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Z á p i s n i c a 

zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa  
14. 12.  2016 

 
Prítomní: 
 
Starosta obce:    Balačin Jozef, Ing. 
       
Členovia OZ: 
      Mgr. Peter Čierňava  

Jaroslav Kováč 
PhDr. Marián Liščák, PhD. 
Bc. Jozef Kuric         

      Ján Šutiak            
Ľubomír Griga 

      Šadibol Dušan      
 
Neprítomní:        Miroslav Masnica 
      Mgr. Michal Balačin 
 
          
  
 
            
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. 4/2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov 

v obci Nová Bystrica 
4. VZN obce Nová Bystrica č. 5/2016 o dani z nehnuteľností 
5. VZN obce Nová Bystrica č. 6/2016 o miestnej dani za psa 
6. VZN obce Nová Bystrica č. 7/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
7. VZN obce Nová Bystrica č. 8/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
8. Schválenie ďalších Poplatkov na území obce Nová Bystrica pre rok 2017 
9. Prerokovanie žiadosti na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 
10. Rôzne 
11. Schválenie uznesenia 
12. Záver 

 
 

- u z n e s e n i e   číslo  8/2016 
 

A/ OZ berie na vedomie: 
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1. Správu z kontroly dodržiavania a uplatňovania č. 311/2001 Z. z. v z. n. p. 
v súvislosti s uzatváraním dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru v ZŠ s MŠ Nová Bystrica 

2. Správu z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 311/2001 Z. z. v z. n. p. 
v súvislosti s uzatváraním dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru v ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. Polrok 2017 
4. Zápisnicu zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu 

 
B/ OZ  schvaľuje 
 

1. Návrhová komisia:   PhDr. Liščák Marián, PhD., Mgr. Peter Čierňava, 
Ľubomír Griga 
Overovatelia zápisnice:                Jaroslav Kováč, Ján Šutiak 
Zapisovateľka:    Anna Chovancová 

2. Program dnešného zastupiteľstva počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov  
3. Plán kontrolnej činnosti na 1. Polrok 2017 a poveruje hlavnú kontrolórku obce Nová 

Bystrica Annu Chovancovú vykonaním týchto kontrol počtom hlasov 7 za zo 7 
prítomných poslancov 

4. VZN č. 4/2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Nová 
Bystrica počtom hlasov 7 za nikto proti zo 7 prítomných poslancov 

5. VZN č. 5/2016 o dani z nehnuteľnosti počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 
6. VZN č. 6/2016 o miestnej dani za psa počtom hlasov 6 za, 1 proti, nikto sa nezdržal 
7. VZN č. 7/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva počtom hlasov 6 

za so 7 prítomných poslancov, 1 sa zdržal 
8. VZN č. 8/2016 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 
9. VZN č. 8/2016 §4 bod 3 Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu 

škodlivín vo výške 0,05 Eur za kg sa schvaľuje počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných 
poslancov 

10. Poplatky na území obce Nová Bystrica na rok 2017 počtom hlasov 7 za zo 7 
prítomných poslancov 

11. Poplatok za členské v obecnej knižnici vo výške 2,- za rok pre dospelého a zdarma 
pre školopovinné deti a študentov stredných a vysokých škôl na základe doloženia 
štatútu študenta 

12. Poplatok za vodné vo výške 15,- Eur na osobu na rok v školských bytovkách na 
území obce  7 za zo 7 prítomných poslancov 

13. Poplatok za prenájom pozemkov pod garážami v areály školského dvoru ZŠ s MŠ 
Nová Bystrica v sume 50,- Eur za meter štvorcový ročne počtom hlasov 7 za zo 7 
prítomných poslancov 

14. Vyzvať majiteľov garáží v areály školského dvoru ZŠ s MŠ Nová Bystrica na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy. V prípade odmietnutia podpísania nájomnej zmluvy 
bude vec postúpená stavebnému úradu, ktorý začne konanie o odstránení stavby 
počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

15. Žiadosť Evy Kulichovej, Nová Bystrica 131 o opatrovateľský príspevok na 
opatrovanie Kataríny Hulákovej, Nová Bystrica 650 počtom hlasov 7 za zo 7 
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prítomných poslancov 
16. Uznesenie OZ počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 
 

C/ OZ neschvaľuje: 
 

1. Žiadosť Petra Kulasa, Nová Bystrica 683 o povolenie k vybudovaniu garáže  za 
budovou základnej školy v Novej Bystrici počtom hlasov 7 zo 7 prítomných 
poslancov 

2. Žiadosť Márie Halvoníkovej, rod. Čierňavovej, Nová Bystrica 551 o druhý 
opatrovateľský príspevok počtom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov. 

 

 

 

 

       Ing. Jozef Balačin 

       starosta obce 

 

 

Overovatelia: Jaroslav Kováč    Ján Šutiak 
 
 
Zapisovateľ:  Anna Chovancová 
 


