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Fašiangy
Ako každý rok aj teraz 
pripravili dobrovoľní 
hasiči tradičný maš-
karný sprievod ob-
cou. Sobotný deň ich 
privítalo mrazivé, no 
slnečné počasie.

(mk, foto: pk)

Nútená správa obce je odvrátená
Téma, ktorá sa možno neobjavuje medzi bežnými informáciami, no 
v každom prípade je veľmi závažná. Mnoho občanov snáď ani netu-
ší, aké doslova papierové boje sa odohrávajú za dverami úradu. 

Veľká sekera zaťatá po preráb-
ke miestnych komunikácií ešte 
donedávna strašila nad obecnou 
pokladnicou. V roku 2010 boli to-
tiž zrekonštruované miestne ko-
munikácie za nemalé peniaze s 
podporou fondov EÚ. Kto sa v tej-
to problematike trochu pohybuje, 

vie že ministerstvá sa priveľmi neponáhľajú s preplácaním svojich 
zmluvných záväzkov, a každá aj formálna chyba na papieri zname-
ná oddialenie prevodného príkazu. Dodávateľ však pýta plácu po 
vykonaní svojej roboty, a tak väčšina týchto investícií sa financuje
prostredníctvom komerčného úveru v banke. 
Vďaka veľkej snahe starostky obce a poslanca VÚC Zdenka Kozá-
ka, nám boli 4. marca po dlhých „bojoch“ vyplatené zazmluvnené 
prostriedky vo výške 364 212,58 €, a tak mohol byť úver splatený 
doslova v hodine dvanástej.
Nejdem polemizovať o efektívnosti používania prostriedkov európ-
skej únie, no je fakt že mnoho obcí by za relatívne málo peňazí 
dokázalo veľké veci, no prax a realita pri vypracovávaní projektov 
ich od čerpania týchto prostriedkov odrádza.

(mk)

Zo života školy
Fašiangové obdobie si aj žiaci zo ZŠ a deti z MŠ spestrili karneva-
lom, ktorý sa konal 15.2.2013. V MŠ v rámci edukačných činností, a 
u žiakov ZŠ v rámci ŠKD v priestoroch ZŠ. Karneval bol plný hudby, 
tanca, súťaží a zábavy, nechýbala ani tombola. Aj touto cestou by 
sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom, ktorí deťom zabezpečili 
občerstvenie a prispeli tak k príjemnému priebehu karnevalu.

V dňoch od 18.2. – 
22.2.2013 sa žiaci 
ZŠ Bystrička a 
predškoláci z MŠ 
Bystrička zúčast-
nili lyžiarskeho vý-
cviku v Jasenskej 
doline. Tí, ktorí 
stáli na lyžiach po 
prvýkrát, sa naučili 
základy lyžovania, 
ostaní sa v lyžova-
ní zdokonaľovali. 
Z niektorých sa 

stali už hotoví lyžiari. Lyžovanie mali spestrené o hľadanie pokladu, 
ďalší deň bol karneval a v posledný deň výcviku sa konali preteky. 

(ju)

Hasiči preverili „novú“ výbavu naostro
V susedných Košťanoch nad Turcom v sobotu, 2. marca zachvá-
til požiar veľ-
ké skladové 
priestory.
Naši dobrovoľ-
ní hasiči prijali 
hlásenie so 
žiadosťou o 
pomoc približ-
ne o 8,30 hod. 
Po 20 minú-
tach už boli na 
mieste a pridali 
sa k hasiacim 
profesionálom zo Sučian a domácemu dobrovoľnému hasičskému 
zboru Košťany nad Turcom. Dobrovoľní hasiči z Bystričky prispeli k 
uhaseniu tohto požiaru aj vďaka „novej“ cisterne Liaz, ktorá dostala 
meno „Mates“. Rozsiahly požiar sa podarilo všetkým zúčastneným 
zložkám uhasiť približne o 12,30 hod. 

 (mk, pm, foto: rv)

Mladí šachisti prekvapili skvelými výsledkami
Súrodenci Andrej Mallý a Braňo 
Mallý reprezentovali Bystričku na 
výberovom turnaji detí do 10 ro-
kov v Turanoch. V konkurencii 30 
hráčov z Liptova, Oravy a Turca sa 
viac darilo Andrejovi, ktorý o víťaz-
stvo v turnaji prišiel až prehrou v 
predposlednom kole s neskorším 
víťazom Korolišinom z L.Mikuláša 
a skončil so ziskom 4,5 boda na 
konečnom 3. mieste. Braňovi zisk 
3,5 boda stačil na 9. miesto. Keď 

si uvedomíme ako krátko hrajú šach, tak ich výsledky sú výbornou 
reprezentáciou našej obce. Výborne chlapci. (jh)

Vydarená premiéra 
Uplynulú nedeľu nám divadelný súbor Pišinger pripravil premiéru di-
vadelného prestavenia od Raya Cooneyho s veľavravným názvom 
„Všetko sa ...“ 
Kombinácia stálych ochotníkov s novými mladými talentovanými 
hercami, ktorí sa predviedli na divadelných doskách prvýkrát, a re-
žisérskej ruky Mgr. Art. Zuzany Galkovej bola evidentne správna 
voľba. Divadelná komédia je pre diváka atraktívny žáner, a keď sa k 
tomu pridajú skvelé herecké výkony všetkých zúčastnených nemô-
že to dopadnúť inak ako úspechom. Po niekoľkoročnej prestávke 
sme sa od domáceho divadelného súboru dočkali predstavenia kto-

ré za to čakanie stálo. 
Značne preplnená sála obecné-
ho úradu počas premiéry oceni-
la výkony hercov niekoľkominú-
tovým potleskom a vyslúžila si 
tak verejný prísľub reprízy. Tak-
že kto nestihol premiéru, vrelo 
doporučujem navštíviť vystú-
penie divadelníkov buď počas 
Turčianskych divadelných dní 
v Belej – Duliciach (22.3.2013 
o 19:00) alebo na domácom ja-
visku v sľúbenej repríze (dátum 
zatiaľ nie je určený).

(mk)
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Uznesenia prijaté na za-
sadnutí OZ konanom dňa 
7.2.2013 v Bystričke
Uznesenie č. 107/2013
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.
Uznesenie č. 108/2013
I. Prerokovalo
Inventúry za rok 2012
II. Schvaľuje
Inventúry za rok 2012
Uznesenie č. 109/2013
I. Prerokovalo
Správu o kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce
II. Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce
Uznesenie č. 110/2013
I. Prerokovalo
Dotáciu pre spoločnosť Fat-
ra Ski s.r.o, ktorá zabezpe-
čuje lyžiarsky výcvik pre deti 
MŠ a ZŠ obce Bystrička
II. Schvaľuje
Dotáciu pre spoločnosť Fat-
ra Ski s.r.o, v sume 50 € na 
jedno dieťa, ktoré sa zúčast-
ní lyžiarskeho výcviku
III. Odporúča
Starostke obce uzatvoriť so 
spoločnosťou Fatra Ski s.r.o 
zmluvu o poskytnutí dotácie
Uznesenie č. 111/2013
I. Prerokovalo
Návrh na prvé programové 

opatrenie v programovom 
rozpočte na rok 2013 k 
31.1.2013
II. Schvaľuje
Prvé programové opatrenie 
v programovom rozpočte na 
rok 2013 k 31.1.2013
Uznesenie č. 112/2013
I. Prerokovalo
Návrh programového roz-
počtu na r. 2013-zámery a 
ciele
II. Schvaľuje
Programový rozpočet na r. 
2013- zámere a ciele
Uznesenie č. 113/2013
I. Prerokovalo
Nákup tlačiarne na OcÚ
II. Ukladá
T.:28.2.2013
Prieskum trhu na nákup tla-
čiarne na obecný úrad pred-

sedovi komisie finančnej
Uznesenie č. 114/2013
I. Prerokovalo
Ročné zúčtovanie preddav-
kov za výkon vo verejnom 
záujme v MHD za rok 2012
II. Schvaľuje
Úhradu preukázateľnej stra-
ty za výkon vo verejnom 
záujme v MHD za rok 2012, 
ktorá je pre obec Bystrička 
vo výške 3056,24 €
Uznesenie č. 115/2013
I. Prerokovalo
Výber obstarávateľa na za-
bezpečenie obstarávania 
územnoplánovacej doku-
mentácie Územný plán obce 
Bystrička - Zmeny a doplnky 
č.2
II. Schvaľuje
Ponuku obstarávateľa na 
zabezpečenie obstaráva-
nia územnoplánovacej do-
kumentácie Územný plán 
obce Bystrička – Zmeny a 
doplnky č.2 s najnižšou ce-
nou 2400,80€ od Ing. arch. 

Zuzany Mendelovej
Uznesenie č. 116/2013
I. Prerokovalo
a) Ponuku firmy Brantner
na likvidáciu biologického 
odpadu
b) Informáciu o novom les-
nom hospodárovi
c) Upozornenie kontrolórky 
obce
d) Informáciu o novej učiteľ-
ke v MŠ
II. Berie na vedomie
a) Ponuku firmy Brantner
na likvidáciu biologického 
odpadu
b) Informáciu o novom les-
nom hospodárovi
c) Upozornenie kontrolórky 
obce
d) Informáciu o novej učiteľ-
ke v MŠ
III.Ukladá
Predsedovi komisie životné-
ho prostredia zorganizovať 
stretnutie za účasti O. Žin-
gora a poslancov ohľadom 
prenájmu KN-C 775/4
T.:28.2.2013

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

Akcie v marci a apríli
22.3.2013 až 23.3.2013:
Turčianske divadelné dni
Čas a miesto: kultúrny dom Belá-Dulice
- piatok, 16:00 hod. a 19:00 hod. 
- sobota, 14:00 hod. a 17:00 hod.
Organizuje: ŽSK, TKS, Obec Belá-Dulice
Ďalšie informácie: V programe vystúpi v piatok 
o 19:00 hod. divadelný súbor Pišinger.
Ďalšie informácie www.tks.sk
11.4.2013: Beh oslobenia obce
Čas a miesto: futb. štadión TJ Slovan
Organizuje: Obec Bystrička, TJ Slovan
20.4.2013: Návšteva divadla
Čas a miesto: 17.00 hod., SKD Martin
Organizuje: ZO ÚŽS
Ďalšie informácie: Predstavenie Národný cin-
torín, odvoz a dovoz zaistený, cena: 8,00 €, 
dôchodcovia: 8,00 €, info: Zdenka Maršalová 
(0908 922 554). Odchod autobusu je o 16:30 
hod., od nákupného centra Jednota
28.4.2013: QUICK SPORT Jarný Šprint
Čas a miesto: 10:00 hod., Bystrička
Organizuje: beer inside team, o.z.
Ďalšie informácie: Štvrtý ročník obľúbenej ča-
sovky horských bicyklov pre širokú verejnosť. 
Pre zľavnené štartovné je potrebné sa prihlásiť 
a zaplatiť do 20.4.2013 na www.jarnysprint.sk 
V spolupráci z obcou sme pre obyvateľov Bys-
tričky opäť pripravili 50% zľavu na štartovnom

Vážení spoluobčania. Opäť nám pri-
chádza jar a ani Komisia pre životné 
prostredie nezaháľala. Tak ako každý 
rok, som s komisiou pripravil harmono-
gram rozmiestnenia kontajnerov pre jar-
né upratovanie. Keďže nikto z Vás ne-
prišiel s návrhom na zmenu, ostal som 
verný predošlému rozmiestneniu. 
Od 12.4.2013 do 15.4.2013 budú kon-
tajnery rozmiestnené nasledovne: pri 
p. Garajovi č.d. 181, pri p. Beláňovi č.d. 
301, za obchodom, Lázky - autobusová 
otoč. 
Od 15.4.2013 do 18.4.2013 budú kon-
tajnery rozmiestnené nasledovne: za 
Beťkovcami č.d. 48, pri p. Zímeľovi č.d. 
69, Sady za novou zastávkou, pri p. 
Kvorkovi č.d. 114.
Taktiež je pripravený zber elektrood-
padu. Pred obecným úradom bude v 
dňoch od 26.3.2013 do 28.3.2013 pri-
stavený kontajner, v ktorom sa môžete 

zbaviť svojich starých spotrebičov.
Aby Vám v pivniciach nezavadzal sta-
rý papier, 27.3.2013 bude v našej obci 
prebiehať aj zber papiera výmenou za 
toaletný papier.
S jarou začína aj záhradkárska sezó-
na a tak bude možné od 3.4.2013 do 
24.4.2013 nosiť konáre na Močidlá, 
kde bude dočasné zberné miesto.
Nakoľko som sa v našej obci zameral na 
podporu separácie a zvýšenie množstva 
separovaného odpadu, je pripravená 
zmena aj v tejto oblasti. V obci pribudnú 
nové kontajnery na papier. Budú modrej 
farby a rozmiestnené budú pri obcho-
de, pri obecnom úrade a za zastávkou 
Sady
Nakoľko ide o prvé rozmiestnenie týchto 
kontajnerov, myslím si, že tento počet 
by mal stačiť. Dúfam však, že budeme 
ohľaduplní a nebudeme kontajnery vyu-
žívať na komunálny odpad. Keďže po-
žiadavka na tieto kontajnery prišla od 
občanov. Verím, že ich budeme spolu 
využívať na účel pre ktorý sú určené.

(im)

Jar klope na dvere
(autor príspevku je predsedom komisie 
životného prostredia)

Poplatky za rozhlas a televíziu
Platiteľ, ktorý si uplatnil oslobodenie 
od povinnosti platiť úhradu, polovičnú 
sadzbu úhrady alebo neplatenie úhra-
dy z dôvodu viacnásobného odberu za 
rozhlas a televíziu a túto skutočnosť do 
31.12.2012 nepreukázal vyberateľovi 
úhrady predložením dokladov, je povinný 
do 31.3.2013 vyberateľovi doložiť dokla-
dy preukazujúce nárok na oslobodenie, 
zníženie sadzby, alebo neplatenie úhra-
dy z dôvodu viacnásobného odberu.
V prípade nepredloženia dokladov preu-

kazujúcich nárok na oslobodenie, zníže-
nie sadzby alebo neplatenie úhrady do 
uvedeného termínu, budú v zmysle záko-
na 340/2012 Z.z. po termíne 31.3.2013 
obnovené predpisy úhrady platiteľovi so 
spätnou platnosťou od 1.1.2013.
Doklady preukazujúce nárok (u dôchod-
cov-potvrdenie o dôchodku, alebo prefo-
tený preukaz ZŤP) je potrebné poslať na 
adresu:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská 
dolina, 84545 Bratislava
Viac informácií nájdete na www.rtvs.sk

Obec Bystrička ďakuje ...
Ing. Ľubomírovi Glejtekovi za zapožičanie priesto-
rov a vybavenia na stolnotenisový turnaj.
p. Jiřímu Brožovi a p. Jiřímu Civínovi za zimnú 
údržbu zastávky na Sadoch a okolia kontajnerov. 
p. Cyrilovi Šafárovi za údržbu okolia zastávky na 
Lázkach a p. Viliamovi Buocikovi ml. za opravu 
zrkadla pri archíve.


