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Turčianska vodárenská informuje
Z dôvodu zmeny harmonogramu odpisovania vodomerov prechá-
dza Turčianska vodárenská spoločnosť na systém mesačných zá-
lohových platieb u svojich odberateľov. Nakoľko chceme zmierniť 
dopad jednorazovej vysokej platby na občana, dovoľujeme si Vás 
osloviť so žiadosťou o spoluprácu pri uzatváraní zmlúv na zálohové 
platby s občanmi našej obce. Ak máte záujem o uzatvorenie zmlu-
vy formou záloh, nahláste na obecný úrad svoje meno, priezvisko, 
adresu a formu úhrady. Turčianska vodárenská spoločnosť s vami 
následne uzatvorí dodatok k zmluve na zálohovú platbu.

Jazykové okienko
Vďaka podnetu p. Andrei Výboštokovej môžeme uviesť na pravú 
mieru správne názvoslovie (nie len) našich akcií. Tu je odpoveď 
na dotaz z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra - SAV:
„Od názvu obce Bystrička sa podľa Pravidiel slovenského pravo-
pisu tvoria obyvateľské mená Bystričan a Bystričianka a vzťaho-
vé prídavné meno bystričiansky. Pomenovanie podujatia má mať 
preto podobu Bystričianska slivka. 
Od názvu obce Turčianska Štiavnička sa tvoria obyvateľské 
mená Turčianskoštiavničan a Turčianskoštiavničianka a vzťaho-
vé prídavné meno turčianskoštiavničiansky. Správne sú však aj 
skrátené podoby Štiavničan, Štiavničianka a štiavničiansky. Ná-
zov podujatia má mať podobu Turčianskoštiavničiansky kotlík, 
resp. Štiavničiansky kotlík.“

Z „tankovej“ bude cyklotrasa
Priatelia cyklisti, srdečne vás pozývame na 14. Martinský bicyklo-
vý deň, ktorý sa uskutoční 16. septembra 2012.
V nedeľu 16. septembra 2012 od 10.00 hod. vyrážame z Diva-
delného námestia otvoriť Tankovú cyklotrasu. Aj vy sa môžete 
v tento deň, počas Martinského bicyklového, aktívne zapojiť do 
značenia Tankovej cyklotrasy. Tabuľky, smerovníky a náradie 
bude k dispozícii ochotným! Stačí prísť.
Pre účastníkov cyklojazdy budú pripravené tričká, účastnícke ná-
lepky, čerstvé croissanty, niečo na pitie, ale aj niečo do tomboly.
Tešíme sa na vás! Viac na www.tbsjus.sk

- Organizátori MBD 2012 -

Partizánska vatra
Dňa 28.8.2012 položením kytice  pri pamätníku na cintoríne sme 
si uctili pamiatku vojakov a občanov, ktorí položili svoje životy po-

čas bojov v našich horách. Potom sa o 19.00 hodine rozhore-
la partizánska vatra, ktorú zapálil Ondrej Žingor.  

Radomír Žingor v príhovore priblížil 
nám, neskôr narodeným 

udalosti, ktoré sa odo-
hrali počas SNP pred 
68-mi rokmi v horách 
nad našou Bystričkou, 
ako aj v samotnej dedi-
ne a v podaní Dôchod-
covskej Turčianky a 
členiek domáceho spe-
váckeho súboru sme 
si vypočuli niekoľko 
partizánskych piesní. 
Koniec oficiálnej časti
ukončila starostka obce 
príhovorom, v ktorom 
poďakovala členom 
DHZ v Bystričke a hu-
dobnej skupine Návrat, 
za prípravu tejto peknej  

spomienkovej akcie, ktorá za pekného počasia trvala do nesko-
rých nočných hodín.

- text: zm, foto: pk -

DHZ zvíťazili na okrskovej súťaži v Trebostove
V sobotu, 18. septembra sa naši hasiči zúčastnili na okrskovej sú-
ťaži družstiev v Trebostove. Spomkedzi 5 družstiev si naši hasiči 
počínali najlepšie a vybojovali cenné 1. miesto s časom 27,6s. 

Na súťaž DHZ Bystrička nastúpil v zložení Peter Kovalčík, Maroš 
Žingor, Matej Klaudis, Martin Knoško, Tomáš Matula, Jaroslav 
Žubor a Michal Zímeľ. Nasledujúci rok bude teda putovný pohár 
na Bystričke.

- pm -

Najlepšia slivovica je zo Srbska
Sprievodnou akciou „Bystričskej slivky“ bola aj súťaž o najlepšiu 
domácu slivovicu. Do súťaže sa prihlásilo 8 súťažiacich, ktorí do-
niesli 10 vzoriek  domácej slivovice. 
V súťaži sme mali aj vzorky slivovice zo Srbska, Bánoviec nad 
Bebravou, či z družobnej obce Bystřička. Tú najlepšiu koštova-
la a vyberala porota v zložení: Eva Korimová, Vincent Štefánek, 
Igor Grajciar, Viliam Lučanský a Ivan Marko. Starostka obce, 
Zdenka Maršalová dohliadala na celkový priebeh súťaže, pri-
deľovanie bodov a následné vyhodnotenie. Najviac bodov - 35  
získala slivovica zo Srbska, ktorú doniesol Ing. Jozef Turek, na 
druhom mieste skončila slivovica Oľgy Zímeľovej - 33 bodov a 
tretie miesto obsadila slivovica od Jána Buocika. Jeho slivovica 
získala 32 bodov z 50-tych.

Ocenení členovia MO MS Bystrička
Členské  ústredie Matice slovenskej dalo podnet na ocenenie svo-
jich členov za dlhoročnú a obetavú prácu v matičnom hnutí. Na 
návrh MO – MS Bystrička boli ocenení títo naši členovia: p. Želmí-
ra Húšťavová – zlatá medaila a p. Viliam Buocik – ďakovný list. 

- Zdenka Kotrhová, predseda MO – MS Bystrička -

Telovýchova hľadá hospodára
Telovýchovná jednota Slovan Bystrička vypisuje konkurz na ob-
sadenie miesta hospodára TJ. Záujemcovia,nech sa prihlásia u 
tajomníka TJ, p. Košúta Jozefa,tel. 0905 787 662. 

Najbližšie akcie
Westernové jazdecké preteky
7. - 9.9.2012, Western aréna, Belkam ranč Bystrička. Bližšie 
informácie na www.belkamranch.sk



Bystričianska Slivka 2012 obrazom

- foto: Ziman -



Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 19/2012
z riadneho zasadnutia obecné-

ho zastupiteľstva v Bystričke, zo 
dňa 07.06.2012

OZ v Bystričke

I. BERIE NA VEDOMIE:
a) Správu predsedu komisie kultúry 
a školstva.

b) Správu riaditeľky ZŠ Mgr. Vojte-
chovej.
c) Správu riaditeľky MŠ p. Pagáčo-
vej.
d) Správu vedúcej ŠJ p. Rišianovej.
e) Správu predsedu komisie podni-
kateľskej a cestovného ruchu.
f) Správu hlavnej kontrolórky o vý-
sledku kontroly o finančných ná-
kladoch na prevádzku kuchyne na 

OcÚ.
g) Správu hlavnej kontrolórky o vý-
sledku kontroly – zoznam finančných
prostriedkov OcÚ k 31. kalendárne-
ho mesiaca.
h) Podmienku, že modernizácia ve-
rejného osvetlenia v obci musí ísť 
cez verejné obstarávanie.
i) Informatívnu správu o mestskej 
karte.
j) Informáciu o petícii proti systému 
riešenia problémových lokalít býva-
nia v meste Martin.

k) Informáciu, že zmena dodávateľa 
zemného plynu musí byť vykonaná 
cez verejné obstarávanie.
l) Riešenie chovu včiel v obci.
m) Informáciu o verejnom obstará-
vaní na likvidáciu komunálneho od-
padu.

II. SCHVAĽUJE:
a) Prenájom pozemkov na parcele 
462/2 záhrady pre doterajších ná-
jomníkov na ďalších 5 rokov, t.j. do 
31.12.2016 (Za 5 rokov: Ing. Korbeľ, 
Ing. Košút, Ing. Malko, Lučanský, 

Aj v chlieve je menší neporiadok !
Vážení  občania, dôrazne upozorňujem na skutočnosť, že 1100L 
kontajnery na komunálny odpad, ktoré sú umiestnené v obci pri 
– Ranči, autobusovej zastávke Agáty, Jednote, na konečnej na 
Lázkach,  obec vyhradila výlučne  pre záhradkárov a majiteľov 

chát. Obyvatelia Bystričky majú zabezpečený vývoz komunálne-
ho odpadu prostredníctvom 110L nádob, poprípade aj vriec od 
svojich rodinných domov. Vďaka tým obyvateľom obce, ktorí túto 
skutočnosť ignorujú, vznikajú  okolo týchto stanovíšť  skládky od-
padu, ktoré špatia našu obec.
Ďalej upozorňujem občanov a zakazujem stavebný odpad umiest-

ňovať do kontajnerov na komunálny odpad, ktoré sú určené pre 
záhradkárov a chatárov a tak tým zvyšovať objem komunálneho 
odpadu, pretože  tento odpad v konečnom dôsledku zaplatíme 
všetci zo svojho vlastného vrecka.  Stavebný odpad sú občania, 
ktorí ho vyprodukujú povinní  uložiť na skládku na Kalnô na vlast-
né náklady.

A nakoniec je tu ponuka pre tých občanov, ktorí majú silnú potre-
bu zbaviť sa napríklad matracov, záchodových mís, televíznych 
obrazoviek a podobných rozmernejších vecí a nevydržia do je-
senného rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov. Títo môžu 
prísť na obecný úrad, kde isto nájdeme riešenie, ako naložiť s 
týmto odpadom. Je to serióznejšie riešenie, ako tieto veci oprieť 
o kontajnery pre záhradkárov, chatárov, a tým znečisťovať našu 
obec.

- Zdenka Maršalová, starostka obce -
Vývoz separovaného odpadu
plasty - vrecia:  20.9.2012,
 18.10.2012
sklo - vrecia:   24.9.2012, 
 29.10.2012
komunálny odpad:  3.9.2012, 17.9.2012
 1.10.2012, 15.10.2012, 29.10.2012

Opustili nás (jún-august)
František Janeček († 69)
Štefan Bruncko († 85)

Kontajnery pri obecnom úrade

Neporiadok a odpad ktorý nepatrí do kontajnerov. Kontajnery pri 
Ranči.



Uznesenie č. 20/2012
Obecné zastupiteľstvo Bys-
trička:
I. Konštatuje, že
Zastupiteľstvo je uznášania 
schopné, prítomní podľa pre-
zenčnej listiny.
II. Určuje
Návrhovú komisiu v zložení: 
Ing. Malko I., Lučanský V., 
Žubor J.
Overovateľov zápisnice: Ing. 
Košút R., Ing. Korbeľ M.
III. Schvaľuje
Program rokovania bez vý-
hrad.
Hlasovanie:
za – Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Ing. Malko, Rajniak, 
Lučanský, Žubor proti - zdr-
žal sa -

Uznesenie č. 21/2012
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.
Nemá pripomienky. (za - Bí-
zik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Ing. Malko, Rajniak, Lučan-
ský, Žubor proti - zdržal sa -)
VI. Schvaľuje
Poskytnutie dotácie do 5 
000 € pre DHZ Bystrička 
na nákup hasičského auta. 
(za - Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Ing. Malko, Rajniak, 
Lučanský, Žubor proti - zdr-
žal sa -)

Uznesenie č. 22/2012
I. prerokovalo
Správu finančnej komisie.
II. prekladá
Správu finančnej komisie
na ďalšie OZ. T: 13.09.2012 
(za - Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Ing. Malko, Rajniak, 
Lučanský, Žubor proti - zdr-
žal sa -)

Uznesenie č. 23/2012
I. prerokovalo
Čerpanie rozpočtu.
II. Berie na vedomie

Správu kontrolórky obce k 
čerpaniu rozpočtu. (za - Bí-
zik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Ing. Malko, Rajniak, Lučan-
ský, Žubor proti - zdržal sa -)

Uznesenie č. 24/2012
I. prerokovalo
Správy hlavnej kontrolórky.
II. Berie na vedomie
Správu kontrolórky k výdav-
kom na vzdelávanie.
Správu kontrolórky k správ-
nosti odmeňovania poslan-
cov na II. Q.
Správu kontrolórky k finanč-
ným prostriedkom čerpaných 
OcÚ k 31. kalendár. mesia-
ca. (za - Bízik, Ing. Korbeľ, 
Ing. Košút, Ing. Malko, Raj-
niak, Lučanský, Žubor proti 
- zdržal sa -)

Uznesenie č. 25/2012
I. prerokovalo
Hospodárenie prevádzky za 
I. polrok 2012.
II. Berie na vedomie
Správu ekonómky obce 
Bystrička k hospodáreniu 
prevádzky za I. polrok 2012. 
(za - Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Ing. Malko, Rajniak, 
Lučanský, Žubor proti - zdr-
žal sa -)

Uznesenie č. 26/2012
I. prerokovalo
Doplnok k VZN- Zásady hos-
podárenia s majetkom obce
II. Schvaľuje
Doplnok k VZN – Zásady 
hospodárenia s majetkom 
obce. (za - Bízik, Ing. Korbeľ, 
Ing. Košút, Ing. Malko, Raj-
niak, Lučanský, Žubor proti 
- zdržal sa -)

Uznesenie č. 27/2012
I. prerokovalo
Opravu miestneho rozhlasu.
II. Schvaľuje
Opravu miestneho rozhlasu 
z finančných prostriedkov re-
zervného fondu. (za - Bízik, 
Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Ing. 
Malko, Rajniak, Lučanský, 
Žubor proti - zdržal sa -)
II. Schvaľuje
Sumu nad 500 € na opravu 
rozhlasu. (za - Bízik, Ing. 

Košút, Ing. Malko, Rajniak, 
Lučanský, Žubor proti - Ing. 
Korbeľ, zdržal sa -)
III. Ukladá
Zistiť firmy na opravu bez-
drôtových rozhlasov.
Z: Ing. Košút T: 22.08.2012 
(za - Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Ing. Malko, Rajniak, 
Lučanský, Žubor proti - zdr-
žal sa -)

Uznesenie č. 28/2012
Obecné zastupiteľstvo Bys-
trička
I. prerokovalo
Rekonštrukciu kúrenia na 
Badovskom.
II. Berie na vedomie
Správu kontrolórky obce k 
nákladom na vykurovanie 
objektu Badovské.
III. Odporúča
Starostke požiadať firmy o
vypracovanie cenových po-
núk na vykurovanie objektu 
Badovské. (za - Bízik, Ing. 
Korbeľ, Ing. Košút, Ing. Mal-
ko, Rajniak, Lučanský, Žubor 
proti - zdržal sa -)

Uznesenie č. 29/2012
I. Prerokovalo
Zámenu miesta pod kontaj-
nery na KO a separovaný 
zber pre záhradkárov.
II. Prekladá
Zámenu miesta pod kontaj-
nery na KO a separovaný 
zber pre záhradkárov. T: 
13.09.2012 (za - Bízik, Ing. 
Korbeľ, Ing. Košút, Ing. Mal-
ko, Rajniak, Lučanský, Žubor 
proti - zdržal sa -)

Uznesenie č. 30/2012
I. prerokovalo
Žiadosť záhradkárov na za-
radenie ich pozemkov do ÚP 
obce.
II. Zamieta
Žiadosť záhradkárov na za-
radenie ich pozemkov do ÚP 
obce. (za - Bízik, Ing. Korbeľ, 
Ing. Košút, Ing. Malko, Lu-
čanský, Žubor proti - zdržal 
sa – Rajniak)

Uznesenie č. 31/2012
I. prerokovalo
Riešenie prechodu cez od-

vodňovací žľab na miest. 
komunikácii (vedľa penziónu 
Eso).
II. Schvaľuje
Rekonštrukciu prechodu od-
vodňovacieho žľabu, vedľa 
penziónu Eso, z rezervného 
fondu podľa ponuky pána 
Lenďáka. (za - Bízik, Ing. 
Korbeľ, Ing. Košút, Ing. Mal-
ko, Rajniak, Lučanský, Žubor 
proti - zdržal sa -)

Uznesenie č. 32/2012
I. prerokovalo
Prehodnotenie platu starostu 
v zmysle zákona 253/1994 
§4 ods. 4
II. Schvaľuje
Základný plat starostky v 
zmysle zákona 253/1994 §4 
ods. 4 vo výške 1557 €. (za 
- Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Ing. 
Malko, Rajniak, Žubor proti - 
Bízik, Lučanský zdržal sa -)

Uznesenie č. 33/2012
I. prerokovalo
Predĺženie nájmu pozemku 
pre fy. Orange.
II. Zamieta
Predĺženie nájmu pozem-
ku pre fy. Orange. (za - Ing. 
Košút, Lučanský, Žubor, 
proti - Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 
Malko, Rajniak, zdržal sa -)
III. Schvaľuje
Preskúmanie stanoviska 
firmy Orange k prenájmu
obecného pozemku práv-
ničkou obce. (za - Bízik, Ing. 
Korbeľ, Ing. Malko, Rajniak 
proti - Ing. Košút, Lučanský, 
Žubor zdržal sa -)

Uznesenie č. 34/2012
I. prerokovalo
Výstavbu parkoviska v zá-
hrade ZŠ
II. Schvaľuje
Výstavbu parkoviska parko-
viska v záhrade ZŠ. (za - Bí-
zik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Ing. Malko, Rajniak, Lučan-
ský, Žubor, proti - zdržal sa 
-)

Uznesenie č. 35/2012
I. prerokovalo
Odsúhlasenie zápisu v kroni-
ke obce a odmeny pre kroni-
kárku.
II. Schvaľuje
Odmenu 200 € pre kroni-

kárku obce. (za - Bízik, Ing. 
Korbeľ, Ing. Košút, Ing. Mal-
ko, Rajniak, Lučanský, Žubor 
proti - zdržal sa -)

Uznesenie č. 36/2012
I. prerokovalo
Návrh na vydanie územného 
rozhodnutia pre p. Miroslava 
Muchu s manželkou na stav-
bu rod.
domu.
II. Berie na vedomie
Návrh na vydanie územného 
rozhodnutia pre p. Miroslava 
Muchu s manželkou na stav-
bu rod.
domu. (za - Bízik, Ing. 
Korbeľ, Ing. Košút, Ing. Mal-
ko, Rajniak, Lučanský, Žubor 
proti - zdržal sa -)

Uznesenie č. 37 /2012
I. prerokovalo
Otvorenie územného plánu.
II. Schvaľuje
Otvorenie územného plánu 
a vypracovanie doplnku k 
územnému plánu. (za - Bízik, 
Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Ing. 
Malko, Rajniak, Lučanský, 
Žubor proti - zdržal sa -)
III. Ukladá
Predsedovi stavebnej ko-
misie do 30.08.2012 zvolať 
poslancov k vypracovaniu 
územného plánu. (za - Bízik, 
Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Ing. 
Malko, Rajniak, Lučanský, 
Žubor proti - zdržal sa -)

Uznesenie č. 38 /2012
I. prerokovalo
Prepracovanie cenníka za 
poskytnutie sály OÚ pre 
miestne organizácie.
II. Berie na vedomie
Žiadosť poslanca p. Žubo-
ra o prepracovanie cenní-
ka za poskytnutie sály OÚ 
pre miestne organizácie. 
(za - Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. 
Košút, Ing. Malko, Rajniak, 
Lučanský, Žubor proti - zdr-
žal sa -)

V zmysle zákona 369/1990 
Zb. §13, ods. 6, POZASTA-
VUJEM VÝKON UZNESE-
NIA č. 33/2012 OZ, tým že 
ho nepodpisujem, pretože je 
pre obec zjavne nevýhodný.
Zdenka Maršalová, starost-
ka
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Uznesenia prijaté na zasadaní OZ konanom dňa 9.8.2012

Rajniak, Žubor, Za 1 rok: Bízik, Pro-
ti:0, Zdržali sa:0)
b) Cenovú ponuku firmy Servis pre
pozemné komunikácie s.r.o. na re-
konštrukciu cesty popod Hrádok, na 
základe predloženej cenovej ponuky 
(Za: Bízik, Ing. Korbeľ, Ing. Košút, 
Ing. Malko, Lučanský, Rajniak, Žu-
bor, Proti:0, Zdržali sa:0)
c) Vytvorenie komisie obchodnej ve-
rejnej súťaže. (Za: Bízik, Ing. Korbeľ, 
Ing. Košút, Ing. Malko, Lučanský, 
Rajniak, Žubor, Proti:0, Zdržali sa:0)
d) Členov komisie obchodnej verej-

nej súťaže – poslanci OZ. (Za: Bízik, 
Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Ing. Malko, 
Lučanský, Rajniak, Žubor, Proti:0, 
Zdržali sa:0)
e) Vybudovanie miesta pre kontaj-
nery na komunálny a separovaný 
odpad pre chatárov a záhradká-
rov s tým, že materiál alebo aspoň 
jeho časť uhradí obec. (Za: Bízik, 
Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Ing. Malko, 
Lučanský, Rajniak, Žubor, Proti:0, 
Zdržali sa:0)
Z: Oto Rajniak 
T: júl 2012

f) Návrh plánu kontrolnej činnosti na 
obdobie II. polroku 2012. (Za: Bízik, 
Ing. Korbeľ, Ing. Košút, Ing. Malko, 
Lučanský, Rajniak, Žubor, Proti:0, 
Zdržali sa:0)

III. UKLADÁ:
a) Predsedovi stavebnej komisie a) 
Komisie obchodnej verejnej súťaže 
uskutočniť stretnutie v záujme pre-
diskutovania verejného obstarávania 
na modernizáciu osvetlenia v obci.
Z: poslanci T: 12.06.2012 o 19.00 h
b) Komisii obchodnej verejnej súťa-

že navrhnúť/nastaviť podmienky pre 
verejné obstarávanie na dodávateľa 
zemného plynu.
Z: poslanci T: -

Prítomní poslanci: R. Bízik, Ing. M. 
Korbeľ, Ing. R. Košút, Ing. Malko, V. 
Lučanský, O. Rajniak, J. Žúbor
Ospravedlnení poslanci: -
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 
12.06.2012


