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  Z á p i s n i c a 

zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa  
11. decembra 2019 

 
Prítomní: 

 

Starosta obce:    Balačin Jozef, Ing. 

       

Členovia OZ: 

  

Mgr. Peter Čierňava 

Ľubomír Griga 

Jana Huláková   

PhDr. Marián Liščák, PhD 

Mgr. Michal Balačin 

Dušan Šadibol  

 Miroslav Masnica 

PhDr. Monika Halvoníková 

 

Neprítomný:  Jaroslav Kováč  

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu 

rokovania, určenie zapisovateľa zápisnice, návrhovej komisie a overovateľov 

zápisnice 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia 

3. VZN obce Nová Bystrica č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

4. VZN obce Nová Bystrica č. 4/2019 o miestnej dani za psa 

5. VZN obce Nová Bystrica č. 5/2019 o dani z nehnuteľnosti 

6. VZN obce Nová Bystrica č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva 

7. Schválenie ďalších Poplatkov na území obce Nová Bystrica pre rok 2020 

8. Schválenie rozpočtu obce Nová Bystrica na rok 2020 

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

10. Prerokovanie žiadostí na prenájom  bytových a nebytových priestorov vo 

vlastníctve obce 

11. Rôzne 

12. Schválenie uznesenia 

13. Záver 

 

- u z n e s e n i e   číslo  7/2019 
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A/ OZ berie na vedomie:  

 
1. Žiadosť rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka o predĺženie 

doby prevádzky materskej škôlky od 7:00 do 16:00. Prizve sa riaditeľka ZŠ s MŠ na 

vyhodnotenie situácie. 

2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nová Bystrica k návrhu rozpočtu Obce Nová 

Bystrica na rok 2020 a roky 2021-2022. 

3. Správu z kontroly č. 14/2019 – kontrola bankových účtov obce a dokladov s tým 

súvisiacich za rok 2018 

4. Správu z kontroly č. 15/2019 – kontrola plnenia položiek nedaňových príjmov 

z prenajatých nájomných domov Obce Nová Bystrica k 31. 10. 2019 

5. Žiadosť Evy Kubeňovej, Vychylovka 1012 o prenájom nebytových priestorov 

v Zdravotnom stredisku 

6. Stanovisko komisie pre ochranu verejného záujmu  

7. Žiadosť Veroniky Hančinovej, Nová Bystrica 605 o jednorazový finančný príspevok. 

Postupuje sa sociálnej komisii. 

8. Výhradu poslanca Lubomíra Grigu k nedostatkom projektu vodovodu v časti Veľký Potok. 

Zastupiteľstvo poveruje starostu obce o vyžiadanie stanoviska projektanta k uvedenému 

problému. 

B/ OZ schvaľuje: 
 

1. Návrhová komisia:   PhDr. Marián Liščák, PhD., Mgr. Peter Čierňava, PhDr. 

Monika Halvoníková         

2. Overovatelia zápisnice:  Mgr. Michal Balačin, Miroslav Masnica 

3. Zapisovateľ:    Anna Chovancová 

4. Návrhovú komisiu a overovateľov  počtom hlasov 5 za zo 5  prítomných poslancov 

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

6. Uznesenie OZ počtom hlasov  za zo  prítomných poslancov 8 za z 8 prítomných poslancov. 

7. Pridelenie voľného dvojizbového bytu v bytovom dome číslo 1126 Milanovi Stasinkovi, 

Stará Bystrica 842 počtom hlasov 7 za z 7 prítomných poslancov 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020 počtom hlasov  7 za 

zo 7 prítomných poslancov 

9. Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č. 3/2019 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady počtom hlasov 8 za z 8 

prítomných poslancov. 

10. Schvaľuje VZN obce Nová Bystrica č. 4/2019 o miestnej dani za psa počtom hlasov 8 za 

z 8 prítomných poslancov 

11. Schvaľuje VZN obce Nová Bystrica č. 5/2019 o dani z nehnuteľnosti počtom hlasov 8 za 

z 8 prítomných poslancov 

12. Schvaľuje VZN obce Nová Bystrica č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva počtom hlasov počtom hlasov počtom hlasov 6 za, 2 sa zdržali z 8 

prítomných poslancov 

13. Poplatky na území obce Nová Bystrica počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

14. Rozpočet obce Nová Bystrica na rok 2020 na úrovni kategórie počtom hlasov 7 za zo 7 



 3

 

3

 

prítomných poslancov 

15. Žiadosť o vydanie súhlasného vyjadrenia Antona Sporinského, Nová Bystrica 369, 

v prípade parcely CKN 3233/1 počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov. 

16. Zámer na odpredaj parcely pozemku 4702/26 o výmere 306 m2 vo vlastníctve obce  

Petrovi Sobolovi, Stará Bystrica 562 z dôvodu prípad osobitného zreteľa počtom hlasov 6 

za, 1 sa zdržal. Osobitný zreteľ – obec nemá k pozemku prístupovú cestu. Schvaľuje 

počtom hlasov 6 za, 1 sa zdržal. 

17. Žiadosť Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

o odpredaj dvoch parciel CKN 7371/2 o výmere 4 m2 a 7371/3 o výmere 5 m2 za cenu 

15,- Eur za meter štvorcový v zmysle zákona 138/91 Zb o majetku obcí §9a odstavec 8 

písmeno b) počtom hlasov  7 za zo 7 prítomných poslancov. 

18. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Nová Bystrica na účely prevádzky 

vyučovania Súkromnej základnej umeleckej školy, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka vo 

výške nájmu 32,- Eur plus 123,- E za energie od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 v zmysle zákona 

138/91 Zb o majetku obcí §9a ods. 9 písmeno c) počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných 

poslancov 

19. VZN Obce Nová Bystrica číslo 2/2015 – Dodatok č. 1 počtom hlasov 8 za zo 8 prítomných 

poslancov 

20. VZN Obce Nová Bystrica číslo 4/2014 – Dodatok č. 3 počtom hlasov 8 za zo 8 prítomných 

poslancov 

21. Prenájom nebytových priestorov Záchrannej zdravotnej službe, Antolská 11, Bratislava sa 

v budove Zdravotného strediska vo výmere 78,3 m2 spoločne s garážou o výmere 35 m2 

a garážový prístrešok vo výmere 48,5 m2 za ročné nájomné vo výške 2 150,67 Eur ročne 

plus elektrická energia vo výške 1328,- Eur ročne a vykurovanie 1660,- Eur ročne. Spolu 

výška nájmu 5138,67 Eur ročne. V zmysle zákona 138/91 Zb o majetku obcí §9a odstavec 

9 písmeno c) počtom hlasov 8 za zo 8 prítomných poslancov.  

22. Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka o schválenie použitia nevyčerpaných 

originálnych kompetencií za rok 2019 v sume 2752,82 Eur na dofinancovanie 

prenesených kompetencií počtom hlasov 8 za zo 8 prítomných poslancov. 

23. Žiadosť DOXXbet, s. r. o., Kálov 356, Žilina, o umiestnenie kurzových stávok v prevádzke 

Bistro Starý mlyn, Nová Bystrica 873 na obdobie 1.1. 2020 do 31. 12. 2020 počtom hlasov 

8 za zo 8 prítomných poslancov 

24. Žiadosť Renáty Čierňavovej, Nová Bystrica 1126/B o finančnú kompenzáciu škôd 

v nájomnom byte. Žiadateľke sa odpustí suma vo výške jedného mesačného nájmu 

počtom hlasov 8 za zo 8 prítomných poslancov. 

25. Cenovú ponuku audítorky Ing. Jozefína Smolková, Pittsburgská 9/29, 01008 Žilina za 

audítorské služby za rok 2019 vo výške 2 823,- Eur počtom hlasov 8 za z 8 prítomných 

poslancov 

26. Rozpočtové opatrenie číslo 10 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

C/ OZ ruší 
 

1. Uznesenie číslo 6/2018/B/10 zo dňa 15. 8. 2018 počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných 

poslancov 
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D/ OZ neschvaľuje 
 

1. Žiadosť Františka Šadibola, Nová Bystrica 757 o odpredaj parciel vo vlastníctve 
Obce Nová Bystrica počtom hlasov 5 za, 2 sa zdržali 

2. Žiadosť Ladislava Strapáča, Nová Bystrica 883 o odpredaj pozemku vo vlastníctve 
obce počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

3. Žiadosť Moniky Romaníkovej, Nová Bystrica 1235 o prenájom obecného 
pozemku na Mariánskom námestí počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

4. Žiadosť Antona a Emílie Šumskej, Nová Bystrica 858 o odpredaj pozemku vo 
vlastníctve obce počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

5. Žiadosť Jána Skaličana, Nová Bystrica o odpredaj parcely CKN 5675 počtom 
hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

 
- U z n e s e n i e   č. 8/2019 

 
A/ OZ schvaľuje 
 
A/ predloženie a realizáciu projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 
v obci Nová Bystrica“ na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov za 
účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier 
integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 počtom 
hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 
B/ formu a druh poskytovaných služieb „Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 
v obci Nová Bystrica“ v súlade s výzvou na predkladanie projektových zámerov za 
účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier 
integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 počtom 
hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 
C/ vyčlenenie finančných zdrojov z rozpočtu Obce Nová Bystrica potrebných na 
zabezpečenie spolufinancovania projektu „Centrum integrovanej zdravotnej 
starostlivosti v obci Nová Bystrica“ v max. výške 41.200,- EUR počtom hlasov 8 za z 8 
prítomných poslancov 
D/ zabezpečenie formy partnerstva  „Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci 
Nová Bystrica“ Zmluvou o partnerstve počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 
E/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu „Centrum 
integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová Bystrica“ z rozpočtu obce počtom 
hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 
 
B/ OZ doporučuje 
 
Starostovi obce Nová Bystrica zabezpečiť prípravu a predloženie projektového zámeru 
Obce Nová Bystrica pre IROP a prípravu žiadosti o NFP 
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       Ing. Jozef Balačin 

       starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:   Miroslav Masnica   Mgr. Michal Balačin 

 

Zapisovateľ:  Anna Chovancová 


