
Zápisnica 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 

19. júla 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. Schválenie počtu volebných obvodov, úväzku starostu obce a počtu poslancov OZ pre 

nadchádzajúce volebné obdobie 

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

pokračovanie 

4. Žiadosť p. Slávky Halvoníkovej, bytom Nová Bystrica 1053  

5. Schválenie rozpočtového opatrenia číslo 5/2022 

6. Schválenie stanoviska obce k budovaniu vodovodných prípojok k rodinným 

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

komunikácia. 

7. Žiadosť p. Jána Šadibola, bytom Nová Bystrica č. 764  

8. Schválenie stanoviska obce k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce vedených na LV 

č. 501 v k. ú. Riečnica 

9. Žiadosť TJ Slovan o navýšenie dotácie z rozpočtu obce 
10. Schválenie uznesenia 

11. Záver 

U z n e s e n i e  č. 4/2022 

A/OZ berie na vedomie: 



1. Žiadosť Jána Šadibola ohľadom interných pomerov v Združení drobnovlastníkov 

lesa Nová Bystrica s. r. o. 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k prevereniu podmienok na prijatie úveru 

3. Nadviazanie spolupráce s mestom Leechburg v Pensilvánii v USA na návrh 

poslancov Mariána Liščáka a Ľubomír Grigu 

4. Poveruje starostu Ing. Jozefa Balačina osloviť Okresný úrad Čadca – životné 

prostredie ohľadom odstránenia nedostatkov uvedených v kolaudačnom 

rozhodnutí stavby Zásobovanie a odkanalizovanie stredných Kysúc 

B/OZ schvaľuje: 

1. Návrhová komisia: Monika Halvoníková, Ľubomír Griga, Dušan Šadibol 

Overovatelia zápisnice:  Peter Čierňava, Marián Liščák 

Zapisovateľ:  Anna Chovancová 

Návrhovú komisiu a overovateľov  počtom hlasov  9 za  z  9  prítomných 

poslancov 

Uznesenie OZ počtom hlasov  9  za z  9 prítomných poslancov 

2. Doplnenie programu dnešného zasadnutia OZ o tieto body: 

4. Žiadosť p. Slávky Halvoníkovej, bytom Nová Bystrica 1053  

5. Schválenie rozpočtového opatrenia číslo 5/2022 

6. Schválenie stanoviska obce k budovaniu vodovodných prípojok k rodinným 

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

komunikácia. 

7. Žiadosť p. Jána Šadibola, bytom Nová Bystrica č. 764 o odpredaj parcele CKN 

11854/2 zastavaná plocha o výmere 32 m2 

8. Schválenie stanoviska obce k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce vedených na 

LV č. 501 v k. ú. Riečnica 

9. Žiadosť TJ Slovan o navýšenie dotácie z rozpočtu obce vo výške 4500€, 

doplnený program schválený počtom hlasov 9 za  z  9  prítomných poslancov 

3. Pre voľby do územnej samosprávy konané v októbri 2022  

a) Jeden volebný obvod a Okrsok č. 1 – Nová Bystrica a Okrsok č. 2 – Vychylovka. 

Schválené počtom hlasov  za 9 z 9 prítomných poslancov. 

b) 100 % úväzok starostu obce. Schválené počtom hlasov  za 9 z 9 prítomných 

poslancov.   

c) 9 poslancov OZ pre nadchádzajúce volebné obdobie. Schválené počtom hlasov  

za 9 z 9 prítomných poslancov. 

4. OZ schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na realizáciu 

stavebných prác projektu Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí – 

pokračovanie o sumu  



Časť – rozhľadňa 16 049,02 práce naviac - základový betón, výstuž základových 

pätiek – práca a doprava, počtom hlasov 9 za z 9 prítomných 

Časť – Drevenica -  61 836,90 Eur (vyššia precenená PHZ zákazky) 

Časť – Lezecká stena – 37 731,84 Eur (vyššia precenená PHZ zákazky) 

Časť – Kaplnka - 5 394,04 Eur  (vyššia precenená PHZ zákazky) 

Spolu tieto tri časti o 104 962,78 Eur, počtom hlasov 9 za z 9 prítomných 

b) realizácia troch častí projektu Efektívna spolupráca pohraničných partnerských 

obcí – pokračovanie (Drevenica, Lezecká stena, Kaplnka) formou in-house cez 

OBECNÝ PODNIK stavebno - poľnohospodárskej a lesnej výroby s. r. o., počtom 

hlasov 9 za z 9 prítomných 

c) OZ schvaľuje prekleňovací úver na prefinancovanie stavebných prác projektu 

Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí – pokračovanie vo výške 

508 042,00 Eur, čo predstavuje výšku NFP na stavebné práce projektu. 

Schvaľuje počtom hlasom   za 9 z 9  prítomných poslancov 

5. Rozpočtové opatrenie číslo 5/2022 schvaľuje počtom hlasom 9  za z 9 prítomných 

poslancov 

6. Obec Nová Bystrica týmto súhlasí s realizáciou vodovodných prípojok k rodinným 

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

komunikácia. Schválené počtom hlasov  za 9 z 9  prítomných poslancov. 

7. Žiadosť p.  Jána Šadibola, bytom Nová Bystrica č. 764 o odpredaj pozemku CKN 

11854/2 zastavaná plocha o výmere 32 m2 podľa GP č. 66/2017 zo dňa 12.05.2017 

overený pod číslom 540/2017 vyhotovený firmou GEOLAND, Štefan Kocifaj, 

Radovka 677, 023 03 Zborov nad Bystricou. Ide o priľahlý pozemok k pozemku 

CKN 11878, ktorý žiadateľ vlastní. A to podľa § 9a odstavec (8) písmeno b) zákona 

o majetku obcí č.138/91 Zb. z. v cene 5  Eur za m2. Schválené počtom hlasov 9  za 

z 9 prítomných poslancov a 9 zvolených poslancov. 

8. a) Vyhlásenie Obce Nová Bystrica k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce vedených 

na LV č. 501 v k. ú. Riečnica, že predmetné pozemky v minulosti vlastnícky vždy 

patrili Obci Riečnica a následne po zrušení obce Riečnica vždy vlastnícky patrili 

Obci Nová Bystrica. 

b) OZ v Novej Bystrici zároveň vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by 

v minulosti poverilo starostu obce na vyhotovenie potvrdenia obce č. 247/2006  zo 

dňa 20.03.2006, respektíve iného dokumentu, v ktorom by sa mal starosta obce 

v mene obce Nová Bystrica vzdať vlastníckeho práva k všetkým nehnuteľnostiam 

vedených na LV č. 501 v k. ú. Riečnica. 



c) OZ v Novej Bystrici, týmto poveruje starostu obce Ing. Jozefa Balačina, aby pre 

účely súdneho konania na OS Čadca vystavil k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce 

vedených na LV č. 501 v k. ú. Riečnica potvrdenie, že tieto pozemky vlastnícky vždy 

patrili Obci Riečnica a následne po zrušení obce Riečnica vždy vlastnícky patrili 

Obci Nová Bystrica a že Obec Nová Bystrica sa nikdy v minulosti nevzdala 

vlastníckeho práva k týmto nehnuteľnostiam. 

Schválené počtom hlasov 9 za z 9 prítomných poslancov. 

9. Navýšenie dotácie pre TJ Slovan Nová Bystrica z rozpočtu o sumu 4.500,- Eur. 

Schválené počtom hlasov 9 za z 9 prítomných poslancov. 

10. Odklad splatenia celého dlhu na nájomnom a odklad podania exekúcie na 

vypratanie bytu do 31.08.2022, počtom hlasov 9 za z 9 prítomných 

 

 

 

       Ing. Jozef Balačin 

       Starosta obce Nová Bystrica 

 

 

Overovatelia: Jaroslav Kováč     Miroslav Masnica 

 

Zapisovateľka: Anna Chovancová 


