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Vianočný futbalový turnaj
Aj v roku 2012 sa priaznivci futbalu stretli medzi sviatkami na vianoč-
nom turnaji na ihrisku TJ Slovan Bystrička. Tentokrát pripadol termín 
turnaja na druhý sviatok vianočný.

Pôvodne sa malo hrať na multifunkčnom ihrisku, no kvôli počasiu to 
nebolo možné. Ako vhodná náhrada sa ukázala trávnatá plocha za 
ihriskom. 
Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá a to TJ Slovan A-Team mladší, TJ 
Slovan A-Team starší, mužstvo dorastencov a Mestská liga Bystrička. 
Nakoniec víťazom sa stali najmladší účastníci turnaja naši dorastenci 
TJ Slovan. Turnaj sa stal tradíciou pre hráčov a priaznivcov futbalu a 
je to aj príjemné spestrenie vianočných sviatkov. 
Všetci odchádzali s dobrou náladou a s vedomím že sa o rok zas 
takto stretneme.
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Putovný pohár zmenil vlastníka
Priaznivci stolného tenisu mali opäť možnosť stretnúť sa a zmerať si 
sily v zimnom období. Turnaj o putovný pohár starostky obce sa ten-
tokrát presunul do priestorov firmy Revimont-DG, kde sa 19. januára
stretlo 19 súťažiacich. 
Po prvotnom rozlosovaní do 2 skupín odohrali súťažiaci zápasy z 
ktorých víťazi sa stretli v zápase o putovný pohár. O napätie nebola 
núdza, veď v prvej skupine sa na druhom mieste ocitli až 3 súťažiaci, 

ktorí museli odohrať ďalšie vzájomné zápasy aby určili konečné po-
radie. V záverečnom súboji ťahal za kratší koniec Miroslav Fadljevič 
a putovný pohár starostky obce si tak odniesol p. Jozef Jaško. Zú-
častnení ocenili snahu organizátorov a vytvorili príjemnú atmosféru 
počas celého dňa.
Výsledky: Skupina A: 1. Jaško Jozef, 2. Glejtek Ľubomír, 3.Kubala 
Ján, 4. Mišún Dušan st. Skupina B: 1. Fadljevič Miroslav, 2. Ruman 
Jaroslav, 3. Debnár Ján. Putovný pohár získal Jozef Jaško.
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Mladí ligoví šachisti v Bystričke
Šach v Bystričke zapúšťa korene. 28.1.2013 sa v spoločenskej sále 
odohral 1. turnaj Školskej šachovej ligy Turca 2013.
20 trojčlenných družstiev z 13 škôl Turca súperilo o zaradenie do 

niektorej zo štyroch žiackych líg. S náskokom zvíťazilo družstvo ZŠ 
s MŠ  A. Bernoláka MT pred ZŠ s MŠ Hurbanova MT a Gymnáziom 
J. Lettricha MT. Družstvo našej ZŠ zložené z chlapcov, ktorí sa iba v 
tomto školskom roku začali venovať šachu skončilo na 14. mieste a 
bude hrať 3. ligu.
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Na Hrádku dobrá lyžovačka
Zima síce lyžiarom nepraje, no ľudom ktorí sa točia okolo vleku sa 
podarilo vytvoriť veľmi dobré podmienky na lyžovanie aj túto zimnú 
sezónu. Po Turci sa rýchlo rozkríklo, že tento vlek je v prevádzke a 
ceny v porovnaní s okolitými strediskami sú veľmi dobré. Je to prínos 
pre propagovanie obce a aj hotela Hrádok Bystrička, kde sa dá prí-
jemne posedieť a stráviť tak peknú lyžovačku. Ľudia sú veľmi spokoj-
ní a myslím, že sa budú k nám radi vracať ak nám to počasie dovolí. 
Vleky sú prevádzke cez víkend od 10:00 do 16:00 hod. Ďakujeme 
teda prevádzkovateľom vleku rodine Debnárovej a chlapcom okolo 
vleku, že podporujú na Bystričke aj takéto športové vyžitie. 
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V januári nás opustili
Helena Zungovská († 82 rokov)

Poďakovanie
Obec Bystrička ďakuje p. Borisovi Hlavňovi za opravu vývesných 
tabúľ pred obchodom Jednota.
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Vývoz komunálneho odpadu bude počas roku 2013 prebiehať tak ako doteraz: každý párny týždeň, vždy v pondelok

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO A KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2013
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Uznesenia prijaté na za-
sadnutí OZ v Bystričke 
konanom dňa 10.01.2013 v 
Bystričke
Uznesenie č. 100/2013
I. Konštatuje, že
Zastupiteľstvo je uznášania 
schopné, prítomní podľa 
prezenčnej listiny.
II. Určuje
Návrhovú komisiu v zlože-
ní: p. Žúbor, Ing. Košút, p. 

Rajniak
Overovateľov zápisnice: p. 
Lučanský, Ing. Malko
III. Schvaľuje
a) Program rokovania bez 
výhrad
b) Účastník OZ prihlásený 
do diskusie okrem poslanca 
k danému bodu môže ho-
voriť iba raz a maximálne 3 
minúty.

Uznesenie č. 101/2013
I. prerokovalo
Kontrola plnenia uznesení
II. Berie na vedomie
Záznam o kontrole plnenia 
uznesení
Informáciu starostu obce o 
plnení uznesení
III. Súhlasí
S predloženým záznamom 
o plnení uznesení
Nemá pripomienky

Uznesenie č. 102/2013
Obecné zastupiteľstvo Bys-
trička
I. prerokovalo
Úpravu odvodňovacieho ka-
nála –Breziny- výrub drevín
II. Schvaľuje
Úpravu odvodňovacieho 
kanála - Breziny

Uznesenie č. 103/2013
I. prerokovalo
Štatút obecnej knižnice so 
sídlom v Bystričke
II. Schvaľuje
Štatút obecnej knižnice so 
sídlom v Bystričke

Uznesenie č. 104/2013
I. prerokovalo
Dodatok č.1 k Štatútu Obce 
Bystrička – podnikateľská 
činnosť
II. Schvaľuje
Dodatok č.1 k Štatútu Obce 
Bystrička – podnikateľská 
činnosť

Uznesenie č. 105/2013
I. prerokovalo
Príprava XV. Obecného 
plesu
II. Berie na vedomie
Príprava XV. Obecného 
plesu

Uznesenia obecného zastupiteľstva
Úplné písomné znenie uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva vrátane hlasovania 
poslancov k jednotlivým bodom je dostupné na internetovej stránke obce www.bystricka.
sk V sekcii sú k dispozícii aj audio záznamy z posledných 3 rokovaní.

Akcie vo februári   
5.2.2013 - Výročná schôdza SČK
Čas a miesto: 18:00 hod., Badovské
Organizuje: Červený kríž
7.2.2013 - Fašiangové posedenie pre dôchodcov
Čas a miesto: 16:00 hod., Badovské
Organizuje: Klub dôchodcov
9.2.2013 - Fašiangový sprievod
Čas a miesto: 9:00 hod., celá obec
Organizuje: DHZ Bystrička
16.2.2013 Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy 
Čas a miesto: 19:00 hod., sála OcÚ
Organizuje: DHZ Bystrička 
Ďalšie informácie: lístky sú v predpredaji: Peter Marko 
(0907 297 393)

19.2.2013 - Návšteva divadla 
Čas a miesto: 19:00 hod., SKD Martin
Organizuje: ZO ÚŽS
Ďalšie informácie: predstavenie Divadelná komédia, odvoz a 
dovoz zaistený, cena: 8,50 €, dôchodcovia: 4,25 €, info: Zdenka 
Maršalová (0908 922 554). Odchod autobusu je o 18:30 hod., z 
parkoviska pred nákupným strediskom Jednota
28.2.2013 - Posedenie pri čaji - stretnutie dôchodcov 
Čas a miesto: 16:00 hod., Badovské
Organizuje: Klub dôchodcov
Ďalšie informácie: posedenie býva každý posledný štvrtok v 
mesiaci 
Lyžiarsky vlek Hrádok 
- sobota, nedeľa: od 10:00 hod. do 16:00 hod, 
- celodenný lístok: 10 € dospelí, 5 € deti

Prianím všetkého dobrého do nového roka 
veľa zdravia a šťastia by som sa Vám rád pri-
hovoril prvý krát v tomto roku. 
Chcem Vás oboznámiť s plánom na podporu 
separácie a tým znižovania hmotnosti komu-
nálneho odpadu. V roku 2011 prebehla vôbec 
prvá kampaň na podporu separácie v našej 
obci. Ako nový poslanec a predseda komi-
sie pre životné prostredie som Vás občanov 
chcel oboznámiť s triedením odpadu. Preto-
že mnohí z nás nevedeli, ktorý odpad kam 
patrí. 
V roku 2011 nevýrazne ale predsa stúpla to-
náž separovaného odpadu, no hmotnosť ko-
munálneho odpadu klesla o takmer 19 ton čo 
znamená pokles o viac ako 6%.
V roku 2012 separovaný odpad stagnoval 
a opäť narástla tonáž komunálneho odpa-
du. Vzhľadom na tieto čísla obec pristúpila 
k zvýšeniu poplatku na dospelého občana z 

15€ na 18€ a u štu-
dentov z 5€ na 7€. 
Tento poplatok by 
mal zabezpečiť,  aby sa nezvyšoval rozdiel 
ceny vývozu ktorý dopláca obec. Pretože ak 
by obec nedoplácala vývoz odpadu, poplatok 
za komunálny odpad by musel byť vo výške 
približne 25€ za občana. 
Teraz by som sa rád vyjadril k plánom na 
rok 2013. Prehľadný leták s termínmi vývozu 
nájdete vždy na web stránke obce a je aj sú-
časťou prvej strany tohto čísla ŽB. Pripomí-
nať chcem dôležité dátumy vývozu odpadu. 
Navrhol som umiestnenie kontajnerov na pa-
pier v obci. Papier totiž často konči v iných 
kontajneroch. Budem dúfať, že nedopadnú 
ako kontajnery na plasty a nebudú sa plniť 
komunálnym odpadom ako je to dnes. 
Uvažujem tiež o zmene nádob na sklo a 
plasty, ktoré sa nachádzajú na cintoríne, 

pretože tento nápad sa celkom ujal a objem 
terajších nádob nestačí na cyklus vývozu. 
Na jar a na jeseň v obci rozmiestnime 
veľkokapacitné kontajnery. Zatiaľ som sa pri 
príprave harmonogramu držal rozmiestnenia 
z minulých rokov. Chcel by som preto 
poprosiť občanov, ktorí sú nespokojní s 
týmto rozmiestením, aby svoje pripomienky 
adresovali prostredníctvom e-mailu na adresu 
malko.bystricka@gmail.com, prípadne priamo 
prostredníctvom Facebooku alebo osobne na 
obecnom úrade. V prípade odozvy nevidím 
problém tento harmonogram upraviť. 
Mal by som v pláne taktiež zorganizovať zber 
elektroodpadu a aspoň raz ročne zber ne-
bezpečného odpadu ako sú staré autobaté-
rie, motorové oleje a pod. Nezabúdam ani na 
najmenších, ktorých výchova je najdôležitej-
šia preto chcem opäť podporiť projekt – Deň 
zeme. Rovnako privítam aj ďalšie nápady a 
pripomienky. 
Zapojme sa všetci do separácie odpadu, 
no nie len to je dôležité. Neporiadok, ktorý 
je často pri stanoviskách kontajnerov nie je 
dobrá reklama pre turistov, ktorí našu obec 
navštívia. Určite to nie je prijemné ani pre nás 
domácich. Spravme preto spoločne niečo pre 
krajšiu Bystričku, niekedy stačí naozaj málo.
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Oprava
V čísle 8/2012 v článku „Zmeny v miestnych daniach a poplatkoch“ na 
strane 3 sme nedopatrením uviedli nesprávnu informáciu že ročná sadzba 
dane pre pre lesy, rybníky, a vodné plochy je v roku 2013 vo výške 0,7%. 
Správna sadzba je 0,8%. Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme.

...pre krajšiu Bystričku
(autor príspevku je predsedom komisie životného prostredia)


