
Zápisnica 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 

29. septembra 2021 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Ing. Jozef Balačin 

Členovia OZ: 

 Mgr. Michal Balačin 

 Mgr. Peter Čierňava 

 Jaroslav Kováč 

 Ľubomír Griga 

 PhDr. Marián Liščák, PhD 

 Dušan Šadibol 

 PhDr. Monika Halvoníková  

Neprítomní: 

 Jana Huláková 

 Miroslav Masnica 

  

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, určenie 

zapisovateľa zápisnice, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

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

4. Prerokovanie žiadostí na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce 

5. Prerokovanie investičnej akcie – Parkovisko pri zdravotnom stredisku v Novej Bystrici 

6. Rôzne 

7. Schválenie uznesenia 

8. Záver 

U z n e s e n i e   č. 4/2021 

A) OZ   s c h v a ľ u j e 

A) predloženie a realizáciu projektu „Parkovisko pri zdravotnom stredisku v Novej Bystrici“ na 

základe výzvy na predkladanie projektových zámerov vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou 

agentúrou ako poskytovateľom, zastúpenej MAS Bystrická dolina a to cez Program rozvoja vidieka 

2014-2020, pričom výzva je zameraná na: 



7.2. Podporu na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor 

energie (mimo Bratislavský kraj). 

B) vyčlenenie finančných zdrojov z rozpočtu Obce Nová Bystrica potrebných na zabezpečenie 

spolufinancovania projektu „Parkovisko pri zdravotnom stredisku v Novej Bystrici“. 

C) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu „Parkovisko pri 

zdravotnom stredisku v Novej Bystrici“ z rozpočtu obce. 

B) OZ doporučuje 

starostovi obce Nová Bystrica zabezpečiť prípravu a predloženie projektového zámeru Obce Nová 

Bystrica pre PPA a prípravu žiadosti o NFP. 

Celkové náklady projektu:     130 859 Eur 

Schvaľuje sa počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov  

 

U z n e s e n i e   č. 5/2021 

A) OZ berie na vedomie 

 

1. Správa z kontroly č. 13/2021 – súlad finančných operácií realizovaných 

prostredníctvom bežného účtu Obce Nová Bystrica s účtovnými dokladmi s tým 

súvisiacich za rok  a pokladnice obce 

2. Správa z kontroly č.14/2021 - zúčtovanie príjmov vybratých na potvrdenky s juxtou 

v pokladnici obce 

3. Správa z kontroly č. 15/2021 - kontrola stavu a vývoja dlhu obce 

4. Žiadosť Radoslava Dosedela, Kollárova 2135/5 Senec, 90301 o odpredaj alebo 

prenájom parcely č. 4702/28 o výmere 76 m2 pozemok sa vytýči na mieste 

v prítomnosti stavebnej komisie a prerieši na nasledujúcom zastupiteľstve, poveruje 

Ľubomíra Grigu doriešením predmetnej žiadosti 

5. Žiadosť Zuzany Lalinskej, Nová Bystrica 683 o spevnenie a sprejazdnenie cesty do 

osady Svitkovia a Baníkov zárubok vo Vychylovke obec v prvom kroku spracuje 

projektovú dokumentáciu stavby a následne sa pokúsi vybaviť územné a stavebné 

povolenie nakoľko v niektorých častiach ide o chodník a nie cestu a je nutný súhlas 

okolitých vlastníkov daného pozemku 

6. Žiadosť Petra Granáta, bytom Nová Bystrica 802 o výmenu časti parcely EKN 

11215/2 vo vlastníctve obce za časť parcely CKN 5152/1 postupuje sa starostovi 

obce na doriešenie 

7. Žiadosť Miroslavi Chmurčiakovej, Nová Bystrica 693, 023 05 Nová Bystrica 

o prenájom bytových priestorov zaradzuje sa do poradovníka 

8. Žiadosť od Pavla Sýkoru, Nová Bystrica, Vychylovka 355 o poskytnutie plastových rúr 

na odvodnenie  

9. Žiadosť Márie Šulavovej o rekonštrukciu mostu do osady Bardáčovia v Novej Bystrici, 

Vychylovke  

10. Rozsudok Krajského súdu v Žiline číslo 8Co/259/2018 v právnom spore Ing. Mariána 

Vaculína zo dňa 30. 7. 2021 



11. Správu audítorky k účtovnej závierke za rok 2020 

12. Informáciu ZŠ s MŠ Vychylovka o zmene organizácie v počte žiakov v 8. triede 

13. OZ poveruje stavebný úrad riešením oplotenia na miestnej komunikácii v časti 

u Šadibola vo Vychylovke 

14. Podnet PhDr. Moniky Halvoníkovej o prerokovanie odvodnenia obecnej cesty a pivníc 

v osade u Peťka – Anna a Štefan Šumský za účasti projektanta, obyvateľov osady, 

starostu 

 

B) OZ schvaľuje 

 

1. Návrhová komisia:    PhDr. Marián Liščák, PhD. 

Ľubomír Griga 

      Dušan Šadibol 

Overovatelia zápisnice:    Mgr. Michal Balačin, Jaroslav Kováč 

 

Zapisovateľ:     Anna Chovancová 

 

Návrhovú komisiu a overovateľov  počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov 

 

Program dnešného zastupiteľstva počtom hlasov 6 za zo 6  prítomných poslancov 

 

Uznesenie OZ počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

2. Žiadosť Michala Romaníka a manželky Jitky, Nová Bystrica 1072 o odpredaj pozemku C 

4702/67 o výmere 61 m2, ide o priľahlý pozemok k pozemku KN-C č. 4702/63, ktorý 

žiadateľ vlastní podľa § 9a odstavec 8. písmeno B zákona o majetku obcí 138/91 Zb. z. 

počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov a 9 zvolených poslancov 

3. Žiadosť pani Márie Plazákovej, Komenského 128/5, 022 04 Čadca – U Hluška, o odpredaj 

parcely CKN 2218/5 ostatná plocha o výmere 136 m2, priľahlá parcela podľa § 9a 

odstavec 8. písmeno B zákona o majetku obcí 138/91 Zb. z. v cene 10,- Eur za meter 

štvorcový  počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov a 9 zvolených poslancov 

4. Žiadosť pána Jozefa Bisahu, Nová Bystrica 742 o vecné bremeno na pozemku vo 

vlastníctve obce na parcele CKN 5261/2 z dôvodu vybudovania elektrickej a vodovodnej 

prípojky k parcele CKN 12257/21 počtom hlasov 5 za zo 5 prítomných poslancov a 9 

zvolených poslancov 

5. Suma za súhlas s udelením vecného bremena na obecných pozemkoch pri realizácii 

vodovodných a elektrických prípojok pre žiadateľov bude stanovená vo výške 25,- Eur vo 

forme jednorazového poplatku počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov a 9 

zvolených poslancov 

6. Odpredaj pozemku Agustínovi Slučiakovi, Nová Bystrica 14, parcela CKN 5261/9 ostatná 

plocha o výmere 121 m2 v cene 15,- Eur za meter štvorcový v zmysle GP číslo 324/2021 

zo dňa 8. 9. 2021 vyhotovený Ing. Jozef Sroka pod § 9a odstavec 8. písmeno B zákona 

o majetku obcí 138/91 Zb. z. za podmienky realizácie a údržby dažďovej kanalizácie 

v danej lokalite počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov a 9 zvolených poslancov 

7. Odpredaj pozemku Ing. Peter Radôšťan a , Nová Bystrica, Vychylovka 789 a Ing. Dominika 

Radôšťanová rod. Brisudová Nová Bystrica, Vychylovka 789, parcela CKN 5261/10 

ostatná plocha o výmere 126 m2 v cene 15,- Eur za meter štvorcový v zmysle GP číslo 

324/2021 zo dňa 8. 9. 2021 vyhotovený Ing. Jozef Sroka pod § 9a odstavec 8. písmeno B 

zákona o majetku obcí 138/91 Zb. z. za podmienky realizácie a údržby dažďovej 



kanalizácie v danej lokalite počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov a 9 zvolených 

poslancov 

8. Žiadosť pani Marty Michael zastupujúcej spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o., 

Kopaničiarska 338/82A, 851 01 Bratislava o prenajatie pozemku pred Obecným úradom 

pre umiestnenie samoobslužných výdajných boxov  v cene  symbolických 5,- Eur ročne 

schvaľuje sa počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov v zmysle zákona 9a ods. 9 

písmeno c – osobitný zreteľ – verejnoprospešný účel pre obyvateľov obce Nová Bystrica 

počtom hlasov sa počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov 

9. Žiadosť COOP Jednota Čadca o rozšírenie predajne nižšie kostola o prenájom pozemku pre 

účely zriadenia parkovacích miest na parcele EKN 11240/4 v cene 150,- Eur za jedno 

parkovacie miesto na rok počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov v zmysle zákona 

9a ods. 9 písmeno c – osobitný zreteľ – verejnoprospešný účel pre obyvateľov obce Nová 

Bystrica počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

10. Žiadosť MMC INVEST, s. r. o., Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina – zmluva o budúcej 

zmluve a zmluva o zriadení vecného bremena na pozemky v katastrálnom území obce 

Nová Bystrica v projekte „Zásobovanie vodou, odkanalizovane a čistenie odpadových vôd 

regiónu Stredné Kysuce“ na parcely CKN 5082 o výmere 994 m2, CKN 5083/1 o výmere 

4612 m2 a EKN 11240/3 o výmere 80180 m2 v cene  10,- Eur za meter štvorcový 

schvaľuje sa počtom hlasov 5 za a 2 sa zdržali zo 7 prítomných poslancov 

11. Zámer asfaltácie cestnej komunikácie CKN 5034 počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných 

poslancov 

12. Žiadosť Kysuckého múzea v Čadci o prenájom nebytových priestorov schvaľuje sa v cene 

10,- Eur za rok za priestor v Kultúrnom dome vo Vychylovke – schvaľuje sa počtom hlasov 

7 za zo 7 prítomných poslancov 

13. Návrh schválenia zvyšku rozpočtu TJ Slovan Nová Bystrica vo výške 4 500,- Eur počtom 

hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

14. Žiadosť Kysuckého múzea v Čadci o príspevok na vydanie publikácie Prenesené Kysuce 

vo výške 1000,- Eur počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

15. Žiadosť CB Media, s. r. o. o príspevok na vydanie publikácie Kysucké dračie a iné príbehy 

vo výške 250,- Eur počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

16. Schvaľuje odvodnenie chodníka pri osade u Gregušiaka vo Vychylovke počtom hlasov 7 za 

zo 7 prítomných poslancov 

17. Žiadosť od Mesta Žilina o podpísanie memoranda o spolupráci pri kandidatúre mesta 

Žiliny na Európske mesto kultúry Žilina Beskydy 2026 počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných 

poslancov 

18. Žiadosť pani Romany Kulovej, Nová Bystrica 1126  o prepracovanie nájomnej zmluvy bytu 

na ňu počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

19. Zrušenie uznesenia číslo 3/2021/B/20 počtom hlasov 7 za zo 7 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  1212 m2 a CKN 4893/1 o výmere 40 m2 pod obchodným domom COOP 

JEDNOTA, predajňa 903 a priľahlé pozemky v sume 10,- € za meter štvorcový na rok 

počtom hlasov 7 za zo 7  prítomných poslancov. 

21. Na základne súdneho rozhodnutia Krajského súdu v Žiline číslo 8Co/259/2018 zo dňa 30. 

7. 2021 vymedzenie plochy pozemku CKN 4891/1 dočasným osadením prefabrikátov do 

podpisu nájomnej zmluvy a prebratia príslušnej zodpovednosti za prenajatý pozemok 

firmou COOP Jednota Čadca, Spotrebné družstvo, Palárikova 87 počtom hlasov 6 za zo 6 

prítomných poslancov 

22. Rozpočtové opatrenie číslo 5 počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 



23. Navyšuje cenu jedného obeda pri rozvoze na 3,50 Eur počtom hlasov 6 za 1 proti zo 7 

prítomných poslancov 

24. Navýšenie mesačnej odmeny prevádzkovateľa vodovodu o sumu 100,- mesačne počtom 

hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov 

25. Odmenu správcovi cintorína vo výške 1200,- Eur počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných 

poslancov 

 

C) OZ neschvaľuje 

 

1. Žiadosť Albína Frančiaka o odpredaj pozemkov EKN 11188/5 ostatná plocha o výmere 

109 m2 a EKN 11190/5 – ostatná plocha o výmere 65 m2 v cene 15,- Eur za meter 

štvorcový počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov a 9 zvolených poslancov 

2. Žiadosť pani Ireny Slepiakovej, Nová Bystrica 740 o odpredaj parcely KNC 3527/1 

o výmere 51 m2 počtom hlasov počtom hlasov 5 za 1 sa zdržal zo 6 prítomných poslancov 

a 9 zvolených poslancov 

3. Žiadosť JUDr. Mgr. Dany Schmogrovitsovej na schválenie asfaltácie vo Vychylovke v časti 

Chmúra nad Sahulom počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných poslancov 

4. Žiadosť Valérie Pavelkovej, Nová Bystrica, Vychylovka 313 o finančnú výpomoc pri 

prerábke rodinného domu. Počtom hlasov 5 za a 2 sa zdržali 

 

        

       Ing. Jozef Balačin 

       Starosta obce Nová Bystrica 

 

Overovatelia: 

Jaroslav Kováč      Mgr. Michal Balačin 

 

Zapisovateľka: 

Anna Chovancová 


