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Športový deň v Jasenskej doline
Žiaci ZŠ Bystrička začali nový školský rok 2012/2013 športovo. 
Dňa 21.9.2012 sa spolu s pani učiteľkami vybrali do Jasenskej 
doliny, aby opäť urobili niečo dobré pre svoje zdravie a kondíciu. 

Z obce Belá sa pešo vybrali do Jasenskej doliny, kde na nich 
čakali rôzne prekvapenia a hry. Okrem naháňačiek, preliezačiek 
a pieskoviska snáď žiakov najviac zaujala „poma“ pripevnená na 
lane o dva stromy, na ktorej sa mali možnosť spúšťať. Počasie im 
prialo, a tak sa do školy vrátili plní nových skúseností a zážitkov.

- ZŠ -

Tanková cyklocesta otvorená
Ešte v októbri, počas martinského bicyklového dňa, bola sláv-
nostne otvorená ďalšia cyklotrasu v Turci. Organizátori z tur-
čianskej bicyklovej skupiny JUS v spolupráci zo samosprávami 

dotknutých území vytýčili 
novú 15 km dlhú tankovú 
cyklotrasu. Cyklotrasa za-
čína na Podháji v Martine, 
pokračuje tankovou cestou 
územiami Bystričky, Tur-
čianskeho Petra, Trebosto-
va a končí v Trnove kde sa 
pripája na ďalšiu značenú 
cyklotrasu.
Za slnečného počasia spo-
ločnými silami (doslovne) 
organizátori a zástupcovia 
všetkých dotknutých obcí a 
mesta vyznačili trasu sme-
rovníkmi. Program mar-
tinského bicyklového dňa 
pokračoval na divadelnom 
námestí tombolou.

- mk, foto: bz -

Ocenenia obce získali
- Ďakovný list starostky dostali členovia OHZ a DHZ Bystrička za 
účinnú pomoc pri hasení požiarov a za pomoc pri príprave spo-
mienkovej slávnosti pri príležitosti osláv SNP a za ďalšiu pomoc 
v obci.
- Spevácky zbor pod vedením p. Jely Kotríkovej za dlhoročnú 
činnosť v zbore pre občianske záležitosti.
- Ján Holbus za vytvorenie situačnej mapy obce.

- zm -

Hasiči v „novom“ aute
Našim hasičom sa podarilo obnoviť vozový park, aj keď ojazde-
ným no zachovalým striekacím cisternovým vozidlom LIAZ RTHP 
CAS 25 ŠKODA. Obec už dlhšiu dobu plánovala zakúpiť vozidlo 
pre hasičský zbor. Nevyhnutnou požiadavkou pre úspešný prvot-
ný zásah je vlasná zásoba vody. 

Aj „vďaka“ neustále sa sprísňujúcim zákonom o požiaroch bola 
teda kúpa vozidla pre obec našej veľkosti nevyhnutná. Automobil 
sa podarilo doviezť až zo susedných Čiech, o čo sa napokon za-
príčinili hlavne naši hasiči.
Cisterna s výkonným čerpadlom má vo výbave aj predné trysky 
ktoré zaiste nájdu využitie napríklad pri čistení verejných komu-
nikácií.

- mk, pm -
Poďakovanie
Obec ďakuje p. Renému Nepelovi za opravu opravu šmýkačiek v 
areálI základnej školy a p. Jánovi Nemcovi za opravu dvierok na 
rozvodnej skrini verejného osvetlenia.

Ponuka stravovania
Prevádzkárne obce Bystrička Vám ponúkajú 
stravovanie formou teplých obedov počas pra-
covných dní. Každý utorok a štvrtok je na vý-
ber z dvoch druhov jedál. Cena jedného lístka 
je 3,00 EUR  a pre nepracujúcich dôchodcov s 
trvalým pobytom v obci Bystrička je cena líst-
ka 2,20 EUR. 

Predaj lístkov je u ekonómky na obecnom úrade. Bližšie informá-
cie Vám poskytneme na OcÚ počas stránkových hodín.

Vývoz separovaného odpadu
plasty - vrecia:  15.11.2012,
 13.12.2012
sklo - vrecia:   26.11.2012, 
 31.12.2012
komunálny odpad:  12.11.2012, 26.11.2012
 10.12.2012

Opustili nás (september - október)
Dušan Korbeľ († 67)
Jozef Olejček († 87)



U Z N E S E N I E
Prijaté na zasadnutí 
Obecného zastupiteľ-
stva v Bystričke kona-
nom dňa 13.9.2012 v 
Bystričke

Uznesenie č. 39/2012
I. Konštatuje, že
Zastupiteľstvo je uznášania 
schopné, prítomní podľa pre-
zenčnej listiny.
II. Určuje
Návrhovú komisiu v zložení: 
Bízik, Ing. Korbeľ, Rajniak
Overovateľov zápisnice: Ing. 
Malko, Lučanský
III. Schvaľuje
Program rokovania bez vý-
hrad.

Uznesenie č. 40/2012
I. Prerokovalo
Kontrola plnenia uznesení.
II. Berie na vedomie
Záznam o kontrole plnenia 
uznesení.
Informáciu starostu obce o 
plnení uznesení.
Správu finančnej komisie.
Bod III. Uznesenia č. 37/
2012, ktorý nebol splnený 
– neboli zvolaní poslanci do 
30.08.2012 k územnému 
plánu predsedom stavebnej 
komisie Ing. Korbeľom.
III. Súhlasí
S predloženým záznamom o 
plnení uznesení.
Nemá pripomienky.
IV. Schvaľuje
Predložený záznam o plnení 
uznesení.
V. Zamieta
Uznesenie č. 33/2012.
VI. Prekladá
Bod III. č. 37/2012 – zvolanie 
poslancov do 30.11.2012 k 
územnému plánu predse-
dom stavebnej komisie Ing. 
Korbeľom.

Uznesenie č. 41/2012
I. Prerokovalo
Zámenu miesta pod kontaj-
nery na KO a separovaný 
zber pre záhradkárov.
II. Schvaľuje
Ponechať kontajnery na pô-
vodnom mieste.

Uznesenie č. 43/2012
I. Prerokovalo
Správu komisie sociálno 
– zdravotnej.
II. Prekladá
Správu komisie sociálno 
– zdravotnej. T: 04.10.2012

Uznesenie č. 44/2012
I. Prerokovalo
Správu riaditeľky MŠ a ZŠ o 

organizovaní školského roku 
2012/2013.
II. Berie na vedomie
Správu riaditeľky MŠ a ZŠ o 
organizovaní školského roku 
2012/2013.

Uznesenie č. 45/2012
I. Prerokovalo
Zabezpečenie zálohy údajov 
na OcÚ.
II. Schvaľuje
Nákup na zabezpečenie 
zálohy údajov na OcÚ z re-
zervného fondu (mimoriadna 
udalosť).

Uznesenie č. 46/2012
I. Prerokovalo
Žiadosť Ing. Strapku – schvá-
lenie individuálnej výstavby.
II. Prekladá
Žiadosť Ing. Strapku prero-
kovanie individuálnej výstav-
by. T: 04.10.2012

Uznesenie č. 47/2012
I. Prerokovalo
Plán preventívnych prehlia-
dok a ďalšie dokumenty pro-
tipožiarnej ochrany obce.
II. Schvaľuje
a) zriadenie OHZ Bystričke v 
zmysle ustanovení 369/1990 
§10 ods.2 Z. z. o obecnom 
zriadení
a 314/2001 §15 ods. 1 písm. 
b) Z. z.
b) OHZ v zložení: Veliteľ: 
Peter Daruľa ,Strojník: Pe-
ter Vavák , Členovia: Peter 
Marko, Maroš Žingor, Tomáš 
Mády, Peter Kovalčík, Jaro-
slav Žubor ,Matej Klaudis
c) plán preventívnych pre-
hliadok - rod. domy raz za 2 
roky, chaty raz za 2 roky
d) preventívne prehliadky na 
r. 2012 – 20.10.2012
e) 5 kontrolných skupín v 
zložení:
1. vedúci: Viliam Buocik, čl. 
Peter Daruľa, Peter Koval-
čík,
2. vedúci Roman Matuľa, čl. 
Peter Vavák, Matej Klaudis
3. vedúci Ondrej Žingor, čl. 
Maroš Žingor, Milan Žubor
4. vedúci Peter Knoško, Pe-
ter Marko, Ing. Martin Matu-
ľa
5. vedúci Jaroslav Žubor, 
Tomáš Mády, Ing. Rastislav 
Vitalaj

Uznesenie č. 48/2012
I. Prerokovalo
Úhradu faktúry na opravu 
cesty z rezervného fondu a 
presun finančných prostried-
kov na účet ŠJ.
II. Schvaľuje
a) Úhradu faktúry za opravu 

cesty z rezervného fondu 
(havarijný stav)
b) Presun sumy 697,92 € z 
obecného účtu 14124362/
0200 z kapitoly 0.9.6.0.1 
ŠJ na účet č. 1665154156/
0200.

Uznesenie č. 49/2012
I. Prerokovalo
Ponuku firmy Envirotrend
s.r.o. – projekt protipovodňo-
vé aktivity.
II. Berie na vedomie
Ponuku firmy Envirotrend
s.r.o. – projekt protipovodňo-
vé aktivity.

Uznesenie č. 50/2012
I. Prerokovalo
Rekonštrukciu kúrenia na 
Badovskom.
II. Schvaľuje
Rekonštrukciu kúrenia na 
Badovskom pánom Myslo-
vičom.

Uznesenie č. 51/2012
I. Prerokovalo
Žiadosť p. Marty Klimasovej 
o podporu IBV.
II. Berie na vedomie
Žiadosť p. Marty Klimasovej 
o podporu IBV.
III. Doporučuje starostke
Napísať list Slovenským 
elektrárňam na vyčíslenie 
nákladov prekládky a určenie 
podielu spolufinancovania
prekládky vysokého napätia.

Uznesenie č. 52/2012
I. Prerokovalo
Delegovanie zástupcov zria-
ďovateľa do rady školy MŠ.
II. Schvaľuje
Delegáciu poslancov Ing. 
Malka a p. Bízika do rady 
školy MŠ.

Uznesenie č. 53/2012
I. Prerokovalo
Žiadosť pána Ruttkaya.
II. Schvaľuje
Rozdelenie parciel podľa žia-
dosti p. Ruttkaya.

Uznesenie č. 54/2012
I. prerokovalo
Žiadosť stávkovej spoloč-
nosti NIKÉ.
II. Schvaľuje
Otvorenie pobočky stávkovej 
kancelárie NIKÉ v priesto-
roch H – Klub, Bystrička 
127.

Uznesenie č. 55/2012
I. Prerokovalo
Žiadosť pani Hlavňovej.
II. Berie na vedomie
Žiadosť pani Hlavňovej.

Uznesenie č. 56/2012
I. Prerokovalo
Zmluvu s Orange na 5 rokov 
II. Schvaľuje
Zmluvu s Orange na 5 ro-
kov.

Uznesenie č. 57/2012
I. Prerokovalo
Obnovu kanála v Brezinách.
II. Schvaľuje
Obnovu kanála v Brezinách.

U Z N E S E N I E
Prijaté na zasadnutí 
Obecného zastupiteľ-
stva v Bystričke kona-
nom dňa 4.10.2012 v 
Bystričke

Uznesenie č. 58/2012
I. Konštatuje, že
Zastupiteľstvo je uznášania 
schopné, prítomní podľa pre-
zenčnej listiny.
II. Určuje
Návrhovú komisiu v zložení: 
Ing. Košút, Ing. Malko, Lu-
čanský
Overovateľov zápisnice: Ing. 
Korbeľ, Bízik
III. Schvaľuje
Program rokovania bez vý-
hrad.

Uznesenie č. 59/2012
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.
IV. Zamieta
Zámer výstavby rekreačného 
zrubového domu na parcele 
č. 726/18, 726/19, ktorých 
vlastníkom je Ing. Richard 
Strapko.

Uznesenie č. 60/2012
I. Prerokovalo
Návrh a voľbu inventarizač-
ných komisií. 
Vyradenie inventáru z majet-
ku obce.
II. Schvaľuje
Zloženie inventarizačných 
komisií OcÚ pre inventarizá-
ciu roku 2013.
Vyradenie poškodeného a 
nepoužívaného majetku k 
30.09.2012 v sume 622,76 
€.

Uznesenie č. 61/2012
I. Prerokovalo
Správu komisie výstavby.
II. Prekladá
Správu komisie výstavby. T: 
08.11.2012

Uznesenie č. 62/2012
I. Prerokovalo
Správu komisie životného 
prostredia.

II. Prekladá
Správu komisie životného 
prostredia. T: 08.11.2012

Uznesenie č. 63/2012
I. Prerokovalo
Kalkuláciu ekonomicky 
oprávnených nákladov v 
MHD pre rok 2013 a predpo-
kladanú stratu za obec Bys-
trička v sume 17 397€.
II. Berie na vedomie
Kalkuláciu ekonomicky 
oprávnených nákladov v 
MHD pre rok 2013 a predpo-
kladanú stratu za obec Bys-
trička v sume 17 397€.

Uznesenie č. 64/2012
I. Prerokovalo
Návrh ocenení za rok 2012.
II. Schvaľuje
Udelenie ďakovných listov a 
finančnej odmeny pre členov
OHZ a DHZ (150 €), spevác-
kemu súboru pod vedením 
p.  J. Kotríkovej (100 €) a p. 
Jozefovi Holbusovi (50€).

Uznesenie č. 65/2012
I. Prerokovalo
Nákup snehovej frézy v 
sume 999€.
II. Schvaľuje
Nákup snehovej frézy v 
sume 999€.

Uznesenie č. 66/2012
I. Prerokovalo
Vybudovanie šatne pre pra-
covníkov v ŠJ.
II. Schvaľuje
Vybudovanie šatne pre pra-
covníkov ŠJ firmou Skanvor
v sume 600 € z rezervného 
fondu.

Uznesenie č. 67/2012
I. Prerokovalo
Program obnovy dediny na 
rok 2013 – uzatvorenie žia-
dostí 31.10.2012.
II. Berie na vedomie
Informáciu o programe ob-
novy dediny na rok 2013 
– uzatvorenie žiadostí 
31.10.2012.

Uznesenie č. 68/2012
I. Prerokovalo
Zámer výstavby rodinného 
zrubového domu na parcele 
č. 692/11, ktorej vlastníkom 
je p. Miroslav Mucha s manž. 
Miroslavou Muchovou.
II. Schvaľuje
Zámer výstavby rodinného 
zrubového domu na parcele 
č. 692/11, ktorej vlastníkom 
je p. Miroslav Mucha s manž. 
Miroslavou Muchovou.
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Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Úplné písomné znenie uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva vrátane hlasovania 
poslancov k jednotlivým bodom je dostupné na internetovej stránke obce www.bystricka.
sk V sekcii sú k dispozícii aj audio záznamy z posledných 3 rokovaní.


