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  Z á p i s n i c a 

zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa  
18. septembra 2019 

 
Prítomní: 

 

Starosta obce:    Balačin Jozef, Ing. 

       

Členovia OZ: 

  

Mgr. Peter Čierňava 

Ľubomír Griga 

Jana Huláková 

Jaroslav Kováč    

PhDr. Marián Liščák, PhD 

Mgr. Michal Balačin 

Dušan Šadibol  

 

Neprítomní:  Miroslav Masnica 

  PhDr. Monika Halvoníková 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu 

rokovania, určenie zapisovateľa zápisnice, návrhovej komisie a overovateľov 

zápisnice 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia 

3. Prerokovanie žiadostí na odpredaj a prenájom pozemkov vo vlastníctve obce 

4. Prerokovanie žiadostí na prenájom  nebytových priestorov vo vlastníctve obce 

5. Rôzne 

6. Schválenie uznesenia 

7. Záver 

 

 

- u z n e s e n i e   číslo  6/2019 

 

A/ OZ berie na vedomie:  

 

1. Žiadosť Františka Šadibola, Nová Bystrica 757 o odpredaj parciel vo vlastníctve obce. 

Postupuje sa stavebnej komisii. 

2. Žiadosť Antona a Emílie Šumských, Nová Bystrica 858 o odpredaj parciel vo vlastníctve 

obce.  Postupuje sa stavebnej komisii. 

3. Žiadosť Štefana Sobola a manželky Terézie, Nová Bystrica 784 o domeranie stavebného 

pozemku. Postupuje sa stavebnej komisii. 
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4. Žiadosť Ladislava Strapáča, Nová Bystrica 883 o odkúpenie časti obecného pozemku. 

Postupuje sa stavebnej komisii. 

5. Žiadosť Antona Sporínskeho, Nová Bystrica 369 o vydanie súhlasného vyjadrenia 

k parcelnému číslu CKN 3233/1. Postupuje sa stavebnej komisii. 

6. Žiadosť pani Moniky Romaníkovej o prenájom časti parcely 9523/3 na Mariánskom 

námestí pre obchodné účely. Postupuje sa stavebnej komisii. 

7. Žiadosť  Jozefa Plaščiaka, Nová Bystrica 25 o odpredaj parcely č. KE-E 11240/3. 

Postupuje sa stavebnej komisii. 

8. Žiadosť od Stredoslovenskej a. s. o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností v k. ú. 

Nová Bystrica, konkrétne parciel CKN  7371/2 o výmere 4 m2 a CKN 7371/3 o výmere 5 

m2. Postupuje sa stavebnej komisii. 

9. Žiadosť Petra Sobola, Stará Bystrica 562 o odpredaj stavebného pozemku. Postupuje sa 

stavebnej komisii. 

10. Žiadosť o 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 Štefana Blahovca a Emílie Blahovcovej bytom Nová Bystrica č. 817. 

Postupuje sa stavebnej komisii. Cenu prenájmu vyhodnotí OZ na základe odporúčania 

stavebnej komisie.    

11. Žiadosť Ľubomíry Pagáčovej, Nová Bystrica 521 o pridelenie obecného bytu. Zaradzuje 

sa do poradovníka. 

12. Žiadosť Simony Petrekovej, Nová Bystrica 1053 o pridelenie obecného bytu. Zaradzuje sa 

do poradovníka. 

13. Informáciu Slovenskej sporiteľne o využití bankomatu v Novej Bystrici. Minimálna výška 

výberov pre udržateľnosť bankomatu je 2500 výberov, avšak momentálne sa pohybujú 

výbery len vo výške cca 1650.  

14. Žiadosť Miroslava Jantulu, Nová Bystrica - Vychylovka 887 o ďalší finančný príspevok na 

ďalšiu opravu vodovodu. Prehodnotí sa na ďalšom zasadnutí. 

15. Žiadosť Márie Rajnohovej, Vychylovka 371, Nová Bystrica o opravu prístupovej cesty. 

Cesta sa vyrovná štrkom.  

16. Správu z kontroly číslo 12/2019 

17. Správu z kontroly číslo 13/2019 

18. Preverenie finančných podmienok obce na prijatie preklenovacieho úveru vo výške 

193 000,- € na projekt s názvom Rozšírenie kapacít Materskej školy Nová Bystrica 

19. Žiadosť Vladimíra Mihálika, Nová Bystrica o odpredaj časti pozemku vo vlastníctve obce 

v časti Hričov. Postupuje sa stavebnej komisii. 

 

B/ OZ schvaľuje: 

 

1. Návrhová komisia:   Marián Liščák, Dušan Šadibol, Peter Čierňava                                   

2. Overovatelia zápisnice:  Janka Huláková,  Michal Balačin 

3. Zapisovateľ:    Jaroslav Kováč 

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

5.  program dnešného zastupiteľstva počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

6. Uznesenie OZ počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov. 
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7. Kúpnu zmluvu na odkúpenie pozemkov: CKN 2961/24  - ostatná plocha o výmere 1932 

m2 LV 6901 v podiele 1/1, CKN 521/60 - ostatná plocha o výmere 281 m2 LV 6901 

v podiele 1/1 za symbolické 1 Euro plus náklady spojené s vysporiadaním pozemku 

s podmienkou, že pozemok bude využitý na výstavbu detského ihriska, oddychovej zóny, 

resp. iné rekreačné účely. 

Predávajúci: Jozef Jonek, Nová Bystrica 1011 

Kupujúci: Obec Nová Bystrica, 657 Nová Bystrica v zastúpení starostom Ing. Jozefom 

Balačinom. Schválené počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov, z 9 zvolených 

poslancov. 

8. Ruší uznesenie č. 3/2019/B/4 počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov. 

9. Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Stredoslovenskou distribučnou, a.s. Žilina 

a Obcou Nová Bystrica v zmysle znaleckého posudku č. 287/2019 zo dňa 21. 5. 2019. 

Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a. s. ako opráveným z vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia 

a predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek 

čase a ročnom období na pozemky parc. KN C 7371, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

562 m2 v rozsahu dielu č. 1 o výmere 228 m2, a parc. KN C 7372, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 246 m2 v rozsahu dielu č. 5 o výmere 66 m2 vyznačených 

geometrickým plánom č. 202-49/2018, vypracovaným spoločnosťou GEODÉZIA Žilina, a.s. , 

dňa 1. 6. 2018 a overeným Okresným úradom Čadca – katastrálnym odborom pod číslom 

697/2018. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorázovu odplatu vo výške 

35,28 €. Schválené počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov, z 9 zvolených 

poslancov. 

10. Žiadosť súkromnej umeleckej školy Lietavská Lúčka, Skalka 34 o prenájom dvoch 

miestností na hornom poschodí Domu služieb dočasne od 18. 9. 2019 v cene nákladov na 

energie (kúrenie, elektrina) s tým, že zastupiteľstvo poveruje starostu obce Ing. Jozefa 

Balačina o zabezpečenie vhodnejších priestorov pre výučbu v ZŠ s MŠ Nová Bystrica po 

dohode s riaditeľom školy. Počtom hlasov 6 za, 1 sa zdržal zo 7 prítomných poslancov. 

11. Žiadosť spoločnosti NIKE, s. r. o. o vydanie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok 

v prevádzke Pohostinstvo LINKSON, 023 05 Nová Bystrica 432 na obdobie jedného roka 

počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov. 

12. Žiadosť Jozefa Grigu, Jána Grigu, Viliama Klučku a Emila Chmúru z časti u Kubatky 

o pripojenie sa na obecný vodovod u Chmúry z dôvodu nedostatku pitnej vody z domáceho 

zdroja. Starý zdroj vody im bol prerušený počas výstavby cesty na Oravu.  

Za nasledujúcich podmienok:  

a) Odberatelia si vybudujú komplet nové rozvody vody od domov po bod napojenia na 

existujúci vodovod. 

b) Každý rodinný dom bude mať osadenú spätnú klapku na vodovode. 

c) V prípade nedostatočnej zásoby vody v rezervoári bude dodávka vody do domov 

obmedzená. Priorita v tomto prípade bude kladená na zásobovanie pitnou vodou ZŠ s MŠ 

Nová Bystrica – Vychylovka 

d) Všetky stavebné práce vrátane materiálu si budú hradiť žiadatelia v plnej výške. 

e) Žiadatelia predložia obci vypracovanú projektovú dokumentáciu napojenia domov na 

existujúci vodovod na odsúhlasenie. 
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f) Odberatelia uzatvoria s obcou zmluvu, v ktorej budú špecifikované podmienky dodávky 

pitnej vody. Schvaľuje sa počtom hlasov počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov. 

13. Rozpočtové opatrenie číslo 7 počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov, z 9 zvolených 

poslancov. 

14. Preklenovací úver vo výške 193 000 € na prefinancovanie projektu s názvom Rozšírenie 

kapacít MŠ Nová Bystrica počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

 

C/ OZ neschvaľuje 

1. Žiadosť Eleny Cádrovej, Nová Bystrica 645 o prenájom časti parcely CKN 700 o výmere 

cca 70 m2. 5 za a 2 sa zdržali. 

2. Žiadosť PIEROTT, Prešov o finančný dar počtom hlasov 5 za, 2 sa zdržali so 7 prítomných 

poslancov. 

 

 

 

       Ing. Jozef Balačin 

       starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:   Jana Huláková    Mgr. Michal Balačin 

 

 

Zapisovateľ:  Jaroslav Kováč 


