hlasov 7, dvaja neprítomní. 
15. Rozpočtové opatrenie č. 1 počtom hlasov 7. 
16. Organizáciu ZŠ s MŠ Nová Bystrica na školský rok 2014/2015 počtom hlasov 7 
17. Organizáciu ZŠ s MŠ Nová Bystrica Vychylovka na školský rok 2014/2015 počtom 
hlasov 7 
18. Prerušenie prevádzky MŠ v Novej Bystrici počtom hlasov 7 
19. Vyučovanie etickej a náboženskej výchovy v ZŠ s MŠ Nová Bystrica počtom hlasov 7 
20. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 počtom hlasov 7 
21. Odkúpenie pozemku CKN 4989/2 o výmere 8 m2 v cene do 10,-/m2 počtom hlasov 7 
22. Vstup do Občianskeho združenia Miestna akčná skupina Bystrická dolina so sídlom 
Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255 Krásno nad Kysucou a zaradenie obce Nová Bystrica 
do územia tohto verejno-súkromného partnerstva počtom hlasov 7. 
23. Žiadosť Pozemkového spoločenstva Riečnica - Horná Tižina, p. s. o prenájom nebytových 
priestorov v Dome služieb počtom hlasov 7. 
24. Program starostlivosti pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím počtom 
hlasov 7 
25. Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu preventívnych opatrení na ochranu 
pred povodňami v Novej Bystrici u Bisahy. Predpokladaná cena projekt. dokumentácie cca 
15.000,- € počtom hlasov 6. 
26. Zmenu v Zásadách odmeňovania poslancov OZ v Novej Bystrici v čl. 2 odst. 1. Za každý 
mesiac patrí poslancovi odmena vo výške 70,- €. 
27. Plat starostu vo výške: základný plat + 20% odmena s platnosťou od 1. 1. 2014 počtom 
hlasov 5 a 2 sa zdržali. 
28 Plat kontrolórky obce Nová Bystrica vo výške základného platu s platnosťou od 1. 1. 2014 
počtom hlasov 7. 
 
C/ neschvaľuje 
 

1. Úľavu na vodu pri paušálnych poplatkoch počtom hlasov 7 
2. Žiadosť p. Jána Šadibola, bytom Nová Bystrica 764, o príspevok na opravu strechy 

počtom hlasov 7. 
3. Žiadosť p. Emila Chovanca, bytom Nová Bystrica č. 516, o odpustenie dane počtom 

hlasov 7 
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4. Dohodu o spoločnom obhospodarovaní spoločnej veci s Lesmi SR počtom hlasov 7 
 
D/ poveruje 
 

1. Annu Chovancovú, hlavnú kontrolórku obce Nová Bystrica vykonaním kontrol podľa 
schváleného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 počtom hlasov 7 

 
  

       Ing. Jozef Balačin 

       starosta obce 

 

Overovatelia: 

Mgr. Štefánia Strapáčová                                                 Mgr. Elena Jančulová 

 

 

Zapisovateľ: 

Anna Chovancová 


	- u z n e s e n i e   číslo  3/2014

