
Zápisnica 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 

23. novembra 2021 

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

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Ing. Jozef Balačin 

Členovia OZ: 

 Mgr. Michal Balačin 

 Mgr. Peter Čierňava 

 Ľubomír Griga 

 Dušan Šadibol 

 PhDr. Monika Halvoníková  

 Jana Huláková 

 Miroslav Masnica 

Neprítomní: 

 Jaroslav Kováč 

 PhDr. Marián Liščák, PhD  

Program: 

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

zapisovateľa zápisnice, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

2. Prerokovanie investičnej akcie – Rekonštrukcia priestorov Obecnej knižnice NB 

3. Prerokovanie investičnej akcie – Rekonštrukcia priestorov KD Nová Bystrica 

4. Prerokovanie investičnej akcie – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci 

5. Správa z kontroly č. 16/2021 

6. Cintorínske poplatky a služby 

7. Schválenie uznesenia 

8. Záver 

 

U z n e s e n i e   č. 6/2021 

 

A / OZ schvaľuje 

A) podanie žiadosti o NFP projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických 

štandardov v Knižnici Nová Bystrica“ v zmysle výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 vo výške 

107 725,92 € COV (celkové obstarávacie výdavky)  projektu. Počtom hlasov 7 

B) Zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu Obce Nová Bystrica potrebných na 

spolufinancovanie realizovaného projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a 



hygienických štandardov v Knižnici Nová Bystrica“ vo výške 5 286,25 €  v súlade s PPP (príručka 

pre prijímateľa). Počtom hlasov 7 

C) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu „Zvýšenie kvality 

poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Knižnici Nová Bystrica“ z vlastného rozpočtu 

obce. Počtom hlasov 7 

B / OZ doporučuje 

Starostovi obce Nová Bystrica zabezpečiť prípravu a predloženie žiadosti o NFP. 

U z n e s e n i e   č. 7 / 2021 

 

A / OZ schvaľuje 

A) podanie žiadosti o NFP projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických 

štandardov v  Kultúrnom dome Nová Bystrica“ v zmysle výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75. Počtom 

hlasov 7 

B) Zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu Obce Nová Bystrica potrebných na 

spolufinancovanie realizovaného projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a 

hygienických štandardov v Kultúrnom dome Nová Bystrica“ vo výške 5% z COV (celkové 

obstarávacie výdavky) a maximálne vo výške 10 000,00 € v súlade s PPP (príručka pre 

prijímateľa). Počtom hlasov 7 

C) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu „Zvýšenie kvality 

poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Kultúrnom dome Nová Bystrica“ z vlastného 

rozpočtu obce. Počtom hlasov 7 

B / OZ doporučuje 

Starostovi obce Nová Bystrica zabezpečiť prípravu a predloženie žiadosti o NFP. 

U z n e s e n i e   č. 8 / 2021 

A / OZ schvaľuje 

A) realizáciu projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová Bystrica“ (Kód 

žiadosti: NFP302020AYT2) predloženého prostredníctvom výzvy na predkladanie ŽoNFP za 

účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej 

zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-2020-58 s celkovými oprávnenými 

nákladmi projektu vo výške 815 391,58 € počtom hlasov 7 

 

B) formu a druh poskytovaných služieb „Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová 

Bystrica“ v súlade s výzvou na predkladanie ŽoNFP za účelom integrácie primárnej zdravotnej 

starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-

PO2-SC212-2020-58 počtom hlasov 7 

 

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

spolufinancovania projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová Bystrica“ 

vo výške 40.769,58 € počtom hlasov 7 

 

D) zabezpečenie formy partnerstva „Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová 

Bystrica“ Zmluvou o partnerstve počtom hlasov 7 

 



E) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu „Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti v obci Nová Bystrica“ vo výške 131 716,73 € z rozpočtu obce počtom 

hlasov 7 

 

U z n e s e n i e   č. 9/2021 

A/ OZ berie na vedomie: 

1. Správa z kontroly č. 16/2021 – dodržiavanie a uplatňovanie Zákonníka práce v súvislosti 

s pracovnoprávnymi vzťahmi spoločnosti 

2. požiadavku na zmenu a doplnenie VZN o poplatkoch na cintoríne 

B/ OZ schvaľuje: 

1. Návrhová komisia:   Monika Halvoníková           

                                                                      Miroslav  Masnica  

                                                                      Jana Huláková 

Overovatelia zápisnice:  Ľubomír Griga 

                                                           Dušan Šadibol 

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 7 za zo 7 prítomných poslancov 

2. návrh poslankyne Jany Hulákovej darovanie obecného kalendára do každej domácnosti 

 

        

       Ing. Jozef Balačin 

       Starosta obce Nová Bystrica 

 

Overovatelia: 

Ľubomír Griga      Dušan Šadibol 

 

Zapisovateľka: 

Anna Chovancová 


