
Škola a škôlka
Po skončení vianočných prázdnin žia-
ci zo ZŠ a deti  z  MŠ opäť začali vyu-
čovanie 9. januára 2012. 
Aj nový rok sme začali spoločnou 
akciou. 

16. januára 2012 do telovýchovnej 
triedy  v ZŠ Bystrička  zavítali dvaja 
páni z Českej republiky, aby deti bližšie 
oboznámili s exotickými zvieratami 
a  ich spôsobom života. So sebou 
priniesli opicu, korytnačku, krokodíla 

a trojmetrového 
hada, čo 
vyvolalo u detí  
nezabudnuteľný 
zážitok. 

Dňa 18.1. 2012  
bola v MŠ via-
nočná besiedka, 
ktorá bola prelo-
žená z decembra 
2011 kvôli vysokej 
chorobnosti detí. 
Škôlkari už od 
rána piekli medov-

níčky, kokosové guľky a o 16:00 hod. 
vystúpili pred svojimi rodičmi a starými 
rodičmi s vianočným programom.

 13. februára začína žiakom a pred-
školákom  lyžiarsky výcvik v Jasenskej 
doline a 25. februára  pripravujeme  
pre  deti ZŠ karneval.
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Druhá šanca 
Ochrana životného prostredia nie 
je len módnym výstrelkom, ale pre-
dovšetkým snahou ochrániť našu prí-
rodu pre budúce generácie. Snahou 
našej obce je vyseparovať čo najväč-
šie percento z komunálneho odpadu 
(KO), dať tak odpadu druhú šancu a 
tým znížiť aj množstvo skládok. Touto 
cestou sa minulý rok vybrala aj Komisia 
pre životné prostredie (KŽP). Spustili 
sme kampaň na podporu separácie, 
ktorá hlavne vďaka Vám, občanom 
Bystričky, prináša svoje prvé ovocie. 
Nielen letákmi, ale aj prístupom k veci 
sa nám spolu podarilo zmenšiť množ-
stvo KO a naopak vyseparovať viac 
skla a plastov, za spracovanie ktorých 
obec neplatí. Ušetrili sme tým nielen 
našu prírodu, ale hlavne  naše penia-
ze, pretože obec nemusela zvýšiť po-
platok za KO na rok 2012. Pre pred-
stavu čo obec Bystrička vďaka Vašej 
ochote separovať dokázala, uvediem 
porovnanie rokov 2010 a 2011. Tonáž 
je oficiálne potvrdená firmou Brantner

Fatra s.r.o., ktorá zabezpečuje vývoz 
odpadu v obci. 
Rok 2010: 
KO - 359,2t
plasty - 18,9t
sklo - 19,1t 
Rok 2011: 
KO - 338,2t
plasty - 21,5t
sklo - 25,5t
Hodnoty KO sú aj s jarným a jesen-
ným upratovaním a vývozom veľko-
kapacitných kontajnerov. KŽP verí, 
že v nastúpenom trende separovania 
budeme pokračovať aj naďalej a pre-
to pre Vás pripravila prehľadný kalen-
dár s vyznačenými dátumami vývozu 
aj s popisom ako správne separovať 
odpad. Tento kalendár si môžete od-
ložiť. Na záver  Vám, milí spoluobča-
nia KŽP ešte raz ďakuje za to, že se-
parujete. Verím, že spolu dokážeme 
viac a tento rok budeme pokračovať v 
nastúpenej ceste nielen pre čísla, ale 
hlavne pre seba a životné prostredie. 
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Vývoz separovaného odpadu
plasty - vrecia:  9.2.2012
sklo - vrecia:   13.2.2012
komunálny odpad:  pondelok (párny týždeň)

Obec ďakuje:
Rudolfovi Debnárovi - majiteľovi fy.  Orvex.
p. Emilovi Remšíkovi - Belá Dulice.
Jaroslavovi Žúborovi st. za poskytnutie tech-
niky, členom Dobrovoľného hasičského zbo-
ru v Bystričke.
p. Ondrejovi Žingorovi, Milanovi  Žúborovi, 
Matejovi  Klaudisovi, Jaroslavovi  Žúboro-
vi ml. za pomoc pri odstraňovaní následkov 
snehovej kalamity v našej obci.
Ing. Jánovi Bártovi - majiteľovi  fy. DENS za 
zapožičanie techniky.
Občanom Vincentovi Štefánekovi, Jánovi 
Nemcovi, Pavlovi Gregorovi, za pomoc pri 
úprave ľadovej plochy.

Opustili nás v januári
† Peter Janeček 
† Ján Erteľ
† Milan Šuvada



Uznesenie 12/2012
z riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Bystričke, zo 
dňa 12.01.2012

OZ v Bystričke
I. BERIE NA VEDOMIE:
a) Stanovisko vedúcej školskej jedál-
ne p. Beáty Rišianovej o zrušení pre-
rokovania režijných nákladov.
b) Uzatvorenie dohody o pracovnej 
činnosti na rok 2012, ohľadne spra-
covania obecnej web stránky, s p. 
Ľubomírom Žuborom.
c) Žiadosť Ing. Milana Mallého o do-
plnenie územného plánu a zaradenie 
do zoznamu žiadostí.
d) Informáciu o príprave prístavby 
školskej jedálne.
e) Výzvu o prieskume trhu o dodanie 
služby „kontrola plynových kotlov v 
prevádzkach obce“.
f) Prebiehajúce výberové konanie na 
miesto riaditeľa ZŠ Bystrička.
g) Žiadosť p. Bc. Malka na používanie 
obecných symbolov na 1 rok.
h) Výzvu na predkladanie projektov 
zameraných na realizáciu energetic-
kých opatrení vo verejných a škol-
ských budovách.

i) Informáciu o prechode vlastníctva 
pozemku v k.ú. Bystrička, zastava-
ného budovou archívu, s tým, že sa 
uskutoční mimoriadne zasadnutie 
OZ.
j) List p. Bc. Michala Nemca.

II. SCHVAĽUJE:
a) Zvolanie pracovného stretnutia, 
ohľadom umiestnenia zástavky na 
Sadoch, v zložení – poslanci OZ, 
OR PZ SR ODI Martin – Ing. Kapit. 
Ľubomír Jati, Obvodný úrad dopravy 
Martin, Správa ciest ŽSK – Ing. Mar-
ta Geletková. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, 
Ing. Košút, Bc. Malko, Lučanský, Raj-
niak, Žubor, Proti: 0, Zdržali sa: 0)
b) Návrh plánu kontrolnej činnosti od 
01.01. – 30.06. 2012, s navrhnutými 
doplneniami. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, 
Ing. Košút, Bc. Malko, Lučanský, Raj-
niak, Žubor, Proti: 0, Zdržali sa: 0)
c) Žiadosť firmy Erka Logic – Tyres.
(Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, Žubor, 
Proti: 0, Zdržali sa: 0)
d) Zrušenie bodu II d. zo zasadania 
OZ 11/2011. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, 
Ing. Košút, Bc. Malko, Lučanský, Raj-
niak, Žubor, Proti: 0, Zdržali sa: 0)
e) Kúpu dopravného zrkadla + osa-
denie, nastavenie pri Hoteli Bystrič-

ka. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, Žubor, 
Proti: 0, Zdržali sa: 0)

III. UKLADÁ:
a) Poslancom OZ osloviť občanov vo 
svojom obvode, ohľadom parkovania 
svojich vozidiel na obecných komuni-
káciách.
Z: poslanci 
T: 01.02.2012
b) Zabezpečiť bod pracovného stret-
nutia ohľadom zastávky na Sadoch.
Z: Zuzana Kubíková 
T: 20.01.2012
c) Vypracovať novú zmluvu o prená-
jme priestorov na Badovskom s Mlá-
dežou Bystričky.
Z: Ing. Jaroslava Tureková, Zuzana 
Kubíková
T: 09.02.2012
IV. ODPORÚČA:
a) Starostke obce prekontrolovať 
správnosť tlačiva na ohlásenie drob-
nej stavby.

V. ZAMIETA:
a) Ponuku vystúpenia p. Chalupovej v 
obci. (Za zamietnutie: Bízik, Ing. Kor-
beľ, Ing. Košút, Bc. Malko, Lučanský, 
Rajniak, Žubor, Proti: 0, Zdržali sa: 0)

Prítomní poslanci: R. Bízik, Ing. M. 
Korbeľ, Ing. R. Košút, Bc. I. Malko, V. 
Lučanský, O. Rajniak, J. Žubor

Ospravedlnení poslanci: -
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 
18.01.2012 (ST)

Uznesenie 13/2012
z mimoriadneho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Bys-
tričke, zo dňa 19.01.2012

OZ v Bystričke
I. SCHVAĽUJE:
a) Upravený program zasadnutia OZ. 
(Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, Žubor, 
Proti: 0, Zdržali sa: 0)

II. ZAMIETA :
a) Predaj pozemku parc. reg. „C“ 
č.310/2 o výmere 2282 m2 pre spo-
ločnosť Rezidencia Machnáč, s.r.o. 
Bratislava. (Za zamietnutie: Bízik, 
Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, 
Lučanský, Rajniak, Žubor, Proti: 0, 
Zdržali sa: 0)

Prítomní poslanci: R. Bízik, Ing. M. 
Korbeľ, Ing. R. Košút, Bc. I. Malko, V. 
Lučanský, O. Rajniak, J. Žubor
Ospravedlnení poslanci: -
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 
24.01.2012 (UT)
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Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Knižnica
Otváracie hodiny
Pondelok 15.00 -19.00 
Piatok 16.00 -19.00

Obecný úrad
Úradné hodiny
Pondelok 08.00 - 15.30 
Utorok nestránkový deň
Streda  08.00 - 17.30
Štvrtok 08.00 - 15.30
Piatok 08.00 - 14.00

Korčuľovanie
Denne od 10.00 - 18.00, 
hokejové ihrisko, cena: 
1 €, rezervácia - kolektí-
vy u p. Macákovej v ho-
kejke

Lyžovanie 
soboty, nedele od 10.00 
do 16.00, lyžiarsky vlek 
pri hoteli Hrádok. Cena: 
celodenný dospelý: 8 €, 
poldenný dospelý: 4 €, 
detský: 4 €

Podujatia vo februári
Fašiangový sprievod
4.2.2012, DHZ – Bystrička, začiatok o 9.00

Fašiangová zabíjačka 
18.2.2012, začiatok 9.00, vo dvore obecného úradu

Fašiangová zábava
18.2.2012, začiatok o 19.00, vstupné 10€ (2x veče-
ra, hriatô, šiška),  živá hudba SUNNY MUSIC, sála 
obecného úradu 

Karneval pre deti, 
25.2.2012, začiatok 15.00 hod., sála OcÚ

foto: Milan Kirn, Peter Marko


