
Zápisnica 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 

05. augusta 2022 

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

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Ing. Jozef Balačin 

Členovia OZ: 

 Mgr. Michal Balačin 

 Ľubomír Griga 

 PhDr. Marián Liščák, PhD 

 Dušan Šadibol 

 Miroslav Masnica 

 PhDr. Monika Halvoníková 

 Jana Huláková 

Neprítomní: 

 Mgr. Peter Čierňava 

 Jaroslav Kováč 

Program: 

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

zapisovateľa zápisnice, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

2. Prerokovanie investičnej akcie – „Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí“ 

– pokračovanie 

3. Schválenie projektu s názvom „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických 

štandardov v Knižnici Nová Bystrica“ 

4. Schválenie rozpočtového opatrenia číslo 6/2022 

5. Žiadosť spoločnosti SOMPRA, s. r. o. o zriadenie vecného bremena na pozemku CKN 46 vo 

vlastníctve obce z dôvodu zriadenia elektrickej prípojky pre novostavbu rekreačnej chaty 

6. Schválenie uznesenia 

7. Záver 

U z n e s e n i e  č. 5/2022 

A/OZ schvaľuje: 

1. Návrhová komisia: Monika Halvoníková, Miroslav Masnica, Michal Balačin 

Overovatelia zápisnice: Jana Huláková, Dušan Šadibol  



Zapisovateľku:  Annu Chovancovú 

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

Uznesenie OZ počtom hlasov  5  za z   prítomných poslancov 

Doplnenie programu dnešného zasadnutia OZ o tieto body: 

4. Schválenie rozpočtového opatrenia číslo 6/2022 

5. Žiadosť spoločnosti SOMPRA, s. r. o. o zriadenie vecného bremena na pozemku CKN 46 

vo vlastníctve obce z dôvodu zriadenia elektrickej prípojky pre novostavbu rekreačnej 

chaty - doplnený program schválený počtom hlasov 6 za  z 6   prítomných poslancov 

2. Navýšenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na realizáciu stavebných prác 

projektu Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí – pokračovanie o sumu: 

Časť – Rozhľadňa  - 14 400,00 eur z dôvodu indexácie cien železa (výstuž, pozinkovaná 

kovová konštrukcia, pozinkované doplnkové kovové konštrukcie) počtom hlasov 6 za, 1 

sa zdržal z 7 prítomných poslancov. 

3. Žiadosť spoločnosti SOMPRA, s. r. o. o zriadenie vecného bremena na pozemku CKN 46 vo 

vlastníctve obce z dôvodu realizácie elektrickej prípojky pre novostavbu rekreačnej chaty 

a to za podmienky vybudovania elektrickej prípojky zemou a predloženia GP zamerania 

elektrickej prípojky k zmluve o zriadení vecného bremena. Počtom hlasom  5 za z 

5  prítomných poslancov 

4. Rozpočtové opatrenie číslo 6/2022 počtom hlasom 5  za z 5  prítomných poslancov 

Uznesenie č. 6/2022 

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 6  

za zo 6  prítomných poslancov z celkového počtu 9 zvolených poslancov. 

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 5 387 €  v súlade s PPP 

(príručka pre prijímateľa). Počtom hlasov 6 za zo 6  prítomných poslancov z celkového 

počtu 9 zvolených poslancov. 

C) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu „Zvýšenie 

kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Knižnici Nová Bystrica“ z 

vlastného rozpočtu obce. Počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov z celkového počtu 

9 zvolených poslancov. 

B / OZ doporučuje 

starostovi obce Nová Bystrica zabezpečiť doplnenie žiadosti o NFP. 

 

 

 



       Ing. Jozef Balačin 

       Starosta obce Nová Bystrica 

 

 

Overovatelia: Dušan Šadibol    Jana Huláková 

 

Zapisovateľka: Anna Chovancová 


