
Karneval na snehu
V prvú marcovú sobotu sa na Hrádku konala rozlúčka s lyžiarskou 
sezónou 2011/2012. Na zľadovatelom svahu bolo možné vidieť 
rôzne rozprávkové bytosti, ktoré si prišli vychutnať prvé teplé sl-
nečné lúče na lyžiach. Svah bol síce mierne zľadovatelý, no s 
pribúdajúcimi hodinami sa podmienky zlepšili. 
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Vývoz separovaného odpadu
plasty - vrecia:  5.4.2012
sklo - vrecia:   23.4.2012
komunálny odpad:  pondelok (párny týždeň)

Obec ďakuje:
Jánovi Nemcovi, Kazimírovi Jesenskému, Ing. Ľubomírovi Glej-
tekovi a Ing. Rastislavovi Košútovi za pomoc pri demontáži ply-
novej panvice v kuchyni obecného úradu.
Poslancom Ing. Rastislavovi Košútovi, Jaroslavovi Žuborovi a 
p. Jane Nemcovej za zlikvidovanie neporiadku okolo nádob na 
separovaný zber  pri ZŠ.

Podujatia v apríli
23.4.2012, 17.00, sála OcÚ
Únia žien Slovenska
Výročná schôdza ZO Bystrička
29.4.2012, pred obecným úradom
Cyklistické preteky QUICK Sport Jarný šprint. 
50% zľava na štartovnom pre obyvateľov Bystričky
30.4.2012, 18:00, pred NS Jednota
Stavanie mája

Lyžiarske preteky
Žiaci ZŠ a MŠ Bystrička sa vo februári zúčastnili lyžiarskeho 
výcviku v Jasenskej doline. Ako po minulé roky, aj tento rok sa 
po ukončení posledného lyžiarskeho kurzu  dňa 24. marca 2012 
v stredisku JASED v Jasenskej doline konali záverečné preteky 
FATRA SKI CUP 2012. zúčastniť sa mohli dvaja žiaci z každej 
školy, ktorá sa zúčastnila lyžiarskeho kurzu cez FATRA SKI. Z 
našej školy sme na preteky poslali Jakuba Lučanského a Lauru 
Garajovú. Urobili nám veľkú radosť, pretože vo svojej kategórii 
Jakub obsadil 1. miesto a Laura 2. miesto. Na základe týchto 
výsledkov sme opäť získali putovný pohár, ktorý aj počas pred-
chádzajúcich dvoch rokov krášlil priestory našej školy
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Mliečny automat
Firma AGRO – Blážovce  s. r .o v našej obci každú stredu od 13.00 
do 13.30 hod. predáva surové kravské chemicky neupravené mlie-
ko. Cena za 1L je 0,60 €. Ďalej predáva mliečne výrobky od slo-
venských výrobcov v originálnom balení. 

Ponuka kúpy zariadenia pre prí-
jem obecného rozhlasu
Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí majú záu-
jem o kúpu prenosného prijímača pre príjem obec-
ného bezdrôtového rozhlasu v našej obci, aby sa 
so záväznou objednávkou obrátili na obecný úrad, 
ktorý zabezpečí objednanie prijímačov priamo od 
dodávateľa rozhlasu.
Prijímač má roz-
mery ako menšie 
rádio (16 x 10 x 
6 cm) a stačí ho 
pripojiť do el. siete. 
V čase vysielania 
obecného roz-
hlasu sa zapne a 
vypne automatic-
ky bez obsluhy. Ideálne na 
miesta kde je príjem verejné-
ho rozhlasu rušený dopravou 
či inými okolitými zvukmi. Cena  prijímača je 61 €. 

Opustili nás v marci
Ján Tanistrák († 81)
Ján Kováčik († 90)



Pozvánka

O b -
č i a n s k e 
združenie beer inside team 
v spolupráci s partnermi podujatia po-
zývajú všetkých na 3. ročník cyklistic-
kej časovky horských bicyklov QUICK 
Sport Jarný šprint.
Podujatie sa uskutoční tentokrát v ne-
deľu 29.4.2012 tradične pred Obec-
ným úradom v Bystričke. 
Ako po minulé roky aj teraz si môžete 
prísť zmerať sily z najlepšími pretekár-
mi zo Slovenska a Čiech, či si len tak 
prísť zasúťažiť a pokúsiť sa poraziť 
svojho suseda. V spolupráci s obcou 
Bystrička sme pripravili pre každého 
obyvateľa obce zľavnené štartovné 
vo výške 50%. Podmienkou na získa-
nie tejto zľavy je preukázanie sa plat-

ným občianskym preukazom s trvalým 
pobytom v obci Bystrička.
Minulý rok stanovil rekord trate niekoľ-
konásobný majster SR a účastník Maj-
strovstiev Sveta Milan Barényi na čas 
20 min. 32 sekúnd. 
V kategórii amatérov bez licencie je 
rekordérom trate Rastislav Balko s 
časom 22:41, ktorý dosiadol v roku 
2010.
Titul najrýchlejšej ženy patrí Martine 
Šichtovej s časom 26:45.
Veríme, že aj tento rok nám bude počas 
pretekov svietiť jarné slnko a spríjemní 
tak priateľskú atmosféru podujatia. 
Prihlásenie je možné on-line do 26.4. 
za zľavnenú cenu 6 €. Po tomto termí-
ne je cena 10 € a prihlásenie možné 
len v nedeľu ráno pred pretekmi v čase 
7:30 - 9:45.
Sledujte web stránku podujatia  
www.jarnysprint.sk, kde nájdete ak-
tuálne informácie ako aj možnosť zís-
kať štartovné zadarmo s pomocou na-
šich mediálnych partnerov.
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Uznesenie 16/2012
z riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Bystričke, zo 
dňa 08.03.2012

OZ v Bystričke
I. BERIE NA VEDOMIE:
a) Odborné stanovisko kontrolórky 
obce k záverečnému účtu.
b) Správu audítorky Ing. Fiolekovej o 
vykonaní auditu za rok 2011 z overe-
nia účtovnej závierky.
c) Výročnú správu obce Bystrička za 
rok 2011.
d) Správu ekonómky obce k rezerv-
nému fondu a hospodárskemu vý-
sledku.
e) Správu o hospodárení prevádzky 
za rok 2011.
f) Správu komisie športu a mládeže 
– Beh oslobodenia.
g) Správu kontrolórky obce o finanč-
ných prostriedkoch OcÚ k 31. kalen-
dárneho mesiaca.
h) Žiadosť p. Marku Petra o zarade-
ní parcely do územného plánu, daná 
parcela bude zaradená pri otvorení 
územného plánu.
i) Vydanie pracovného poriadku za-
mestnancov obce Bystrička.

II. SCHVAĽUJE:
a) Výšku nájmu pozemku firme Oran-

ge Slovensko a.s. vo výške 2 500 € 
za kalendárny rok a za obdobie od 
01.01.2013 do 31.12.2017 (Za: Bízik, 
Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, 
Lučanský, Rajniak, Proti: 0, Zdržali 
sa: 0)
b) Záverečný účet obce Bystrička za 
rok 2011 bez výhrad. (Za: Bízik, Ing. 
Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, Lučan-
ský, Rajniak, Proti: 0, Zdržali sa: 0)
c) Tvorbu rezervného fondu vo výš-
ke 10% z prebytku hospodárenia t.j. 
361,13 € a tvorbu fondu kapitálových 
výdavkov vo výške 90% t.j. 3 250,21 
€ . (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, Proti: 
0, Zdržali sa: 0)
d) Výšku príspevku 60 € na Beh oslo-
bodenia. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, 
Proti: 0, Zdržali sa: 0)
e) Zavedenie mestskej karty (Multi-
card) v obci Bystrička (Za: Bízik, Ing. 
Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, Lučan-
ský, Rajniak, Proti: 0, Zdržali sa: 0)
f) Cenový výmer 1/2012 firmy SAD.
(Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, Proti: 
0, Zdržali sa: 0)
g) Nájomnú zmluvu o prenájme po-
zemkov parc. KN-C 680/1a KN-C 
680/2, medzi obcou Bystrička a Ro-
manom Ďubekom. (Za: Bízik, Ing. 
Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, Lučan-
ský, Rajniak, Proti: 0, Zdržali sa: 0)
h) Dočasné uskladnenie konárov v 

lokalite Močidlá pri jar-
nom upratovaní. (Za: Ing. 
Korbeľ, Ing. Košút, Bc. 
Malko, Lučanský, Raj-
niak, Proti: Bízik, Zdržali 
sa: 0)
i) Ponúknutie pozemkov 
na parc. č. 775/5, 426/2, 
605/1 na chov včiel pána 
Šimeka za prenájom, v 
súlade s VZN Zásady 
hospodárenia s majet-
kom obce. (Za: Bízik, Ing. 
Korbeľ, Ing. Košút, Bc. 
Malko, Lučanský, Rajniak, 
Proti: 0, Zdržali sa: 0)

III. UKLADÁ:
a) Poslancom OZ získať 
cenové ponuky na opravu podlahy v 
obecnej sále + technické riešenia.
Z: poslanci 
T: 29.03.2012
b) Stavebnej komisii a školskej ko-
misii dodať a nájsť riešenie na od-
stránenie závad zo správy štátneho 
zdravotného dozoru.
Z: Bízik, Ing. Korbeľ 
T: 29.03.2012
c) Stavebnej komisii vypracovanie 
technického riešenia odtoku vody z 
miestnej komunikácie okolo domu č. 
114.
Z: Ing. Korbeľ 
T: 29.03.2012
d) Stavebnej komisii podať stano-
visko k umiestneniu kontajnerov pre 
záhradkárov.

Z: Ing. Korbeľ 
T: 05.04.2012

IV. PREKLADÁ:
a) Žiadosť p. Molnárovej o prekládku 
elektrického vedenia.
T: 05.04.2012

V. ODPORÚČA:
a) Starostke získať cenové ponuky 
na protipožiarnu charakteristiku stav-
by a vybrať najlacnejšiu ponuku.
b) Starostke zistiť cenové ponuky na 
prekládku vedenia pouličného osvet-
lenia.

Prítomní poslanci: R. Bízik, Ing. M. 
Korbeľ, Ing. R. Košút, Bc. I. Malko, V. 
Lučanský, O. Rajniak.
Ospravedlnení poslanci: J. Žúbor
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Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Knižnica
Otváracie hodiny
Pondelok 15.00 -19.00 
Piatok 16.00 -19.00

Pošta
Otváracie hodiny
P: 07.30 - 12.30, 13.30 - 17.00
U: 07.30 - 11.30
S: 07.30 - 11.30, 14.00 - 17.00
Š: 07.30 - 12.30
P: 07.30 - 12.30

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

Výstava
Výtvarného spektra 2012
V pondelok až piatok, v čase 
medzi 8,00 hod. a 15,00 hod. 
v priestoroch obecného úradu 
v Bystričke je sprístupnená vý-
stava súťažných prác z Výtvar-
ného spektra 2012. Návštev-
níci si majú možnosť pozrieť 
výtvarné diela nielen turčian-
skych autorov.
Výstava bude sprístupnená pre 
verejnosť do 27.4.2012.


