
Škola a škôlka
V dňoch od 13. 02. – 17. 02. 2012 sa žiaci ZŠ Bystrička 
a predškoláci z MŠ Bystrička zúčastnili cez SŠSZČ Board 
club Jaroslava Žideka lyžiarskeho výcviku v Jasenskej do-
line. Tí, ktorí stáli na lyžiach po prvýkrát, sa naučili základy  
lyžovania, ostaní sa v lyžovaní zdokonaľovali. Z niektorých 
sa stali už hotoví lyžiari. V posledný deň výcviku sa konali 
preteky. Tú sú ich výsledky:
Skupina pokročilých lyžiarov:
1. Jakub Lučanský, 2. Lejka Páričková, 3. Ninka Bobrovská
Skupina začiatočníkov:
1. Michal Zimeľ, Matúš Nepela, Matej Klimas, 2. Matej Kozá-
nek, 3. Samko Nemec
Fašiangové obdobie si aj žiaci zo ZŠ a deti z MŠ spestrili 
karnevalom, ktorý sa v MŠ konal 24.02. 2012 v rámci edu-
kačných činností, so žiakmi ZŠ a ich rodičmi ako aj s niekto-
rými deťmi z obce sme sa zabavili 25.02. 2012 v sále OcÚ 
Bystrička. Karneval bol plný hudby, tanca, súťaží a zábavy, 
nechýbala ani tombola.
Rodičom detí zo ZŠ a pedagógom ZŠ patrí poďakovanie za 
zorganizovanie karnevalu pre deti.
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Vývoz separovaného odpadu
plasty - vrecia:  8.3.2012
sklo - vrecia:   19.3.2012
komunálny odpad:  pondelok (párny týždeň)

Podujatia v marci
Na skle maľované
11.3.2012, 16:00 hod., sála OcÚ
Divedelné predstavenie ochotníckeho súboru zo Ža-
bokriek. 

Klub dôchodcov
30.3.2012
Výročná schôdza

Stavebný či komunálny?

V uplynulých dňoch sme mali možnosť vidieť opäť nejakého 
(nejakých) „dobráka“ ktorý nepochopil že komunálny odpad 
nie je pre jeho súkromné účely a už vôbec nie na stavebný 
odpad. Vďaka tomuto nepochopeniu odstavil z používania 
na celú zimu 1100l kontajner určený výhradne záhradkárom 
a chatárom. Tento musíme previesť na obecný úrad a ručne 
prehádzať do veľkokapacitnáho kontajnera, pretože Brant-
ner ho kvôli váhe nedokáže vysypať.
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Aj keď prípravy na tradičný fašiangový 
sprievod obcou začali dávno pred 18. 
februárom, organizátori dúfali v pekné 
počasie od začiatku. Množstvo snehu a 
nie príliš veľká zima, dodalo zabíjačke 
tú pravú zimnú atmosféru.
Hasiči sa pustili do zabíjania a prípravy 
výrobkov z prasaťa už od ranných ho-
dín aby stihli všetko pripraviť aj na ve-
černú zábavú spojenú s pochovávaním 
„zosnulej“ basy. Prípravy postupovali 
podľa plánov, a ako to ide hasičom s 
nožíkmi a s mäsom sa prišlo pozrieť aj 
niekoľko divákov z obce. Kto mohol ten 
aj pomohol v rámci svojich možností.
Úspešne ukončenú zabíjačku tak za-
vŕšili výrobky ako klobásky, jaterničky, 
kapustnička či oškvarky.
Večer, v rytme hudby živej kapely „Sun-

ny Music“, sa už len zabávalo a tanco-
valo až do skorého rána. Všetci zúčast-
není pochválili výbornú atmosféru a 
dobrú náladu. Počas zábavy nechýbala 
ani tombola, 2 večere a tradičné pocho-
vávanie zosnulej basy, ktoré ukončilo 
tohtoročný fašiang a plesovú sezónu. 
Program pripravila folklórna skupina 
Hrádok Bystrička.
Vďaka patrí všetkým ktorí navštívili 
zabíjačku, ako aj všetkým ktorí sa po-
dieľali na príprave tohto dňa a to hlavne 
dobrovoľnému hasičskému zboru, folk-
fórnej skupine Hrádok a obci Bystrička.
- text: pm, mk. foto: P. Marko, P. Knoško -

Uznesenie 14/2012
z riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Bystričke, zo 
dňa 09.02.2012

OZ v Bystričke
I. BERIE NA VEDOMIE:
a) Prehodnotenie územného plánu 
obce, z ktorého vzišlo, že sa momen-
tálne nebude otvárať územný plán. 
Všetky došlé žiadosti budú doň za-
pracované pri najbližšom otvorení.
b) Názor občanov (v počte 89 pod-
písaných) o zachovaní autobusovej 
zastávky na Sadoch s prístreškom 
na doterajšom mieste.
c) Správnosť tlačiva na ohlásenie 
drobnej stavby.
d) Správu o činnosti Obecného ha-
sičského zboru za rok 2011.
e) Správu hlavnej kontrolórky obce o 
kontrolnej činnosti kontrolóra obce za 
rok 2011.
f) Správu kontrolórky obce o výsled-
ku kontroly správnosti zaradenia 
zamestnancov ZŠ, MŠ, ŠJ do pla-
tových tried a platových stupňov + 
požadované vzdelanie.
g) Správu o výsledku kontroly hos-

podárnosti a účelnosti využívania fi-
nančných prostriedkov ŠJ za školský 
rok 2011/2012.
h) Správu o výsledku kontroly - 
Zoznam finančných prostriedkov
OcÚ k 31. kalendárneho mesiaca, 
faktúry + pokladničný denník.
i) Informáciu ohľadom cesty Podbre-
zina.
j) Informáciu, že k 01.01.2012 skon-
čila platnosť revízií tlakových a plyno-
vých zariadení na OcÚ, ZŠ, TJ.

II. SCHVAĽUJE:
a) Nájomnú zmluvu č. 01/2012 s Ing. 
arch. Dušanom Holanom. (Za: Bízik, 
Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Lučanský, 
Rajniak, Žubor, Proti: Bc. Malko, Zdr-
žali sa: 0)
b) Zmluvu o spolupráci s Centrálnym 
obstarávateľom – záujmové združe-
nie právnických osôb, sídlo Turček. 
(Za: Ing. Košút, Bc. Malko, Lučanský, 
Rajniak, Žubor, Proti: Bízik, Ing. Kor-
beľ, Zdržali sa: 0)
c) Objednávku na vykonanie revízií 
na tlakových a plynových nádobách 
na OcÚ, ZŠ, TJ pre firmu Ing. Dana
Glejteková – REVIMONT, v sume 1 
126 €. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, 
Žubor, Proti: 0, Zdržali sa: 0)

d) Odvolanie člena Bc. Tomáša Kor-
beľa z komisie životného prostredia. 
(Za: Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Mal-
ko, Lučanský, Žubor, Proti: Bízik, 
Rajniak, Zdržali sa: 0)
e) Zachovanie osadenia autobusovej 
zastávky s prístreškom na miestnej 
komunikácii na Sadoch tak, ako je 
súčasné umiestnenie. (Za: Bízik, Ing. 
Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, Lučan-
ský, Rajniak, Žubor, Proti: 0, Zdržali 
sa: 0)
f) Inventarizáciu za rok 2011 v na-
dobudajúcej hodnote 1 771 431 €. 
(Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, Žubor, 
Proti: 0, Zdržali sa: 0)
g) Dohodu o užívaní nebytového 
priestoru č. 01/2012 s Mládežou 
Bystričky. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, 
Žubor, Proti: 0, Zdržali sa: 0)
h) Zaplatenie ročného zúčtovania 
preddavkov za výkony na verejnom 
záujme v MHD za rok 2011. (Za: Ing. 
Košút, Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, 
Žubor, Proti: Bízik, Ing. Korbeľ, Zdr-
žali sa: 0)

III. UKLADÁ:
a) Kontrolórke obce vypracovanie 
nájomnej zmluvy - využívanie obec-
ných pozemkov na Močidlách.
Z: Ing. Jaroslava Tureková 
T: 16.02.2012

IV. ZAMIETA:

a) Doplnok č. 4 k § 5, o odmeňovaní 
poslancov OZ v Bystričke. (Za schvá-
lenie: Bízik, Ing. Korbeľ, Rajniak, Žu-
bor, Proti schváleniu: Ing. Košút, Bc. 
Malko, Lučanský, 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: 
14.2.2012

Uznesenie 15/2012
z mimoriadneho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Bys-
tričke, zo dňa 27.2.2012

OZ v Bystričke
I. UKLADÁ:
a) Vypracovať Dodatok k VZN Zása-
dy hospodárenia s majetkom obce.
Z: poslanci T: 05.04.2012

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: 
28.02.2012
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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

Fašiangová sobota 2012


