
Život Bystričky
5/2012

•   Ročník: VII.   •   Dátum vydania: 6.6.2012   •   www.bystricka.sk   •

MDD
Aj tento rok deti z našej obce mali možnosť osláviť svoj sviatok 
v areáli TJ Slovan Bystrička. Členovia Dobrovoľného hasičského 
zboru pripravili pre deti zaujímavé súťaže, pri ktorých sa používa-
la hasičská technika a deti si vychutnali jazdu obcou v hasičskom 
aute. Súťaže iného charakteru boli pre deti nachystané na stano-
višti Miestneho spolku Slovenského červeného kríža, kde si deti 
do chuti zasúťažili. O ceny pre víťazov súťaží sa postarala Obec 
Bystrička, Únia žien Slovenska v Bystričke a Oto Rajniak ml. 

Najväčší záujem detí pútala sanitka záchrannej zdravotnej služ-
by v ktorej sa deti, ktoré mali záujem, mali možnosť povoziť. Naj-
krajšie kresby vyhodnotila primárka záchrannej zdravotnej služby 
UNM - MUDr. Anna Vargová PhD. spolu s posádkou záchranky. 
Okrem toho sa deti mali možnosť povoziť na elektrikou poháňa-
ných skútroch, zasúťažiť si v streľbe, alebo si vyskúšať šermiar-
ske bojové umenie. Na záver si prítomní pochutili na vynikajúcom 
guľáši, ktorý sponzorsky venovali Ing. Jozef Kubinec, Rastislav 
Bízík, Dobrovoľný hasičský zbor a šéfkuchár Ondrej Žingor.

Obec Bystrička ďakuje za spoluprácu a pomoc prí príprave dňa 
detí členom DHZ, Miestneho spolku Slovenského červeného krí-
ža, členkám Únie žien Slovenska v Bystričke, primárke záchran-
nej zdravotnej služby UNM - MUDr. Anne Vargovej PhD. a po-
sádke záchranky, Ing. Jozefovi Kubincovi, Rastislavovi Bízíkovi, 
Otovi Rajniakovi ml., členom TJ Slovan Bystrička, Milanovi Ma-
tejovskému, Ing. Lucii Glejtekovej, Petrovi Machovi a šermiarom 
z DIADÉMU.

Šachový turnaj

V sobotu 26.5.2012 sa uskutočnil v sále Obecného úradu Bys-
trička nultý ročník šachového turnaja. Súťažilo sa o veľa – o titul 
Šachový kráľ obce Bystrička. Na turnaji sa zúčastnili súťažiaci 
z obce Bystrička, ale aj súťažiaci z Martina, Vrútok, Priekopy a 
blízkeho okolia. Na začiatku podujatia súťažiacich, ale aj divá-
kov oboznámil predseda Turčianskeho šachového centra LUNA 
Martin pán Ing. Jozef Hlaváčik o druhoch súťaží v tejto kráľov-
skej hre, ako aj o spôsobe samotnej hry a jej pravidlách. V rámci 
oboznámenia boli všetkým zúčastneným odprezentované zaují-
mavé ukážky tejto spoločenskej hry. 
O titul bojovalo celkom 27 súťažiacich, ktorí v siedmich kolách 
zvádzali urputné boje o víťazstvo v každej šachovej partii. Veľ-
kú radosť nám spravil Matúš Nepela, ktorý obsadil 1. miesto v 
kategórii mladších žiakov. Titul Šachový kráľ obce Bystrička mu 
právom patrí. V tejto kategórii obsadil krásne 4. miesto Pavol 
Košút. V ostaných kategóriách sa už domácim tak nedarilo. V 
starších žiakoch vybojoval krásne 6. miesto Dominik Košút. V do-
spelých vybojoval 6. miesto Ing. Ľubomír Glejtek. Všetky ostatné 
miesta obsadili športovci z okolia Bystričky. Treba však povedať, 
že sa na súťaži zúčastnili aj známi šachisti: Marián Šimo, Peter 
Pliešovský, Jaroslav Vandlík, Kristian Šarluška, Adriana Krivko-
vá, Milan Vinarčík, Ján Patarák a ďalší. Myslíme si, že v súťaži 
amatérov so šachovými profesionálmi a poloprofesionálmi sme 
Bystričke neurobili hanbu. Škoda, že sa na súťaži nezúčastnilo 
viac občanov Bystričky – určite by sme našli ďalších šachových 
majstrov z domácej dielne. 
Veľké poďakovanie za úspešný priebeh akcie patrí organizáto-
rom (Zdenka Maršalová, Bc. Igor Malko, Ing. Ľubomír Glejtek, 
Viliam Lučanský), ale aj sponzorom akcie (Obecný úrad Bystrič-
ka, MARKO MT s.r.o., REVIMONT – DG s.r.o., H-CLUB Hokejka 
Beáta Macáková) a v neposlednom rade aj Turčianskemu šacho-
vému centru LUNA Martin.
Veríme, že nultý ročník založil tradíciu, ktorá sa v ďalších roční-
koch bude rozvíjať a ku turnajom v kráľovskej hre pritiahne no-
vých, ale aj tých skúsenejších šachistov a šachistky. Veď šach je 
krásna hra pre deti od dvoch do stopäťdesiat rokov.

Výstup na Hornú Lúku
Posledná májová sobota patrila okrem šachistov aj priaznivcom 
turistiky. KST Bystrička pre nich pripravila tradičný výstup na Hor-
nú Lúku. 
Skalní priaznivci tejto turistickej akcie sa stretli o 8,00 hod. pred 
nákupným strediskom a spoločne sa vydali na výstup po zele-
nej turistickej značke. Na vrchole, vo výške 1299 m.n.m. priví-
tali organizátori účastníkov, kde im aj odovzdali účastnícky list. 

pokračovanie na 2. strane ...



Uznesenie č. 18/2012
z riadneho zasadnutia obecné-

ho zastupiteľstva v Bystričke, zo 
dňa 03.05.2012

OZ v Bystričke

I. BERIE NA VEDOMIE:
a) Správu o výsledku kontroly pri rie-
šení miestnej komunikácie v lokalite 
Breziny.
b) Správu komisie výstavby.
c) Odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k návrhu programo-
vého opatrenia.
d) Organizovanie akcie Deň detí dňa 
2.6.2012.
e) Informáciu o stretnutí IBV Breziny, 
ktoré sa konalo 18.4.2012.
f) Správu hlavnej kontrolórky obce o 
kontrole v školskej jedálni.
g) Správu hlavnej kontrolórky obce 
o kontrole správnosti odmeňovania 
poslancov.
h) Správu hlavnej kontrolórky obce o 
finančných prostriedkoch OcÚ k 31.
kalendárneho mesiaca faktúry + po-
kladničný denník.

II. SCHVAĽUJE:
a) Prvé programové opatrenie trans-
fer na školstvo. (Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, 
Žubor, Proti: 0, Zdržali sa: 0)
b) Druhé programové opatrenie - 
presun medzi účtovnými kapitolami 
v programovom rozpočte z účtovnej 
klasifikácie Opatrovateľky na účtov-
nú klasifikáciu Ochrana pred požiar-
mi. (Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Mal-
ko, Lučanský, Rajniak, Žubor, Proti: 
0, Zdržali sa: 0)
c) Programové opatrenia v progra-
movom rozpočte na rok 2012. (Ing. 
Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, Lu-
čanský, Rajniak, Žubor, Proti: 0, Zdr-
žali sa: 0)
d) Výstavbu priemyselnej haly spo-
ločnosti Erka Logic - Tyres s.r.o. 
za účelom skladovania servisných 
obchodných činností a služieb, na 
parcele č. KN 260/1 s plochou 1 
983 m2 v k.ú. Bystrička. Žiadosť 
sa schvaľuje pre územné konanie. 
(Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, 
Lučanský, Rajniak, Žubor, Proti: 0, 
Zdržali sa: 0)
e) Použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu na splátky úve-
ru na miestne komunikácie. (Ing. 

Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, Lu-
čanský, Rajniak, Žubor, Proti: 0, Zdr-
žali sa: 0)
f) Úhradu faktúry z rezervného fon-
du, na podlahu v sále obecného 
úradu vo výške 724 € s DPH. (Ing. 
Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, Lu-
čanský, Rajniak, Žubor, Proti: 0, Zdr-
žali sa: 0)
g) Úhradu nákladov z rezervného 
fondu – odstránenie závad zistených 
hygienou v MŠ – podľa cenovej po-
nuky. (Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Bc. 
Malko, Lučanský, Rajniak, Žubor, 
Proti: 0, Zdržali sa: 0)
h) Úhradu faktúry novej mreže na 
prekrytie kanála na miestnej komuni-
kácii pod Hrádkom v sume 205 € z 
rezervného fondu. (Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Bc. Malko, Lučanský, Rajniak, 
Žubor, Proti: 0, Zdržali sa: 0)
i) Programový rozpočet obce na 
r. 2012-2014 – programy a ciele. 
(Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, 
Lučanský, Rajniak, Žubor, Proti: 0, 
Zdržali sa: 0)
j) Preloženie zastupiteľstva zo 
14.6.2012 na 07.06.2012. (Ing. 
Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, Lu-
čanský, Rajniak, Žubor, Proti:0, Zdr-
žali sa: 0)
k) Do rady školy členov za zriaďova-
teľa – Ing. M. Korbeľa a p. R. Bízika. 
(Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Bc. Malko, 

Lučanský, Rajniak, Žubor, Proti: 0, 
Zdržali sa: 0)

III. UKLADÁ:
a) Predsedovi stavebnej komisie zís-
kať cenové ponuky na vyspravova-
nie cesty pod Hrádkom 
Z: Ing. Korbeľ 
T: 01.06.2012
b) Predsedovi podnikateľskej komi-
sie získať cenové ponuky na vytvo-
renie miesta pre odpadové zariade-
nie.
Z: Rajniak 
T: 01.06.2012

IV. PREKLADÁ:
a) Správu o organizácii školského 
roka 2012/2013, s ohľadom na po-
čet žiakov 22.
T: 07.06.2012
b) Žiadosť DHZ o poskytnutie dotá-
cie na zakúpenie hasičského auta 
vo výške 5 000 €.
T: 09.08.2012

Prítomní poslanci: Ing. M. Korbeľ, 
Ing. R. Košút, Bc. I. Malko, V. Lučan-
ský, O. Rajniak, J. Žúbor
Ospravedlnení poslanci: R. Bízik
Vyvesené na úradnej tabuli dňa ----

Pred dvanástou hodinou bolo hore už približne 60 účastníkov, a 
postupne prichádzali ďalší, ktorých neodradilo síce slnečné, ale 
pomerne chladivé počasie.
Aj napriek absencii tradičného „hornolúkového“ guľášu sa akcia 
vydarila a zapísala si už svoj 17. ročník existencie.

Deň matiek
Vždy, keď máj preberie svoju moc a všetko krásne v prírode oko-
lo nás rozkvitne, stretávajú sa v sále obecného úradu v Bystričke  
mamy a staré mamy z našej obce, aby spolu oslávili svoj sviatok. 
Tak tomu bolo aj dňa 13.5.2012. 
Malú slávnosť k ich sviatku im pripravili deti z MŠ, ZŠ, MOMS 
v Bystričke a Folklórny súbor Hrádok. Aj tohtoročné slávnostné 

popoludnie sa nieslo v duchu básní, piesní, hudby a tancov v 
podaní malých i veľkých účinkujúcich.

- text: ľg, zm, mk, foto: pm, archív -
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Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Knižnica
otváracie hodiny
Pondelok 15.00 -19.00 
Piatok 16.00 -19.00

Vývoz separovaného odpadu
plasty - vrecia:  28.6.2012
sklo - vrecia:   25.6.2012
komunálny odpad:  11.6.2012 a 25.6.2012
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