Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
16. júna 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
Starosta obce:

Ing. Jozef Balačin

Členovia OZ:
Mgr. Michal Balačin
Jaroslav Kováč
Ľubomír Griga
Jana Huláková
PhDr. Marián Liščák, PhD
Dušan Šadibol
Miroslav Masnica
PhDr. Monika Halvoníková
Neprítomný:
Mgr. Peter Čierňava
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, určenie
zapisovateľa zápisnice, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
3. Schválenie Záverečného účtu Obce Nová Bystrica za rok 2020
4. Schválenie VZN Obce Nová Bystrica č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
5. Prerokovanie žiadosti na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce
6. Rôzne
7. Schválenie uznesenia
8. Záver
U z n e s e n i e č. 2/2021
A/OZ berie na vedomie:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Záverečného účtu obce Nová Bystrica za
rok 2020
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nová Bystrica k návrhu záverečného účtu obce za
rok 2020
B/ OZ schvaľuje

1. Záverečný účet obce Nová Bystrica za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad
počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov.
2. Tvorbu fondu opráv vo výške 6001,32 €, čo predstavuje 0,5 % nákladov na obstaranie
bytu počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov.
3. Tvorbu rezervného fondu vo výške 3851,00 € v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a)
a ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počtom hlasov 7
za zo 7 prítomných poslancov.
4. Tvorbu rezervného fondu vo výške 6560,48 € v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c)
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných
poslancov.
5. Zapojenie zostatku finančných prostriedkov z minulého roka vo výške 28 655,84 € do
rozpočtu obce prostredníctvom príjmov finančných operácií počtom hlasov 7 za zo 7
prítomných poslancov.
U z n e s e n i e č. 3/2021
A/ OZ berie na vedomie
1. Správu z kontroly č. 1/2021 – plnenie schválených uznesení OZ za rok 2020
2. Správu z kontroly č. 11/2021 – inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov obce za rok 2020
3. Správa z kontroly č. 12/2021 – zistenie výšky záväzkov z neuhradených dodávateľských
faktúr k 31. 3. 2021 a dodržanie podmienky § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
4. Žiadosť Jozefa Bisahu, Nová Bystrica 742, o zaradenie parciel č. 12257/21, 12257/22 do
územného plánu. Uvedené parcely už sú v navrhovanej zmene územného plánu
zahrnuté.
5. Žiadosť Radoslava Dosedela, Kolárova 2135/5 o odpredaj časti parciel EKN 11219/10
i výmere 13 m2. Postupuje sa stavebnej komisii na doriešenie.
6. Žiadosť o zriadenie vecného bremena od Slovenskej distribučnej akciovej spoločnosti na
realizáciu stavby Nová Bystrica – Pod hrádzou – Rek. VNP a 114/ts/n.bystrica_rozvoj.
Dožiada sa doplňujúca dokumentácia - geometrický plán a posudok.
7. Žiadosti firmy MMC Invest, s. r. o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina o zriadenie vecného
bremena. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce dohodnutím podmienok
ochranných pásiem v rámci žiadaných vecných bremien
8. Žiadosť Jozefa Drozda, Nová Bystrica 872 o súhlas s prevodom parcely vo Veľkom
Potoku CKN 6511/5 o výmere 106 m2. Postupuje sa stavebnej komisii.
9. Oznámenie o počte žiakov prihlásených na náboženskú-etickú výchovu v školskom roku
2021/2022 v ZŠ s MŠ Nová Bystrica Vychylovka
10. Žiadosť Centra sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 022 01 Čadca o finančný
príspevok z dôvodu pohľadávky Jozefa Fuliera. Postupuje sa sociálnej komisii.
11. Žiadosť Evy Šadibolovej, Nová Bystrica 1101 o vybudovanie obecného osvetlenia v osade
u Podoliny.
12. Žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej cesty Vladimíra Čierňavu, Veľký Potok 960 a Lukáša
Čierňavu, Veľký Potok.
13. Informáciu starostu obce, že zástupca starostu Mgr. Michal Balačin robil správcu
cintorína od 1. 1. 2021 zadarmo do 16. 6. 2021
B/ OZ schvaľuje:

1. Návrhová komisia:

PhDr. Marián Liščák, PhD., Ľubomír Griga, Dušan Šadibol

Overovatelia zápisnice:

Jaroslav Kováč, Jana Huláková

Zapisovateľ:

Anna Chovancová

Návrhovú komisiu a overovateľov počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov
Program dnešného zastupiteľstva počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov
Uznesenie OZ počtom hlasov 6
2. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 počtom hlasov počtom hlasov 6 za zo 6
prítomných poslancov
3. Návrh na odpojenie dlhodobých neplatičov od prívodu vody v zmysle § 32 ods. 1 písm.
m) zákona č. 442/2002 Z. z. počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov
4. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Nová Bystrica č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných
poslancov
5. Žiadosť Lenky Šadibolovej, Vychylovka 859, Nová Bystrica o udelenie súhlasu
s vytvorením elektrickej prípojky a vodovodnej prípojky, zriadenie vecného bremena

s tým, že následne bude vyhotovený GP a pri vytýčení uvedeného bude prizvaný
starosta obce, príp. člen stavebnej komisie počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných
poslancov
6. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na zriadenie elektrickej prípojky pána Radoslava
Dosedela, Kollárova 2135/5, Senec s tým, že následne bude vyhotovený GP a pri

vytýčení uvedeného bude prizvaný starosta obce, príp. člen stavebnej komisie
7.

8.

9.

10.

11.

počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov
Odkúpenie pozemkov CKN 2342/11 ostatná plocha o výmere 331 m2, CKN 2342/15
ostatná plocha o výmere 230 m2 a CKN 2342/16 ostatná plocha o výmere 249 m2 od
Martina Dorčiaka, Vychylovka 759, Nová Bystrica ležiace pod ihriskom u Pavelka vo
Vychylovke v cene 5,- € za meter štvorcový 7 za zo 7 prítomných a z 9 zvolených
poslancov.
Návrh o výmenu parcely CKN 4702/143 orná pôda o výmere 282 m2 za parcely
Stanislava Halvoníka CKN 2464/2 orná pôda o výmere 61 m2 a CKN 2342/4 ostatná
plocha o výmere 60 m2 spolu 121 m2 s tým, že rozdiel 161 m2 by sa odpredal v cene 20,€ za meter štvorcový schválené počtom hlasov 6 za, 1 sa zdržal zo 7 prítomných
poslancov a z 9 zvolených poslancov
Návrh na kúpu podielu pre prístup k budovanej rozhľadni od pani Lojdlovej Daniely, Ul.
Vladimíra Clementisa 6451/52, Trnava v parcele číslo EKN 3971 orná pôda o výmere
57210 m2 v podiele 3/160 v cene 0,70 € za meter štvorcový počtom hlasov 8 za z 8
prítomných poslancov a z 9 zvolených poslancov.
ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka na prenos nevyčerpaných originálnych kompetencií
na dofinancovanie prenesených kompetencií v sumách 4259,67 € za 4. štvrťrok 2020
a 6477,79 € za prvý štvrťrok 2021 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov
ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka návrh organizácie základnej školy – počtu tried
a počtu žiakov v triedach na školský rok 2021/2022 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných
poslancov

12. Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka o schválenie organizácie MŠ – počtu tried,
počtu detí a prevádzkovej doby v pôvodnom stave v MŠ na školský rok 2021/2022
počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov
13. Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka o schválenie organizácie ŠKD – počtu
oddelení, počtu žiakov a prevádzkovej doby v ŠKD v pôvodnom stave na školský rok
2021/2022 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov
14. Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o schválenie organizácie základnej školy na školský rok
2021/2022 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov
15. Žiadosť od DHZ Nová Bystrica – Vychylovka o schválenie a vymenovanie nového veliteľa
Miroslava Šadibola a za zástupcu veliteľa Ľubomíra Šadibola st. a zaradenie vyškolených
členov DHZ Vychylovka do hasičskej jednotky obce, schválené počtom hlasov 8 za z 8
prítomných poslancov
16. Žiadosť Milana Rychela, Nová Bystrica 50 o finančný príspevok na vybudovanie
vodovodu vo výške 150,- € podľa predloženého vyúčtovania počtom hlasov 8 za z 8
prítomných poslancov
17. Žiadosť súdu v Čadci za určenie prísediacich na obdobie 2022 a 2025, ktorými boli
stanovení poslanci Ľubomír Griga, Dušan Šadibol a Mgr. Peter Čierňava počtom hlasov 8
za z 8 prítomných poslancov.
18. Rozpočtové opatrenie č. 3 počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov, 1 neprítomný
19. Čerpanie rezervného fondu vo výške 60000,- € na asfaltáciu ciest počtom hlasov 6 za zo
6 prítomných poslancov.
20. Vyrubenie nájmu COOP Jednote Čadca, Spotrebné družstvo, Palárikova 87 za prenájom
pozemkov CKN 4898 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 644 m2 a CKN 4891/1
o výmere 1237 m2 a CKN 4893/1 o výmere 53 m2 pod obchodným domom COOP
JEDNOTA, predajňa 903 a priľahlé pozemky v sume 5,- € za meter štvorcový na rok
počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov.
21. Obhospodarovateľom lesných pozemkov vo vlastníctve obce bude Obecný podnik
stavebno- poľnohospodárskej a lesnej výroby, s. r. o. schvaľuje sa počtom hlasov 8 za z 8
prítomným poslancov
22. Odmenu zástupcu starostovi obce Mgr. Michalovi Balačinovi vo výške 1000,- € v hrubom
za sčítavanie domov a obyvateľov počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov.

C/ OZ neschvaľuje:
1. Žiadosť Marián Šadibola a manž. Evy, Nová Bystrica 1101 o odpredaj časti parcely EKN
11251/2. Aj kvôli zabezpečeniu bezproblémovej zimnej údržby sa neschvaľuje počtom
hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov
2. Žiadosť Radoslava Dosedela, Kolárova 2135/5 o odpredaj časti parcely CKN 4702/28
o výmere 76 m2. Parcela CKN 4702/28 o výmere 76 m2 sa neschvaľuje počtom hlasov 7
zo z prítomných poslancov.
3. Žiadosť Barbory Mokryšovej – STÚDIO VISAGE, Nikola Petreková – N. FASHION DESIGN,
Alena Svitková – Kaderníctvo Dalen, Janka Liptáková – Autodiely LIPTÁK, Nová Bystrica
696 o prehodnotenie úľavy z nájmu v období lockdownu počtom hlasov 8 za z 8
prítomných poslancov.

Ing. Jozef Balačin
Starosta obce Nová Bystrica

Overovatelia:
Jaroslav Kováč

Zapisovateľka:
Anna Chovancová

Jana Huláková

