
Šťastný nový rok 2012
Vážení občania, pre-
žívame prvé hodiny 
a dni nového roka 
2012. Dlho som hľa-
dala slová, ktorými by 
som charakterizovala, 
ten odchádzajúci. Bol 
aký bol, mnoho dal, 
mnoho vzal. Nadelil 
nám prekvapenia, ale 

aj sklamania, víťazstvá, ale aj prehry, ale 
predovšetkým bol veľmi rýchly a ťažký.  Sú 
veci, ktoré sa nám podarilo úspešne zreali-
zovať – oprava cesty ku štadiónu, výmena 
okien a dverí na štadióne TJ, úprava malej 
triedy v MŠ, úprava hokejového areálu, cin-

torína , vyčistenie odvodňovacieho kanála 
popod cestu na Lázkach, za čo Vám, ktorí 
ste pomohli patrí moja nesmierna vďaka. 
Na druhej strane nám ostali aj nedokončené 
veci, na ktorých realizáciu budeme musieť 
vynaložiť mnoho úsilia, vzájomného pocho-
penia a dobrej vôle okrem iných, napríklad 
zastávka na Sadoch, dokončenie hokejové-
ho ihriska, či prístavba školskej jedálne. 
Vážení občania, na prahu nového roka 
2012 vám chcem z celého srdca poďakovať  
za pomoc a podporu našej obci a zároveň 
popriať mnoho šťastia, zdravia, úspechov, 
lásky, skrátka krásny, pokojný a úspešný 
nový rok 2012 každému z Vás. 

- Zdenka Maršalová -

Stolnotenisový turnaj

V druhú decembrovú nedeľu sa v obecnom 
úrade stretli priaznivci športu aby si na via-
nočnom turnaji v stolnom tenise zmerali 

svoje sily. V priateľskej a komornej atmo-
sfére sa stretlo celkom 12 súťažechtivých 
nadšencov. 
Prvé súboje sa odohrávali v „A“ skupine 
kde sa stretli poväčšinou mladší súťažiaci. 
Po vzájomných zápasoch skupinu vyhral 
Marek Buocik pred druhým Martinom Buo-
cikom. Tretie a štvrté miesto si podelili Anna 
Jackulíková a Miroslava Jackulíková.
V druhej skupine sa stretlo 8 mužov 
rôzneho veku, ktorí hrali systémom kaž-
dý s každým. Z týchto súbojov najlepšie 
vyšiel Miroslav Fadljevič ktorý vyhral všet-
kých 7 zápasov a stal sa tak na najbližší 
rok držiteľom putovného pohára starostu 
obce. Súboj o druhé a tretie miesto musel 
rozhodnúť až extra set, kvôli rovnosti vy-
hraných i prehraných setov. Z tohto súbo-
ja nakoniec vyšiel lepšie Jaroslav Ruman 
pred Vladimírom Škutom.
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Škola a škôlka
Začiatkom decembra MŠ a 
ZŠ navštívil Mikuláš a anjel 
s balíčkami. Deti ich privítali 
mikulášskymi básničkami a 
pesničkami. V Podvečer na-
vštívil Mikuláš aj sálu OcÚ v 
Bystričke, kde ho pozdravili 
aj deti z obce.
Pri príležitosti blížiacich sa 
tradičných psích záprahov 
konajúcich sa v zimnom 
období po celom Slovensku 
sme pozvali do ZŠ a MŠ dvoch pánov, 
ktorí sa  venujú tréningom a zúčastňujú 
sa na pretekoch psov SIBÍRSKY HUS-
KY a ALJAŠSKÝ MALAMUT. Predstavi-
li deťom mentalitu týchto dvoch nádher-
ných plemien a ich život v severských 
krajinách. Ich rozprávanie bolo veľmi 
pútavé a deti zaujalo.
Takmer po roku k nám opäť zavítal KU-
BÍK – symbol zdravej výživy pre deti, 
aby ich odmenil za výtvarné práce, kto-

ré pre neho nakres-
lili žiaci ešte minulý 
školský rok. Najprv 
potešil detičky zo 
škôlky, ktoré si pre 
neho pripravili malé 
„Predvianočné vy-
stúpenie“, potom 
sa mu  svojim pro-
gramom predstavili 
aj žiaci ZŠ. 
Dňa 15.12.2011 sa 
v sále OcÚ konali 
tradičné „Vianočné 

trhy“. Začiatok trhov otvorila p. starost-
ka  Zdenka Maršalová, po nej sa pred-
stavili s vianočným programom deti 
z MŠ a žiaci 4. ročníka ZŠ Bystrička. 
Vianočné trhy sa niesli v duchu tra-
dičných remeselníckych výrobkov ako 
boli oblátky, medovníčky, svietniky...
Vlastnoručne zhotovené výrobky prišli 
ponúknuť ľuďom z obce aj žiaci ZŠ a 
deti z MŠ Bystrička.
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FS Hrádok Bystrička
V dňoch 10. – 11. decembra 2011 sa Folklór-
na skupina Hrádok Bystrička zúčastnila na 21. 
ročníku Dní kolied kresťanov Slovenska, ktoré 
sa konali v Chrenovci – Brusne, Handlovej, Boj-
niciach a v Lipníku. Absolvovali sme niekoľko 
vystúpení. Počas 2 dní sme vystupovali v Chre-
novci – Brusne, pri pylóne Gašpara Drozda, kde 
bolo privítanie všetkých účinkujúcich. Potom 
sme vystúpili na námestí baníkov v Handlovej a 
v sociálnom zariadení v Lehote pod Vtáčnikom. 
Vo veľkej sále Kultúrneho centra Bojnice bola 
vernisáž výstavy o 20-tich ročníkoch DKKS, kde 
sme si pozreli fotografické zábery z jednotlivých
ročníkov. Potom bola prehliadka programových 
blokov všetkých účastníkov. Bol premietnutý 
audiovizuálny medailón o Štefanovi Siváňovi z 
Babína a večer slávnostný galaprogram účast-
níkov 21. DKKS Daj Boh šťastia tejto zemi. 
Na druhý deň sme vystúpili v rímsko – kato-
líckom kostole sv. Michala Archanjela v Chre-
novci – Brusne spolu s ostatnými účinkujúcimi. 
Pri pylóne Gašpara Drozda sme sa rozlúčili 
spoločnou piesňou Daj Boh šťastia tejto zemi 
a odišli sme do Lipníka, kde sme v kultúrnom 
dome Lipník absolvovali koncert venovaný oby-
vateľom Handlovskej doliny. V podvečerných 
hodinách sme sa vrátili z vydareného festivalu 
plní dojmov a zážitkov. 
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Zmena úradných hodín na OcÚ
Stránkové hodiny pre verejnosť platné od 1.1.2012:
Pondelok 08.00 - 15.30 
Utorok nestránkový deň
Streda  08.00 - 17.30
Štvrtok 08.00 - 15.30
Piatok 08.00 - 14.00

Stretnutie jubilantov na obec-
nom úrade
14.12.2011 starostka pozvala do obradnej siene 
obce Bystrička jubilantov, ktorí oslávili okrúhle vý-
ročie – 70, 75, 80, 85 a 90 rokov, v druhom polro-
ku 2011.Posedenie sa nieslo vo vianočnej nálade, 
dôchodcom zaspievala p. Janka Sviteková. Nechý-
bal slávnostný príhovor starostky Zdenky Maršalo-
vej, prípitok a malý darček.
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Vývoz separovaného odpadu
plasty - vrecia:  12.1.2012

sklo - vrecia:   16.1.2012

komunálny odpad:  pondelok (párny týždeň)



15.12.2011
Prijaté uznesenie č. 

11/2011
OZ v Bystričke
I. BERIE NA VEDOMIE:
a) Správu komisie podnikateľskej a 
cestovného ruchu. 
b) Správu finančnej komisie.
c) Správu komisie sociálno – zdra-
votnej. 
d) Prezentáciu firmy Erka Logic o
podnikateľskom zámere výstavby 
skladových a predajných priestorov 
pri fotovoltaickej elektrárni. 
e) Správu kontrolórky obce k úprave 
rozpočtu obce na r. 2011. 
f) Správu kontrolórky obce k návr-
hu programového rozpočtu na roky 
2012-2014 . 
g) Správu kontrolórky obce o výsled-
ku kontroly čerpania účelnosti využitia 
kapitálových prostriedkov za obdobie 
01.01. – 06.12.2011. 
h) Správu kontrolórky obce za vyrubo-
vanie poplatkov dani z nehnuteľností 
a komunálne odpady za obdobie od 
01.01. – 25.11.2011. 
i) Informáciu o zvýšení doplatku SAD 
za vyprodukovanú stratu vo verejnom 
záujme.  

II. SCHVAĽUJE:
a) Ponuku p. Lučanského Zdenka fir-
my Klampiarstvo – Pokrývačstvo na 
demontáž komína + zakrytie, demon-
táž + montáž okien na ZŠ v sume 250 
€, v zmysle ponuky. (Za: Bízik, Ing. 
Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, Lučan-
ský, Rajniak, Žubor, Proti: 0, Zdržali 
sa: 0) 
b) Prístavbu jedálne k ZŠ. (Za: Bízik, 
Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, 
Lučanský, Rajniak, Žubor, Proti: 0, 
Zdržali sa: 0) 
c) Zmluva o zriadení vecného breme-
na in rem pre Jaroslava Štefanidesa, 
Miroslava Štefanidesa a Jozefa Štef-
anidesa. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, 

Žubor, Proti: 0, Zdržali sa: 0) 
d) Vypovedanie dohody o vzájomnej 
spolupráci o poskytovaní priestorov 
na Badovskom s Mládežou Bystrič-
ky. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, Žubor, 
Proti: 0, Zdržali sa: 0) 
e) Žiadosť o prenájom pozemku Ing. 
arch. Holana na parc. č. 674/4 na 
šesť rokov od podpísania zmluvy. (Za 
6 rokov: Bízik, Ing. Korbeľ, Rajniak, 
Žubor, Za 5 rokov: Ing. Košút, Lučan-
ský, Proti: Bc. Malko , Zdržali sa: 0) 
f) Úpravu rozpočtu obce na rok 2011. 
(Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, Žubor, 
Proti: 0, Zdržali sa: 0) 
g) Programový rozpočet obce Bys-
trička na r. 2012 – 2014. (Za: Bízik, 
Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, 
Lučanský, Rajniak, Žubor, Proti: 0, 
Zdržali sa: 0) 
h) Dodatok č. 3 kVZN ourčení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu ná-
kladov v školách a školských zaria-
deniach. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, 
Žubor, Proti: 0, Zdržali sa: 0) 
i) VZN o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v pôvod-
nom znení. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, 
Ing. Košút, Lučanský, Rajniak, Žubor, 
Proti: Bc. Malko, Zdržali sa: 0) 
j) Zvýšenie poplatku Slovenskej poš-
te za energie spojené s vlastnou pod-
nikateľskou činnosťou na sumu 99,6 
€ štvrťročne. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, 
Ing. Košút, Bc. Malko, Lučanský, Raj-
niak, Žubor, Proti: 0, Zdržali sa: 0) 
k) Navrhované zmeny v pláne práce 
OZ na rok 2012. (Za: Bízik, Ing. Kor-
beľ, Ing. Košút, Bc. Malko, Lučanský, 
Rajniak, Žubor, Proti: 0, Zdržali sa: 0) 
l) Plán práce OZ na rok 2012. (Za: Bí-
zik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Mal-
ko, Lučanský, Rajniak, Žubor, Proti: 
0, Zdržali sa: 0) 
m) Zverejnenie spoločného vyjadre-
nia poslancov o neúčasti na zastu-
piteľstvách na vývesnej tabuli obce a 
mesačníku Život Bystričky. (Za: Bízik, 
Ing. Korbeľ, Rajniak, Žubor, Proti: Ing. 

Košút, Bc. 
Malko, Lu-
čanský, Zdr-
žali sa: 0) 
n) 900 € na 
nákup ozvu-
čovacej tech-
niky pre ZŠ. 
(Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, Žubor, 
Proti: 0, Zdržali sa: 0)
o) 840 € na nákup počítača pre ZŠ. 
(Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, Žubor, 
Proti: 0, Zdržali sa: 0)
p) Príspevok pre zariadenie pre se-
niorov a domov sociálnych služieb 
Novoť vo výške 200€. (Za: Bízik, Ing. 
Korbeľ, Bc. Malko, Lučanský, Rajni-
ak, Žubor, Proti: Ing. Košút, Zdržali 
sa: 0)
q) Náhradné plnenie prostredníctvom 
chránených dielní vo výške 804 €. 
(Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, Žubor, 
Proti:0, Zdržali sa: 0)

III. UKLADÁ:
a) Kontrolórke obce pripraviť súpis 
parcelných čísel a dotknutých maji-
teľov pozemkov susediacich záhrad-
károv s plochou pre kontajnery na 
začiatku záhradkárskej osady. 
Z: Ing. Jaroslava Tureková  
T: 21.12.2011
b) Kontrolórke obce vypracovať návrh 
finančných podmienok pre prenájom
plochy pod vykrývačom Orange. 
Z: Ing. Jaroslava Tureková  
T: 08.03.2012 
c) Poslancom OZ osloviť občanov vo 
svojom obvode a usmerniť ich pri par-
kovaní svojich vozidiel 
Z: poslanci  
T:  --
d) Predsedovi stavebnej komisie a 
podnikateľskej komisie zistiť cenové 
návrhy a správy na rekonštrukciu ply-
novej kotolne na OcÚ. 
Z: Ing. M. Korbeľ, O. Rajniak 
T: 31.03.2012 
e) Poslancovi Ing. Marekovi Korbeľo-

vi vypracovať návrh zmeny VZN o 
odmeňovaní poslancov OZ. 
Z: Ing. Marek Korbeľ  
T: 15.01.2012 

IV. PREKLADÁ:
a) Preloženie autobusovej zastávky 
na Sadoch.  
T: január 2012 
b) Prerokovanie zmeny zákona č. 
317/2009 Z.z. ohľadne financovania
stravného v školskej jedálni. 
T: január 2012 

V. ZAMIETA:
a) Vypracovanie návrhov Bc. Korbeľa 
a Bc. Malka k úprave VZN o miest-
nych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady (Za zamietnutie: Bízik, 
Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, 
Lučanský, Rajniak, Žubor, Proti:0, 
Zdržali sa:0) 
b) Zmenu §23ods. 2 zo 7€ na 8€ pri-
nehnuteľnosti slúžiacej na rekreačné 
účely (Za navýšenie: Bc. Malko, Lu-
čanský, Proti: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Rajniak, Žubor 0, Zdržali sa:0) 
c) Zmenu §27 o úplnom alebo či-
astočnom odpustení od poplatku. (Za 
zmenu: Bc. Malko, Lučanský, Proti: 
Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Rajni-
ak, Žubor 0, Zdržali sa:0) 
d) Možnosť zverejnenia vyjadrenia 
starostky obce k spoločnému vyja-
dreniu poslancov OZ k neúčasti na 
zastupiteľstvách OZ. (Za: Ing. Košút, 
Bc. Malko, Lučanský, Proti: Bízik, Ing. 
Korbeľ, Rajniak, Žubor, Zdržali sa:0) 

Prítomní poslanci: R. Bízik, Ing. M. 
Korbeľ, Ing. R. Košút, Bc. I. Malko, V. 
Lučanský, O. Rajniak, J. Žubor 
Ospravedlnení poslanci: 0 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 
19.12.2011 (PO)
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Zasadnutia Obecného Zastupiteľstva (OZ)

Vianočný turnaj
V pondelok, druhý 
sviatok vianočný, 
sa stretli 4 mužstvá 
aby si zmerali svo-
je sily na ihrisku. 
Ešte pred začatím 
však najprv museli 
odhrnúť napadaný 
sneh, aby sa pod-
mienky ako tak 
zlepšili. V turnaji 
sa najlepšie vodilo 
mužstvu mužov A, keď si postup do finále
zabezpečili výhrou 6:1 proti mužstvu dora-
stu. Druhým finalistom boli Muži B ktorí si
vo vyrovnanom zápase poradili proti muž-
stvu Malý Futbal Bystrička. Finálový zápas 

v normálnom čase skončil nerozhodne 3:3 
a tak prišlo predĺženie, no ani v tom sa ne-

podarilo streliť gól 
a tak nasledovali 
penalty a tam 
už Muži A nedali 
šancu súperovi a 
vyhrali celý turnaj 
aj putovný pohár. 
V zápase o tretie 
miesto si lepšie 
počínalo muž-
stvo Malý Futbal 
Bystrička keď 

jednoznačne vyhrali nad mužtvom dorastu. 
V zasadačke TJ Slovan Bystrička si tímy 
a najlepší jednotlivci prevzali ocenenia a 
spoločne tak uzavreli vydarený turnaj. 

- foto: pm, text: pm, mk - Poďakovanie
Tesne pred Vianočnými sviatkami sa členom TJ Slo-
van Bystrička podarilo dokončiť kompletnú výmenu 
okien a dverí na tribúne TJ Slovan. Dvere sponzorsky 
venoval p. Peter Strelec a členovia výboru s výraz-
nou pomocou zástupcu starostky  obce a predsedu 
komisie pre telovýchovu, mládež a šport p. Viliama 
Lúčanského svojpomocne osadili v lete všetky okná 
a teraz aj vstupné dvere, čím zveľadili obecný maje-
tok a ušetrili obci náklady vo výške cca 2400 €.

Podujatia v januári
Uvítanie nového roku -
posedenie pre seniorov
6.1.2012 od 16:00 - 20:00, klub dôchodcov
Ples SUNNY 
7.1.2012, sála OcÚ
Poľovnícky ples 
21.1.2012, sála OcÚ
Obecný ples 
28.1.2012, sála OcÚ, vstupné 25€, DJ Lukašík


