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Z á p i s n i c a 

zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa  
31. mája 2016 

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

Jaroslav Kováč 
PhDr. Marián Liščák, PhD. 
Miroslav Masnica         

      Šadibol Dušan                   
      Ján Šutiak            
      Mgr. Peter Čierňava 

Ľubomír Griga 
             
Program: 
 

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

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia 
3. Schválenie podania žiadosti o NFP na projekt s názvom „Intenzifikácia triedeného zberu 

v obci Nová Bystrica“ podávaného v rámci výzvy OP Kvalita životného prostredia 
4. Prerokovanie žiadosti na odpredaj a prenájom pozemkov vo vlastníctve obce 
5. Prerokovanie žiadosti na prenájom bytových priestorov vo vlastníctve obce 
6. Rôzne 
7. Schválenie uznesenia 
8. Záver 

 
- u z n e s e n i e   číslo  2/2016 
 

A/ OZ berie na vedomie: 
 

1. Žiadosť Ing. Štefana Binó, Elektrické zariadenia, Jaseňová 34, 01007 Žilina o vydanie 
stanoviska k realizácii stavby, uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena a uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na stavbu 9506 – Nová Bystrica, 
Pastvovci: Zahustenie TS Pastvovci. Postupuje sa stavebnej komisii; 

2. Žiadosť  PaedDr. Pavlíny Májovej, bytom Pod Rovnicami 41, 841 04Bratislava o odpredaj 
pozemku parcely číslo 2342 o výmere 400 metrov štvorcových. Postupuje sa stavebnej 
komisii; 

3. Žiadosť Štefana a Terézie Sobolovej, bytom Nová Bystrica č. 784 o odkúpenie časti 
pozemku CKN 5675. Postupuje sa stavebnej komisii; 

4. Žiadosť Miroslava Adamca, bytom Nová Bystrica 969 o odkúpenie časti pozemku CKN 
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8933/1. Postupuje sa stavebnej komisii; 
5. Správu z kontroly zúčtovania dotácie z rozpočtu obce za rok 2015 v ZO SZZ Nová 

Bystrica; 
6. Správu z kontroly zúčtovania dotácie z rozpočtu obce za rok 2015 v OZ KT Nová Bystrica; 
7. Správu z kontroly zúčtovania dotácie z rozpočtu obce za rok 2015 v Spolku priateľov 

Bystrickej doliny; 
1. Správu z kontroly zúčtovania dotácie z rozpočtu obce za rok 2015 v OZ FS Bystrica 

z Novej Bystrice; 
2. Správu z kontroly zúčtovania dotácie z rozpočtu obce za rok 2015 v OZ FS Dolinka Nová 

Bystrica; 
3. Správu z kontroly zúčtovania dotácie z rozpočtu obce za rok 2015 v ZO SZV Stará 

Bystrica; 
4. Správu z kontroly finančných operácií realizovaných prostredníctvom vybraných 

bankových účtov Obce Nová Bystrica s dokladmi s tým súvisiacich za rok 2015; 
5. Žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku od Michala Šadibola, bytom Vychylovka 859; 
6. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu od pani Emílie Priščovej, bytom Vychylovka 386; 
7. Žiadosť pani Janky Liptákovej – Autodiely Liptak, bytom Nová Bystrica 696 o prenájom 

nebytových priestorov v Dome služieb; 
8. Žiadosť Milana Cádra, Nová Bystrica 831 o zmenu územného plánu na výstavbu dvoch 

rekreačných chát na parcele PKN 5125. Zmena územného plánu sa bude riešiť koncom 
roka 2016; 

9. Žiadosť Kataríny Kubeňovej, bytom Vychylovka 728 o rekonštrukciu príjazdovej cesty 
a pridanie verejného osvetlenia v osade Kubatkovia. Stanovisko sa dá nasledujúce 
zastupiteľstvo; 

10. Žiadosť Márie Rajnohovej, Vychylovka 371 o rekonštrukciu príjazdovej cesty v osade 
u Sporímskovcov.  Stanovisko sa dá nasledujúce zastupiteľstvo; 

11. Žiadosť obyvateľov časti Veľký Potok o reguláciu potoka a jarkov, ktoré dlhodobo 
spôsobujú problémy a ohrozujú obyvateľov obce Nová Bystrica a ich majetok 

 
 

B/ OZ schvaľuje: 
 

1. Návrhová komisia:   PhDr. Marián Liščák, PhD. 
Ľubomír Griga 
Dušan Šadibol 

2. Overovatelia zápisnice:  Jaroslav Kováč 
Mgr. Peter Čierňava,  

3. Zapisovateľka:   Anna Chovancová 
4. Schvaľuje program dnešného zastupiteľstva počtom hlasov 8, jeden neprítomný; 

5.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na projekt s názvom 
„Intenzifikácia triedeného zberu v obci Nová Bystrica“ podávaného v rámci výzvy OP Kvalita 
životného prostredia. Maximálna výška celkového spolufinancovania zo strany obce je 77 000,- 
Eur z celkových oprávnených nákladov vo výške 1 314 028,69 Eur. Nenávratný finančný 
príspevok vo výške 1 248 327,26. OZ schvaľuje počtom hlasov 8, jeden neprítomný; 
6.Odpredaj pozemku Emilovi Pišojovi a manželke Márii, bytom Nová Bystrica 787 CKN 4995/4 
o výmere 4 m2, CKN 4995/5 o výmere 1m2 a CKN 4995/6 o výmere 1 m2 v zmysle §9a ods. 8 
písmeno e) zákona 138/1991 Zb. z. v cene 5,- Eur za 1m štvorcový počtom hlasov: 8 za z ôsmych 
prítomných poslancov. Osobitný zreteľ dlhodobo užívaný pozemok s veľmi malou výmerou 
počtom hlasov: 8 za z ôsmych prítomných poslancov; 
7.Odpredaj pozemku Štefánii Frančiakovej, bytom Jaslovské Bohunice č. 327, 919 30 Trnava 
o odpredaj parcely CKN 3579 o výmere 916 m2 a CKN 3580 o výmere 292 m2  v zmysle §9a ods. 
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8 písmeno e) zákona 138/1991 Zb. z. v cene 5,- Eur za meter štvorcový počtom hlasov 9 za nikto 
proti; Osobitný zreteľ dlhodobo užívané počtom hlasov 9 za nikto proti; 
8.Odpredaj pozemku Alene Pitekovej, rod. Grigovej, bytom Nová Bystrica – Vychylovka 715 
parcely CKN 2631/15 o výmere 160 metrov štvorcových v zmysle §9a ods. 8 písmeno b) zákona 
138/1991 Zb. z.  v cene 5,- Eur za meter štvorcový počtom hlasov 8 za jeden proti; 
9.Odpredaja pozemku Martinovi Grigovi a manželke Jarmile, bytom Nová Bystrica – Vychylovka 
149 parcely CKN 2631/16 o výmere 37 metrov štvorcových v zmysle §9a ods. 8 písmeno b) 
zákona 138/1991 Zb. z. v cene 5,- Eur za meter štvorcový počtom hlasov 8 za jeden proti; 
10.Odpredaja pozemku Rudolfovi Vojtekovi a manželky Helena, rod. Kopasková, bytom Nová 
Bystrica 717 parcela CKN 8922/2 o výmere 18 metrov štvorcových a CKN 8922/3 o výmere 4 
metre štvorcové  s cenou 5,- Eur za meter štvorcový v zmysle §9a ods. 8 písmeno b) zákona 
138/1991 Zb. z.  počtom hlasov 9 za z 9 prítomných poslancov; 
11.Ročný prenájom pozemku pre  LG transport s.r.o., Vychylovka 973, 023 05 Nová Bystrica 
parcela CKN 2631/1 o výmere 142 metrov štvorcových za cenu 150,- Eur ročne. V zmysle §9a 
odst. 9 písmeno c) zákona 138/1991 Zb. z. počtom hlasov 8 za jeden sa zdržal; 
12. Návrh na výmenu pozemku medzi obcou Nová Bystrica a Rudolfom Sobolom, bytom Stará 
Bystrica 562, parcely Rudolfa Sobola na LV 1428, konkrétne CKN 4702/17 o výmere 108 metrov 
štvorcových, 4702/16 o výmere 124 metrov štvorcových a 4702/15 o výmere 28 metrov 
štvorcových sa vymenia za obecný pozemok 4702/97 o výmere 209 metrov štvorcových a časť 
priľahlej parcely vo vlastníctve obce, ktorá bude vytvorená geometrickým plánom, tak aby spolu 
s parcelou 4702/97 dávali 260 metrov štvorcových počtom hlasov 8 za z 8 prítomných 
poslancov; 
13.Zmluvu o budúcej zmluve medzi pánom Martinom Dorčiakom, ktorej predmetom bude 
odpredaj pozemkov pod ihriskom v časti u Pavelka vo Vychylovke, ktorý bude vysporiadaný 
prostredníctvom ROEPu počtom hlasov 8 za z osem prítomných poslancov; 
14.Obec súhlasí s vysporiadaním časti parcely CKN 2173 ako prístupovej cesty do vlastníctva 
obce 8 za z 8 prítomných poslancov; 
15.Žiadosť  Anny Mihálikovej, bytom Nová Bystrica 754 o finančný príspevok na opravu 
vodovodu vo výške ceny hadice maximálne však 330,- Eur 8 za z 8 prítomných poslancov; 
16.Organizáciu ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka na školský rok 2016/17 počtom hlasov 8 z 8 
prítomných poslancov; 
17.Za členov školskej rady do ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka sa delegujú Dušan Šadibol, Ján 
Šutiak a PhDr. Marián Liščák, PhD.; 
18.Schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 2 počtom hlasov 8 za nikto sa nezdržal; 
19.Schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 3 počtom hlasov 8 za nikto sa nezdržal; 
20.Finančný príspevok Bystrickej kasni prostredníctvom rozpočtu obce do výšky 300,- Eur 
počtom hlasov 6, 2 sa zdržali; 
21.Cenu starostu obce za príkladnú, dlhodobú prácu pri rozvoji dobrovoľného hasičstva v obci 
Nová Bystrica obdrží z DHZ Nová Bystrica Jozef Granát, Milan Brisučiak, Milan Riečičiar a Jozef 
Radôšťan. Z DHZ Vychylovka sa to isté ocenenie udelí Alexandrovi Grigovi, in memoriam 
Michalovi Grigovi, Mariánovi Liščákovi st. a Ľubomírovi Šadibolovi. Za príkladnú, dlhodobú 
prácu pri rozvoji dobrovoľného hasičstva v rámci obidvoch DHZ sa ocenenie in memoriam udelí 
Mgr. Milanovi Lalinskému; 
22.Vyhlasuje verejno-obchodnú súťaž na pozemky číslo CKN  5718/74 o výmere 73 metrov 
štvorcový u Andrisa. Ďalej pozemky u Korčeka CKN 4702/2 o výmere 137 metrov štvorcových 
a CKN 4702/141 o výmere 362 metrov štvorcových, spolu je to 499 metrov štvorcových. 
4702/142 o výmere 480 metrov štvorcových 4702/137 o výmere 16 metrov štvorcových, spolu 
496 metrov štvorcových. 4702/132 o výmere 41 metrov štvorcových a 4702/133 o výmere  408 
metrov štvorcových spolu 449 metrov štvorcových. Podmienky predaja: Minimálna kúpna cena 
10,- za meter štvorcový. Kupujúci je povinný zložiť zábezpeku vo výške 10% z minimálnej ceny 
pozemku. V prípade odstúpenia od zmluvy zábezpeka prepadá v prospech obce. Termín 
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predkladania žiadostí bude od 13. 6. 2016 do 8. 7. 2016. Návrhy posúdi komisia v zložení Dušan 
Šadibol, Mgr. Peter Čierňava a Mgr. Michal Balačin počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných 
poslancov. Verejno-obchodná súťaž sa schvaľuje počtom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov; 
23. Plán kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2016 a poveruje Annu Chovancovú, hlavnú kontrolórku 
Obce Nová Bystrica vykonaním týchto kontrol počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov; 
24.Návrh na pomenovanie nového námestia pred kostolom pod názvom Mariánske námestie 
počtom hlasov 6 za, jeden proti. Návrh poslanca Ľubomíra Grigu pre názov námestia doktora 
Jozefa Tisa nebolo schválené; 
25.Mgr. Eva Pišojovú na výkon základnej finančnej kontroly v súlade s § 7 odst. 2 zákona č. 
357/2015 Zb. z. počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov. 
26.Schvaľuje uznesenie OZ počtom hlasov 6 za z 6 prítomných poslancov. 
 
 
C/ OZ neschvaľuje:  

1. Žiadosť Miroslava Pastvu, bytom Taranovova 3004/9, 700 30 Ostrava o finančný 
príspevok  z dôvodu požiaru na hospodárskej budove, ktorá stála v časti u Pastvy počtom 
hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov. 

 
D/ Poveruje: 

1. PhDr. Mariána Liščáka, PhD. vypracovaním cenníka pre externých inzerentov mimo obce 
Nová Bystrica za platenú inzerciu v obecnom periodiku Novobystrického hlásnika. 

 
 

       Ing. Jozef Balačin 

       starosta obce 

 

 

 

Overovatelia: Jaroslav Kováč    Mgr. Peter Čierňava 
 
 

Zapisovateľ:  Anna Chovancová 


