
Zápisnica 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 

21. júna 2022 

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

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Ing. Jozef Balačin 

Členovia OZ: 

 Mgr. Michal Balačin 

 Mgr. Peter Čierňava 

 Ľubomír Griga 

 Jaroslav Kováč 

 PhDr. Marián Liščák, PhD 

 Dušan Šadibol 

 Miroslav Masnica 

 PhDr. Monika Halvoníková 

 Jana Huláková 

Program: 

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

zapisovateľa zápisnice, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia 

3. Schválenie Záverečného účtu Obce Nová Bystrica za rok 2021 

4. Prerokovanie investičnej akcie – Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí – 

pokračovanie 

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

Nová Bystrica 

6. Prerokovanie žiadosti na prenájom bytových priestorov vo vlastníctve obce 

7. Prerokovanie žiadosti na prenájom a odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 

8. Rôzne 

9. Schválenie uznesenia 

10. Záver 

U z n e s e n i e  č. 2 /2022 

A/OZ berie na vedomie: 

1. Správu z kontroly č. 11/2022 

2. Správu z kontroly č. 12/2022 

3. Správu z kontroly č. 13/2022 



4. Žiadosť Adriány Svitkovej, Nová Bystrica 756 a Filipa Boháčika Čierne 552 

o pridelenie nájomného bytu, zaraďuje sa do poradovníka 

5. Žiadosť Stanislava Šadibola, Nová Bystrica 749 o odpredaj parcely CKN 4702/15 

a CKN 4702/102. Čaká sa na rozhodnutie súdu.  

6. Žiadosť Sabíny Kuniakovej, Jána Kollára 2457/8 Čadca o prenájom nebytových 

priestorov v Dome služieb na zriadenie prevádzky manikúry a pedikúry.  

7. Žiadosť Stanislava Holienčina, Vychylovka 1164 o zvýšenie počtu opatrovateľských 

hodín. 

8. Vzdanie sa funkcie predsedu TJ Slovan Nová Bystrica od Ladislava Slivku, Nová 

Bystrica 797 

9. Vzdanie sa funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Nová Bystrica Ing. Miroslav Pavelka, Nová 

Bystrica 746 

10. Žiadosť o obyvateľov osady Závodskovia o preplatenie nákladov na spevnenie 

brehu potoka.  

11. Sťažnosť Anny Čierňavovej, Nová Bystrica 547 a Petra Čierňavu o problém 

s včelstvom v zastavanej oblasti a o zakročenie v danej veci. 

12. Oznámenie ZŠ s MŠ Vychylovka o počte žiakov prihlásených na vyučovanie 

náboženskej výchovy v školskom roku 2022/2023 

B/OZ schvaľuje: 

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

Huláková,   Dušan Šadibol 

Overovatelia zápisnice:  Jaroslav Kováč,  Miroslav Masnica   

Zapisovateľ:  Anna Chovancová 

Návrhovú komisiu a overovateľov  počtom hlasov  6 za  z  6  prítomných 

poslancov 

Program dnešného zastupiteľstva počtom hlasov 6 za  z  6  prítomných poslancov 

Doplnenie návrhovej komisie o PhDr. Mariána Liščáka, PhD. Počtom hlasov 7 za zo 

7 prítomných poslancov 

Uznesenie OZ počtom hlasov  9  za z  9 prítomných poslancov 

2. Žiadosť Jána Radôšťana ml. o pridelenie nájomného jednoizbového bytu  

v bytovom dome č. 1053          počtom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov. 
3. Navýšenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na realizáciu stavebných prác 

projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová Bystrica na základe 

výsledku verejného obstarávania o sumu 60 951,70 EUR s DPH, takže celkové náklady na 

stavebné práce podľa zmluvy o dielo budú 699 500,00 € s DPH a celkové neoprávnené 

výdavky projektu budú vo výške 188 852,83 EUR s DPH. Schvaľuje počtom hlasov 8 za z 8 

prítomných poslancov. 
4. Návrh na presun v zdravotnom stredisku pôsobiacich ordinácií do náhradných priestorov, 

ktoré budú ponúknuté v iných priestoroch spravovaných obcou Nová Bystrica (nová 

budova plus IC) počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 
5. Obec Nová Bystrica v zmysle § 4 ods. 5 písm. e) vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, udeľuje spoločnosti Kinet s. r. 



o. so sídlom: 201, Diviaky nad Nitricou 972 25, IČO:36668940 súhlas s umiestnením 

optickej siete v zastavanom území obce Nová Bystrica nad povrchom zeme, a to v súlade 

s technickou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia. Schválené počtom 

hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov. 
6. V prípade budovania kanalizačných prípojok cez obecné pozemky k rodinným 

domom obec Nová Bystrica súhlasí s realizáciou kanalizačných prípojok 

k rodinným domom cez parcely, ktoré sú vo vlastníctve obce a nie sú evidované 

ako komunikácia. Schválené počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov.  

7. Žiadosť Anny Honíšekovej, Hlohovecká 747, 925 53 Pata o zriadenie vecného 

bremena na pozemkoch 8132/1 a 8132/2. K zmluve o zriadení vecného bremena 

na pozemkoch 8132/1 a 8132/2  doloží geometrický plán zamerania elektrickej 

prípojky. Táto sa bude realizovať výkopom zemou. Schválené počtom hlasov 8 za 

z 8 prítomných poslancov. 

8. Žiadosť Františka Finka, Hulin, Ulica námestí míru 620, okres Kroměříž, 0944 

567 075 o prenájom časti pozemku parcely EKN 11243/13 na stánkový predaj vo 

výške poplatku za verejné priestranstvo maximálne do konca roka 2022 

s podmienkou aby miesto predaja určila obec v zastúpení stavebnou komisiou. 

Schválené počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov. 

9. Žiadosť PZ Vychylovka o prenájom parcely CKN 11028/2 na 5 rokov o výmere 637 

m2 v cene 12 € za rok v zmyslu § 9a odstavec 9 písmeno c) počtom hlasov 7 za z 8 

prítomných poslancov, 1 sa zdržal  

10. Žiadosť COOP Jednota o prenájom obecných pozemkov KNC 4898 o výmere 644 

m2, 4891/1 o výmere  1237 m2 a KNC 4893/1 o výmere 53 m2 na obchodné účely 

v cene 5,- € za meter štvorcový pod budovou a 2,50 € okolo budovy obchodného 

domu. Obecné zastupiteľstvo navrhuje 5,- € za meter štvorcový na všetkých 

pozemkoch. Schválené počtom hlasov 6 za jeden neprítomný a jeden sa zdržal.  

11. Žiadosť Zuzany Lalinskej o vyriešenie situácie s prístupovou cestou. 

Zastupiteľstvo súhlasí so zameraním parciel číslo CKN 2076/1 a priľahlých častí 

parciel aby vznikla miestna komunikácia v šírke minimálne 3 metre. Schválené 

počtom hlasov 9 za z 9 prítomných poslancov. 

12. Žiadosť FS Nová Bystrica o bezplatné poskytnutie priestorov amfiteátra v Novej 

Bystrica na deň 27. augusta 2022 kvôli organizácii kultúrneho podujatia pri 

príležitosti 10. výročia založenia folklórneho súboru. Schvaľuje sa počtom hlasov 

9 za z 9 prítomných poslancov 

13. Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o schválenie organizácie školy na školský rok 

2022/2023 počtom hlasov 9 za z 9 prítomných poslancov 

14. Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o navýšenie finančných prostriedkov na rok 2022 

počtom hlasov 8 za, 1 sa zdržal z 9 prítomných poslancov 

15. Žiadosť ZŠ s MŠ Vychylovka o schválenie organizácie školy na školský rok 

2022/2023 počtom hlasom 8 za, 1 neprítomný z 9 prítomných poslancov 

16. Žiadosť ZŠ s MŠ Vychylovka 687 o schválenie organizácie ŠKD – počtu oddelení, 

počtu žiakov a prevádzkovej doby v ŠKD na školský rok 2022/2023 počtom 

hlasom 8 za, 1 neprítomný z 9 prítomných poslancov 

17. Žiadosť ZŠ s MŠ Vychylovka 687 o organizáciu MŠ – počtu tried, počtu detí 

a prevádzkovej doby v MŠ na školský rok 2022/2023 počtom hlasom 8 za, 1 

neprítomný z 9 prítomných poslancov 



18. Rozpočtové opatrenie číslo 3/2022 počtom hlasom 9  za z 9 prítomných poslancov 

19. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 počtom hlasov 8 za z 8 prítomných 

poslancov 

20. Vypratanie bytu v BD č. 1053 z dôvodu dlhodobého neplatenia nájomného počtom 

hlasov 8 za, 1 neprítomný z 9 poslancov 

21. Vypratanie bytu v BD č. 1126 z dôvodu dlhodobého neplatenia nájomného počtom 

hlasov 7 za, 2 neprítomní za z 9  poslancov 

22. Splátkový kalendár nájomcovi bytu v BD č. 1125 z dôvodu dlhodobého neplatenia 

nájomného. V prípade nezaplatenia prvej splátky bude byt vyprataný. Schválené  

počtom hlasov 7 za, 2 neprítomní  z 9 poslancov 

23. Návrh na cena čestného občana obce Nová Bystrica doktorke Fonšovej počtom 

hlasov 9 za z 9 prítomných poslancov. 

24. Návrh na cenu starostu obce za celoživotný prínos pre rozvoj obce Vilme 

Masnicovej a in memoriam Emílii Liščákovej počtom hlasov 9 za z 9 prítomných 

poslancov. 

C/ OZ neschvaľuje: 

1. Žiadosť dobrovoľnej požiarnej ochrany, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 

o poskytnutie finančnej pomoci DPO SR. Počtom hlasov 7 za 1 sa zdržal z 8 

prítomných poslancov. 

D/OZ poveruje  

1. Starostu obce Nová Bystrica Ing. Jozefa Balačina dohodnúť podmienky Návrhu 

zmluvy o spolupráci od spoločnosti SEVAK pri poskytovaní údajov z vodomerov 

vo vlastníctve obce Nová Bystrica k fakturácii stočného verejnej kanalizácie 

U z n e s e n i e   č. 3/2022 

A/OZ berie na vedomie 

1. Návrh Záverečného účtu obce Nová Bystrica za rok 2021  

2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nová Bystrica 

za rok 2021  

B/ OZ schvaľuje 

1. Záverečný účet obce Nová Bystrica za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

2. Tvorbu fondu opráv vo výške 6001,32 €, čo predstavuje 0,5 % nákladov na 

obstaranie bytu počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov 

3. Tvorbu rezervného fondu vo výške 24 757,47 €, 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 8 za z 8 prítomných poslancov 

4. Zapojenie zostatku finančných prostriedkov z minulého roka vo výške 216 815,89 

€ do rozpočtu obce prostredníctvom príjmových finančných operácií počtom 

hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov  



 

 

 

  

       Ing. Jozef Balačin 

       Starosta obce Nová Bystrica 

 

 

Overovatelia: Jaroslav Kováč     Miroslav Masnica 

 

 

Zapisovateľka: Anna Chovancová 


