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Podujatia v máji
13.05.2012, Deň matiek
15:00 hod. sála obecného úradu
Akciu pripravujú: MOMS, FS Hrá-
dok, Obec Bystrička, ZŠ, MŠ

16.05.2012, Zbierka použitého 
šatstva
Organizuje: ZOÚŽS
Zbierka bude prebiehať 11:00 - 
18:00 hod. na Badovskom

26.05.2012, Výstup na Hornú 
Lúku
Organizuje KST Bystrička
Odchod je o 08:00 hod. spred ob-
chodu, bez guľášu

26.05.2012, Šachový turnaj
09:00 hod., sála OcÚ
bližšie informácie v pozvánke na 
druhej straneOpustili nás v apríli

Ján Lučanský († 59)
Ivan Zímel († 66)

Pri zvažovaní účasti by ste roz-
hodne nemali vynechať Jarný 
Šprint v Bystričke (pri Martine), 
ktorého už v poradí 3. ročník sa 
konal uplynulú nedeľu 29. apríla 
2012.
Organizátori okolo Beer Inside 
Teamu aj tento ročník predviedli 
ukážkovú prácu, čoho dôka-
zom bola aj rekordná účasť 217 
pretekárov všetkých vekových 
kategórií, podtrhnutá účasťou 
viacerých zahraničných cyklis-
tov, ktorí sa prišli popasovať s 
prevýšením 320m na 9,3km dl-
hej trati. Tá viedla rôznorodým 
terénom od hladkého asfaltu po 
štarte, cez makadam a betóno-
vé panely a od 2/3 lesnú cestu. 
Na značení si tiež dali záležať 
- možné vjazdy na nesprávnu 
cestu boli riadne zapáskované, 

potešilo aj farebné označenie 
niektorých prekážok na ceste aj 
v teréne.
Veľmi pozitívne sa predviedli 
nielen organizátori, ale aj po-
časie, ktoré si pripravilo tropic-
ké letné teploty. Traťový rekord 
Milana Barényiho z 2. ročníka 
však tentoraz odolal, hlavne zá-
sluhou silného protivetra, s kto-
rým sa bojovalo počas celého 
trvania preteku.
Absolútne najlepší čas mal sú-
časný majster Slovenska v ča-
sovke do vrchu Ján Gallik z KHC 
Kaktus Bike BA (súťažil v kate-
górii licencovaných pretekárov). 
V hlavnej kategórii mužov od 18 
- 39 rokov zvíťazil Pavol Sivák 
z TRIATLON TEAM ŽILINA. Tu 
rozhodovala o prvenstve len 

jedna sekunda a cieľová foto-
grafia. V kategórii žien 18 - 39 r.
obhájila minuloročné prvenstvo 
Martina Šichtová jazdiaca za 
KPHC Turčianske Teplice.

- Text: A. Maták (cyklomania.sk) -
- Foto: Peter Bugáň -

Rekordný Jarný šprint
Kalendár cyklistických podujatí na Slovensku je nabitý na prasknutie a tak má každý súťaže-chtivý cyk-
lista možnosť vybrať si z množstva rôzne zameraných pretekov...

Budeme prvá obec s moderným LED verejným osvetlením ???

Porovnanie zastaralej ortuťovej výbojky (250W, obrázok vľavo) a modernej LED 
lampy (18W) ktorá intenzitou osvetlenia nahrádza 80W výbojku.

Vývoz separovaného odpadu
plasty - vrecia:  3.5.2012
sklo - vrecia:   19.5.2012
komunálny odpad:  5.5.2012 a 19.5.2012

Pavol Kubík z Bystričky si na tra-
ti počínal veľmi dobre, v náročnej 
konkurencii skončil na 7. mieste v 
kategórii

Zaujímavú ponuku prišla pre-
zentovať na obecné zastupi-
teľstvo firma Energocom s.r.o.
a Martel Slovakia s.r.o.
Obe firmy podnikajú v energe-
tickom priemysle a pre našu 
obec ponúkli formou nazvime 
to „lízingu“, rekonštruovať ve-
rejné osvetlenie. Úvodzovky 
sú na mieste, pretože sa ne-
jedná o úverovanie alebo re-
konštrukciu na náklady obce, 
ale ide o formu zmluvy o ser-
vise VO na dlhšiu dobu (10 
rokov). Zaujímavou časťou 
tejto ponuky je to, že obec ne-
investuje oproti súčasnému 
stavu (náklady na el. energiu 
+ nevyhnutné opravy) do VO 
ani euro navyše.
Druhou nemenej podstat-
nou informáciou je, že zdroje 

osvetlenia by boli kompletne 
vymenené za najmodernej-
šie zdroje LED, ktoré sa vy-
značujú veľmi nizkou spotre-
bou oproti našim súčasným 
(zastaralým a poruchovým) 
zdrojom. Druhou veľkou vý-
hodou LED technológie je 
práve životnosť minimálne na 
úrovni 40.000 hodín prevádz-
ky (pre porovnanie najmoder-
nejšie sodíkové výbojky majú 
túto dobu na úrovni 16.000 
hodín). Po skončení zmluvy 
by takto zrekonštrované VO 
získala obec do svojho majet-
ku za symbolickú cenu.
Jedno takéto svietidlo je skú-
šobne namontované pred 
obecným úradom (na fotogra-
fii vpravo).

- mk -



Uznesenie č. 17/2012
z riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Bystričke, zo 
dňa 05.04.2012

OZ v Bystričke

I. BERIE NA VEDOMIE:
a) Informáciu stavebnej komisie 
ohľadne riešenia problému zaplavo-
vania pri prívalových dažďoch okolo 
domu č. 114. 
b) Svojpomocné vybavenie preklád-
ky elektrického vedenia k pouličné-
mu osvetleniu p. Molnárovej. 
c) Vybratie najvhodnejšej ponuky na 
vypracovanie protipožiarnej charak-
teristiky budovy ZŠ za 250 €. 
d) Cenové ponuky na opravu plyno-
vej kotolne OÚ. 
e) Správu komisie životného prostre-
dia – jarné upratovanie, rozmiestne-
nie kontajnerov. 
f) Správu hlavnej kontrolórky o vý-
sledku kontroly. 
g) Žiadosť Ing. Kovalčíka a Bc. Va-
vákovej o vybudovanie prístupovej 
cesty k parcele č. 675/85. 

h) Prezentáciu firmy Energocom
s.r.o. ohľadne modernizácie verejné-
ho osvetlenia použitím technológie 
LED. 
i) Rozhodnutie o neschválení ne-
návratného finančného príspevku
z operačného programu životné 
prostredie, prioritná os č. 4 -odpado-
vé hospodárstvo operačný cieľ 4.1., 
4.2, pre projekt „Zlepšenie systému 
separovaného zberu v obci Bystrič-
ka“. 

II. SCHVAĽUJE:
a) Maximálnu cenu na opravu po-
dlahy v sále OÚ v sume 1350 € bez 
DPH. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, 
Žubor, Proti: 0, Zdržali sa: 0) 
b) Odstránenie závad do 1.9.2012, 
zistených RÚVZ v MŠ na ústrednom 
kúrení, v zmysle cenovej ponuky p. 
Bízika v cene 776,68 € s DPH (Za: 
Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, 
Lučanský, Rajniak, Žubor, Proti: 0, 
Zdržali sa: Bízik) 
c) Presun kontajnerov (1x sklo, 
1x plast, 1x komunálny odpad) na 
obecný pozemok k pohostinstvu p. 
Sporku. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 

Košút, Bc. Malko, Lučanský Žubor, 
Proti: Rajniak, Zdržali sa: 0) 
d) Zrušenie bodu 1a) z uznesenia č. 
15/2012. (Za: Ing. Košút, Bc. Malko, 
Lučanský, Rajniak, Žubor, Proti: Bí-
zik, Ing. Korbeľ, Zdržali sa: 0) 
e) Podpísanie Dodatku č. 06/2012 
k Zmluve č. 010/DOOMT/A/2007 so 
SAD. (Za: Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Lučanský, Rajniak, Proti: Bc. Malko, 
Žubor, Zdržali sa: Bízik) 
f) Podpísanie zmluvy, uzavretej v 
zmysle § 269 ods. 2 Obchodného 
zákonníka, o zabezpečení zdravot-
ného dohľadu so zdravotkou -PZS, 
s.r.o. (Za: Ing. Košút, Bc. Malko, 
Lučanský, Rajniak, Žubor, Proti: Ing. 
Korbeľ, Zdržali sa: Bízik) 
g) Žiadosť o platbu zníženú o náklady 
na výstavbu cesty č. 13, o sumu 67 
307, 19 €. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, 
Žubor, Proti: 0, Zdržali sa: 0) 

III. UKLADÁ:
a) Stavebnej komisii získať a vypra-
covať riešenie na opravu podlahy v 
sále OÚ (T: 13.04.2012) s tým, že 
bude písomne doručená ponuka fir-
my, ktorá opravu vykoná. 
T. opravy: 16-21.04.2012 
Z: Ing. Marek Korbeľ 

b) Spracovať správu o organizácii 
školského roku 2012/2013, s ohľa-
dom na počet žiakov 22. 
Z: Rastislav Bízik 
T: 26.04.2012 
c) Kontrolórke obce vypracovať sta-
novisko a doložiť faktúry za úpravu 
cesty pod Brezinami. 
Z: Ing. Jaroslava Tureková 
T: 26.04.2012 

IV. PREKLADÁ:
a) Podanie správy komisie staveb-
nej. 
T: 03.05.2012 
b) Schválenie opatrenia programo-
vého rozpočtu obce Bystrička na 
roky 2012 – 2014. 
T: 03.05.2012 
c) Žiadosť DHZ o poskytnutie dotá-
cie na zakúpenie hasičského auta vo 
výške 5 000 €. 
T: 03.05.2012 

Prítomní poslanci: R. Bízik, Ing. M. 
Korbeľ, Ing. R. Košút, Bc. I. Malko, V. 
Lučanský, O. Rajniak, J. Žúbor 
Ospravedlnení poslanci: ---
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 
12.04.2012 
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Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Knižnica (otváracie hodiny)
Pondelok 15.00 -19.00 
Piatok 16.00 -19.00

Beh oslobodenia
Dňa 11.4.2012 
sme si pripome-
nuli Oslobodenie 
obce Bystrička 
behom, ktorý sa 
konal na ihris-
ku TJ Bystrička. 
Behu sa zúčastni-
li deti z MŠ a žiaci 
ZŠ. Okrem nich si 
prišli zabehať aj 
deti a dorastenci 

z obce. Povzbudiť 
bežcov prišli rodičia a 
priaznivci športu. Pre 
víťazov jednotlivých 
kategórii boli pripra-
vené diplomy a hod-
notné vecné ceny. 
Ostatné deti dostali 
sladkú odmenu.

22.4. Deň Zeme
Vznikol v roku 1970 v USA 
ako séria environmentálnych 
protestov študenta Denisa 
Hayesa. Postupne sa tento 
sekulárny sviatok dostával 
do sveta, bez ohľadu na vie-
ru, národnosť alebo pôvod. 
Deň Zeme oslavuje viac ako 
miliarda ľudí v 175 krajinách 
sveta.
Táto udalosť neunikla ani 
Komisii pre životné prostre-
die. V spolupráci s pani uči-
teľkami deti zo ZŠ pripravili 
na OZ konané dňa 5.4.2012 
výstavku svojich prác k tejto 

téme. Táto výstavka bola vo vestibule OÚ až do 22.4.2012. 
Deti pristúpili k veci zodpovedne a mnohé vedia o ochrane 
životného prostredia 
a separovaní viac ako 
niektorí obyvatelia.  
Chcel by som sa poďa-
kovať pani učiteľkám a 
zamestnancom OÚ za 
spoluprácu pri organi-
zovaní  tejto výstavy. 

- im -Pozvánka na
Šachový turnaj
Organizátori podujatia Vás po-
zývajú na 0. ročník šachového 
turnaja ktorý sa uskutoční v so-
botu 26.5.2012 v sále OcÚ.

Prezentácia súťažiacich bude 
prebiehať od 8,30 - 9,00 hod, 
štartovné: dospelí 1,50 €, od 16 
do 18 rokov 0,50 €, mladší 0 €.
Štart turnaja je o 9,00 hod.
Víťazi jednotlivých kategórií ob-
držia zaujímavé ceny od sponzo-
rov podujatia.


