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Mikuláš, čo mi dáš
Aj tohto roku, 6. decembra presne o 16,00 hodine zavítal do na-
šej obce Mikuláš so svojim sprievodom. Pretože deti boli dobré, 

vedeli rôzne pesničky a básničky rozdal im prinesené sladkosti. 
Čert, ktorého si Mikuláš priniesol so sebou, budil veľký rešpekt. 
Niektoré deti sa ho báli a preto mal aj druhý člen Mikulášovho 
sprievodu - anjel, plné ruky práce. 
Stretnutia s Mikulášom sa zúčastnilo asi 80 detí našej obce. Pri 
odchode im prisľúbil, že o rok za nimi príde opäť.

(zm)

Vianočné trhy
Tohtoročné vianočné trhy, ktoré sa konali 12.12.2012, tradične 
svojim vystúpením spestrili deti ZŠ a MŠ. Návštevníci si mohli 
vybrať z bohatej ponuky rôznych vianočných dekorácií, perníkov, 

sviečok, oblátok a podobne. Ani tento rok nechýbal tradičný grog, 
ktorý pripravili členky Klubu dôchodcov, a vianočné dekorácie, 
ktoré vyrobili a predávali šikovní žiaci našej ZŠ  a MŠ. Ponuka 
bola pestrá a návštevníci aj tohto roku odchádzali spokojní.

(zm)

Vianoce s Maticou
Dňa 16.12.2012 sa uskutočnili už tradičné Vianoce s Maticou. 
Atmosféru prichádzajúcich Vianoc do sály obecného úradu pri-

niesli členovia Folklórneho súboru Hrádok s pásmom, v ktorom 
prítomným pripomenuli zvyky a činnosti, ktoré boli úzko späté so  
Štedrým dňom. 

V programe ďalej vystúpili žiaci ZŠ s vianočnými zvykmi a Ľubo-
mír Párička so svojou fujarou a gajdami. Programom sprevádza-
la starostka obce, Zdenka Maršalová. 

(zm)

Akcie ZŠ a MŠ
V mesiacoch október a november sa v ZŠ a MŠ v Bystričke ko-
nalo niekoľko zaujímavých spoločných akcií. 
18.októbra 2012 boli  žiaci ZŠ v rámci prírodovedy v Astronomic-
kej pozorovateľni pri Gymnáziu V.P. Tótha v Martine, kde ich pán 
profesor Šabo preniesol do tajov vesmíru a jeho pozorovania. V 
Turčianskej galérii  deti absolvovali muzikoterapiu.
V ŠKD si naši žiaci zhotovili a priniesli vlastné šarkany, s ktorými 
súťažili o najdlhšie a najvyššie lietajúceho šarkana. 

24. októbra 2012 sa v sále OcÚ  Bystrička konala rodinná súťaž 
v rámci jesenných tvorivých dielní - vo vydlabávaní tekvíc a aran-
žovaní jesenných plodov. Zúčastnené rodiny usilovne pracovali, 
na víťazov čakali zaujímavé sladké odmeny a diplomy. Po skon-
čení súťaže porota určila poradie troch najkrajších tekvíc: 
1. miesto: rodina Plicová, 2. miesto: rodina Hlavňová, 3. miesto: 
rodina Klimasová. Tento rok bola ocenená sladkou odmenou 
rodina Bízikova za najkrajšie aranžovanie jesenných plodov a 
prírodnín.
Okrem vydlabávania tekvíc boli  pre deti pripravené aj ďalšie ak-
tivity, do ktorých sa  mohli zapojiť.
23. novembra sa deti z MŠ  žiaci zo ZŠ zúčastnili divadelného 
predstavenia POLEPETKO v Martine.                   

(iv)

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a 
šťastný nový rok Vám praje starostka obce 
Zdenka Maršalová, pracovníci obecného 
úradu a poslanci obecného zastupiteľstva.



V mesiaci január bude v ZŠ prebiehať 
zápis detí do prvého ročníka.  
Touto cestou by som Vás rada oslovila a oboznámila s ponukou 
vzdelávania v ZŠ Bystrička. 

Sme malotriedna škola, ktorá
• má plne kvalifikovaných učiteľov na všetky predmety,
• poskytuje individuálnu starostlivosť na hodinách,
• spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického pora-

denstva a prevencie, 
• zabezpečuje vyučovanie anglického jazyka formou záujmové-

ho krúžku už od prvého ročníka,
• má v týždni tri hodiny telesnej výchovy,
• má zariadenú učebňu s prístupom na internet na vyučova-

nie informatickej výchovy a v nadväznosti na materskú školu 
umožňuje získavať naďalej počítačovú gramotnosť od 1. roč., 

• sa pravidelne zapája do projektov, 
• má knižnicu s denným prístupom pre deti,
• má vlastnú školskú jedáleň priamo v budove školy, 
• organizuje výlety, exkurzie, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, 

pobyty v prírode, výstavy výrobkov žiakov, návštevy divadel-
ných predstavení, 

• pravidelne koná Akadémiu ku Dňu matiek a Vianočný program, 
oživuje ľudové zvyky na Luciu, Vianoce, Veľkú noc, 

• sa pravidelne zúčastňuje súťaží, 
• má vzorne udržiavané okolie areálu školy a príjemné a upra-

vené triedy, 
• má krásne detské ihrisko 
• nemá zvonenie

Náš školský klub detí 
• má pre žiakov k dispozícii vlastnú učebňu s kvalifikovaným

vychovávateľom,
• zabezpečuje navštevovanie školského klubu detí denne do 

16,00 h
• ponúka činnosť  v záujmových útvaroch  - hru na flautu, počí-

tačový krúžok, športové hry, skúmame a tvoríme,
• poskytuje deťom priestor na oddych a relaxáciu- každý má 

právo na činnosť, ktorá mu najviac vyhovuje, najviac zaujíma
• podporuje deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesník-

mi

V budúcom školskom roku plánujeme :
• výučbu anglického jazyka už od prvého ročníka v rámci vý-

chovno - vzdelávacieho procesu
• v rámci záujmového krúžku zaviesť výučbu druhého cudzieho 

jazyka 
• na získavanie hudobných poznatkov zaviesť hru na klavír v 

rámci záujmového krúžku
• prehlbovať počítačovú gramotnosť na hodinách informatickej 

výchovy
• návštevu dopravného ihriska v rámci dopravnej výchovy 
• blokové vyučovanie

(Mgr. Júlia Ugorčáková a pedagogický kolektív)

Majstrom Turca sa stal mladý talent z Bystričky
Uplynulú nedeľu v hoteli Luna privítali organizátori 53 detí. Zišli 
sa tu na Majstrovstvách Turca v šachu. 
V náročnej konkurencii, si žiak ZŠ Bystrička, Andrej Mallý počí-
nal naozaj výborne. Vo svojej kategórií, chlapci do 8  rokov, sa 
mu podarilo zvíťaziť a odniesť si tak cenný titul „Majster Turca 
pre rok 2012“.

(mk, jh)

Obmedzené vybavovanie agendy počas 
vianočných sviatkov
Obecný úrad oznamuje občanom, že v dňoch od 
21.12.2012 do 4.1.2013 bude z dôvodu čerpania dovolenky vy-
bavovať len súrne prípady. 
Kontakt: Maršalová Zdenka, 0905 442 622

(zm)

Pozor, prichádza zima a s ňou opäť aj 
sneh
Ako ste si iste mnohí všimli, prichádza k nám opäť zima a s ňou 
aj bohatá snehová nádielka. Pokiaľ nechcete ráno hľadať svoje 
auto zahrnuté v záveji, prosíme Vás o parkovanie mimo miest-
nych komunikácií.

Veľmi tým uľahčíte prácu cestárom počas zimnej údržby, a predí-
te sa tak mnohým zbytočným problémom. V neposlednom rade 
to bude mať pozitívny efekt aj pre Vás samotných, keď nebude-
te musieť svojím automobilom prerážať tvrdú vrstvu odhrnutého 
snehu lemujúcu Vaše auto.
Ďakujeme za pochopenie a toleranciu.

(mk)

Opustili nás v novembri a decembri
Ondrej Rapavý († 81), Jozef Klein († 91),  
Antónia Rojková († 60), Želmíra Veterníková († 82)

Vývoz separovaného odpadu
Komunálny odpad:  
vývoz komunálneho odpadu bude počas roku prebiehať 
vždy v pondelok, každý párny týždeň
Separovaný zber (plasty, sklo):
Vývoz separovaného odpadu bude v januári vyhlásený, 
nakoľko zatiaľ nemáme rozpis dátumov.



Z VZN teda vyberám niekoľko informácií kto-
ré sa týkajú dani z nehnuteľností, pozemkov 
či garáží a poplatkov za psa a odpady (teda 
aktuálne pre drvivú väčšinu občanov).
Asi hlavnou zmenou ktorú dám do pozor-
nosti hneď v úvode je zdôraznenie nevy-
hnutnosti dokladovať akúkoľvek zľavu 
z poplatkov úradným dokladom. Doteraz 
(v niektorých prípadoch) akceptované čest-
né prehlásenie už nebude stačiť (dnes sa 
už česť nenosí tak ako kedysi, a predpisy 
sa tomuto nemilému trendu museli prispô-
sobiť).
A ešte jedna podstatná informácia. Všetky 
zmeny v daňovom priznaní k miestnej dani 
je treba nahlásiť do konca januára 2013  
(nadobudnutie, predaj, kúpa nehnuteľnos-
ti, pozemkov). Následne, až po doručení 
rozhodnutia o dani, budete mať 15 dní na 
zaplatenie vypočítanej čiastky uvedenej v 
rozhodnutí.

1. Daň z pozemkov
1. Základom dane z pozemkov pre pozem-
ky druhy orná pôda, chmeľnice, vinice ovoc-
né sady a trvalé trávne porasty je hodnota 
pozemku bez porastov určená vynásobe-
ním výmery v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 
(Bystrička: Orná pôda - 0,1995 €/m² , trvalé 
trávnaté porasty (TTP) - 0,0322€/m²).
2. Základom dane z pozemkov pre lesné 
pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, 
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospo-
dársky využívané vodné plochy je hodnota 
pozemku 0,0863 €/m² ak daňovník hodnotu 
pozemku nepreukáže znaleckým posud-
kom.“
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky 
druhu záhrada, zastavané plochy, nádvoria, 
stavebné pozemky a ostatné plochy je hod-
nota pozemku určená vynásobením výmery 
pozemkov v m2 a hodnota pozemku za 1 m2. 
(Bystrička: stavebné pozemky 18,58 €/m². 
Záhrady, zastavané plochy a ostatné 1,85 
€/m² ).
Možno povedať že základ dane sa nemení, 
v niektorých prípadoch sa však mení sadzba 
dane. Ročná sadzba dane z pozemkov je:
- 0,5% zo základu dane pre stavebné po-
zemky, záhrady a zastavané plochy.
- 0,6% pre ornú pôdu, TTP, chmeľnice, vini-
ce, ovocné sady
- 0,7% pre lesy, rybníky, a vodné plochy
- 2,5% na akomkoľvek druhu pozemkov ak 
je na ňom umiestnená fotovoltaická elektrá-
reň
Pre zjednodušenie ukážem nasledovný prí-
klad výpočtu. Predstavme si daňovníka kto-
rý je majiteľom pozemku o výmere 980m2 
a vedľa domu vlastní ovocný sad o výmere 
560m2.
Výpočet dane je určený súčinom základu 
dane a príslušnej sadzby dane t.j.:

• Za pozemok to bude 980m2 x 1,85 € x 
0,5% = 9,065 €  
• Za ovocný sad 560m2 x 1,85 € x 0,6% = 
6,216 €. 
Celková daň z pozemkov je teda rovná 
15,281 €.

1. Daň z nehnuteľností
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,06 € 
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená 
v § 6 odsek 1 tohto VZN sa v celej obci zvy-
šuje ( §12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady ) takto:
a) 0,06 €/ m² stavby na bývanie a drobné 
stavby (ostáva základná sadzba)
b) 0,10 €/m² stavby na pôdohospodársku 
produkciu, skleníky, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo 
s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako 
vlastnej pôdohospodárskej produkcie a sta-
vieb na administratívu.
c) 0,50 €/m² za stavby rekreačných a zá-
hradkárskych chát a domčekov na individu-
álnu rekreáciu.
d) 0,20 €/m² za samostatne stojace garáže 
a samostatné stavby hromadných garáží 
a stavby určené, alebo používané na tieto 
účely postavené mimo bytových domov.
e) 0,50 €/m² za priemyselné stavby a stavby 
slúžiace energetike, stavby slúžiace staveb-
níctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a 
administratívu.
f) 0,95 €/m² za stavby na ostatnú podnika-
teľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu
g) 0,50 €/m², za ostatné stavby
Opäť jednoduchý príklad s našim daňovní-
kom, tentokrát majiteľom domčeku s plo-
chou 140m2 pri ktorom má humno s rozme-
rom 40m2 a tiež garáž o rozmeroch 6 x 4m. 
Jednoduchým výpočtom bude jeho daňová 
povinnosť za tieto nehnuteľnosti pre rok 
2013:
• Daň zo stavieb podľa písm. a) 140m2 x 
0,06 €.m-2 = 8,40 € 
• Daň zo stavieb podľa písm. b) 40m2 x 0,10 
€.m-2 = 4,00 € 
• Daň zo stavieb podľa písm. d) 24m2 x 0,20 
€.m-2 = 1,20 €
Celková daňová povinnosť zo stavieb je 
teda rovná 13,60 €.
Pre úplnosť dodám že sadzba dane sa zvy-
šuje za každé podlažie domu (podkrovie, 
pivnica) o 0,01 € na 1 m2 zastavanej plo-
chy.

3. Daň za psa
„Sadzba dane je 5 € za psa na kalendárny 
rok.“
Týmto chcem zároveň požiadať majiteľov 
psov o poskytnutie fotografie psa v digitálnej
podobe pre účely evidencie. Fotografiu mô-
žete zaslať e-mailom na bystricka@inmail.
sk spolu s menom psíka a menom majiteľa 
(príp. aj s inými identifikačnými údajmi).

4. Poplatok za komunálne a drob-
né stavebné odpady
1. Sadzba poplatku pri nehnuteľnosti a byte 
slúžiacom na bývanie 0,0494 €/deň/osoba 
(na rok 18 €) na osobu za bežný kalendár-
ny rok, pri dvojtýždennom cykle vývozu.
2. Podnikateľom, ktorí majú svoju prevádz-
ku na území obce sa zaviedol množstvový 
zber: 0,0175 €/l pri frekvencii dvojtýždňové-
ho vývozu na rok na 1 smetnú nádobu 110 
l je 50 €

5. Úplné alebo čiastočné oslobo-
denie od platenia poplatku
Nárok na úplné oslobodenie od platenia po-
platku za komunálny odpad vzniká občano-
vi s trvalým pobytom v obci Bystrička len na 
základe úradného dokladu: 
Občan, ktorý má trvalý pobyt v obci, ale žije 
mimo obce sa musí preukázať dokladom 
o zaplatení poplatku za odpad v mieste 
pobytu inak bude tento poplatok od neho 
vymáhaný.
• Študent, ktorý navštevuje školu v zahraničí 
(doložiť každoročne potvrdenie o návšte-
ve školy za aktuálny školský rok)
• Fyzická osoba (FO), ktorá sa dlhodobo 
zdržiava v zahraničí t. j. 12 mesiacov (potvr-
denie od zamestnávateľa, úradné potvrde-
nie o pobyte v zahraničí),
• FO, ktorá je dlhodobo umiestnená v zaria-
dení, napr. domov dôchodcov 
Nárok na čiastočné oslobodenie od platenia 
poplatku za komunálny odpad vzniká:
• Sadzba poplatku pre poplatníkov, ktorí ne-
majú trvalý a ani prechodný pobyt v obci sú 
len majiteľmi nehnuteľností, ktoré sa využí-
vajú rekreačne 9 €
• Študentovi, ktorý býva počas štúdia mimo 
trvalého bydliska na základe dokladu o náv-
števe školy, zaplatí poplatok vo výške 7 €
• Občan, ktorý z rôzneho dôvodu (napr. 
odsťahovanie, prisťahovanie, narodenie, 
úmrtie, dlhodobý pobyt v nemocnici, práca 
v cudzine) zaplatí len alikvotnú časť podľa 
dĺžky skutočného bývania v mieste trvalého 
bydliska. (Každoročne treba k uplatneniu 
zľavy doložiť doklad).Tento nárok vzniká 
po nahlásení na OcÚ aj v priebehu roka.
Pozn. Všetky zahraničné doklady preložené 
do úradného jazyka.

(mk)

Zmeny v miestnych daniach a poplatkoch
Nedávno som si v poštovej schránke našiel oznámenie o zvyšovaní miestnych daní. Na zasadaní obecného zastupiteľstva som síce nebol, 
no všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnych daniach a poplatkoch bolo schválené bez zmeny oproti návrhu o ktorom pojednával 
spomínaný „lístok v schránke“. Chcem však upozorniť na skutočnosť, že drvivej väčšine občanov sa súčet za miestne dane a poplatky zmení 
len minimálne. Úplné znenie VZN je k dispozícii na web stránke obce www.bystricka.sk



U Z N E S E N I A
Prijaté na zasadnutí Obec-
ného zastupiteľstva v 
Bystričke konanom dňa 
8.11.2012 v Bystričke
Uznesenie č. 70/2012
I. Prerokovalo
Kontrola plnenia uznesení.
II. Berie na vedomie
Záznam o kontrole plnenia 
uznesení.
Informáciu starostu obce o pl-
není uznesení.
Správu komisie životného 
prostredia.
III. Súhlasí
S predloženým záznamom o 
plnení uznesení. Nemá pripo-
mienky.
IV. Prekladá
Správu komisie výstavby. T: 
10.12.2012
Uznesenie č. 71/2012
I. Prerokovalo
Správu komisie podnikateľ-
skej a cestovného ruchu.
II. Prekladá
Správu komisie podnikateľ-
skej a cestovného ruchu. T: 
10.12.2012
Uznesenie č. 72/2012
I. Prerokovalo
Správu komisie školstva a 
kultúry – Mikuláš 2012 pre 
deti.
II. Berie na vedomie
Správu komisie školstva a 
kultúry – Mikuláš 2012 pre 
deti.
III. Schvaľuje
Sumu 250 € na akciu Miku-
láš 2012, ktorá sa uskutoční 
06.12.2012.
Uznesenie č. 73/2012
I. Prerokovalo
Čerpanie rozpočtu obce Bys-
trička za 1.-9. 2012
Návrh na programové opatre-
nia v programovom rozpočte 
na rok 2012 k 31.10.2012.
Návrh hlavnej kontrolórky 
obce.
Odborné stanovisko k čerpa-
niu rozpočtu za 1.-9. 2012
II. Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu obce Bys-
trička za 1.-9. 2012
Odborné stanovisko k čerpa-
niu rozpočtu za 1.-9. 2012
III. Schvaľuje
II. programové opatrenie v 
programovom rozpočte na 
rok 2012 k 31.10.2012.
Vykonať zmeny rozpočtu do 
výšky 17 000€ v priebehu 
celého rozpočtového roka, 
pričom týmto rozpočtovým 
opatrením nie je možné meniť 
celkový objem rozpočtova-
ných príjmov a výdavkov.
Uvedené právomoc sa týka 
bežného programového roz-
počtu.
Uznesenie č. 74/2012
I. Prerokovalo
Žiadosť Ing. Strapku o pre-
hodnotenie uznesenia č. 59/
2012/IV zo dňa 04.10.2012 o 
zamietnutí výstavby zrubové-

ho domu.
II. Ruší
Uznesenie č. 59/2012/IV zo 
dňa 04.10.2012.
III. Schvaľuje
Zámer výstavby rekreačného 
zrubového domu na parcele 
č. 726/18, 726/19, ktorých 
vlastníkom je Ing. Richard 
Strapko.
Uznesenie č. 75/2012
I. Prerokovalo
Opravu strechy a zateplenie 
budovy ZŠ z EKOFOND-u.
II. Berie na vedomie
Opravu strechy a zateplenie 
budovy ZŠ u EKOFOND-u.
Uznesenie č. 76/2012
I. Prerokovalo
Odkúpenie parcely 666/191 a 
666/ 192 – prístupová cesta, 
od SFP za kúpnu cenu urče-
nú znaleckým posudkom.
II. Berie na vedomie
Informáciu starostky obce o 
potrebe odkúpenia časti PKP 
č. 357/1 a PKP č. 357/2 (LV 
č. 110) nachádzajúcich sa v 
k.ú. Bystrička, ktoré sú v GP 
č. 15/12 vyhotovenom dňa 
1.10.2012 Geodéziou Žilina, 
a.s. prevádzka Martin, Se-
verná 15, overenom pod č. 
860/2012 dňa 25.10.2012 
identifikované ako novovytvo-
rená parc. č. C-KN 666/191, 
orná pôda o výmere 846 m2 a 
novovytvorená parc. č. C-KN 
666/192, orná pôda o výmere 
112 m2 a to pre vybudovanie 
miestnej komunikácie za úče-
lom zabezpečenia prístupu 
na pozemky určené na indivi-
duálnu bytovú výstavbu.
Vzhľadom k tomu, že vlast-
nícke vzťahy PKP č. 357/1 a 
357/2 zapísané v PKV 115 nie 
sú evidované podľa predpisov 
o katastri nehnuteľnosti a ide 
o pozemky nezistených vlast-
níkov, tieto spravuje a nakla-
dá s nimi Slovenský pozem-
kový fond (§-u 16ods. 1 písm. 
b) a c) zák. č. 180/1995 Z.z. v 
znení neskorších predpisov), 
s ktorým sa bude uzatvárať aj 
zmluva o prevode vlastníctva 
k novovytvoreným parcelám 
č. C-KN 666/191, orná pôda 
o výmere 846 m2 a C-KN 
666/192, orná pôda o výmere 
112m2.
III. Súhlasí
S uzatvorením kúpnej zmlu-
vy s nezistenými vlastníkmi v 
zastúpení Slovenský pozem-
kový fond, Búdková 36, 817 
15 Bratislava, IČO: 17335345 
ako predávajúcim na jednej 
strane a Obec Bystrička so 
sídlom Bystrička 260, IČO: 
316601 ako kupujúcim na 
strane druhej, ktorej predme-
tom bude prevod vlastnícke-
ho práva k nehnuteľnostiam 
nachádzajúcim sa kat. území 
Bystrička a to:
•parc. č. C-KN 666/191, orná 
pôda o výmere 846 m2 (od 
PKP č. 357/1)

•parc. č. C-KN 666/192, orná 
pôda o výmere 112 m2 (od 
PKP č. 357/2) z predávajúce-
ho na kupujúceho v podiele 
1/1 – ina za kúpnu cenu urče-
nú znaleckým posudkom.
IV. Schvaľuje
Využitie pozemkov parc. č. 
C-KN 666/191, orná pôda o 
výmere 846 m2 a C-KN 666/
192, orná pôda o výmere 112 
m2 na vybudovanie miestnej 
komunikácie ako verejno-
prospešnej stavby za účelom 
zabezpečenia prístupu na 
pozemky určené individuálnu 
bytovú výstavbu.
V. Odporúča
Starostke obce podať žiadosť 
o odkúpenie parc. č. C-KN 
666/191, orná pôda o výme-
re 846 m2 a C-KN 666/192, 
orná pôda o výmere 112 m2 
od Slovenského pozemkové-
ho fondu, Budková 36, 817 15 
Bratislava, IČO: 17335345.
Uznesenie č. 77/2012
I. Prerokovalo
Návrh a voľba vyraďovacích 
komisií pre inventarizáciu v 
rokoch 2012 a 2013.
II. Schvaľuje
Vyraďovacie komisie pre in-
ventarizáciu v rokoch 2012 a 
2013 v zmysle predloženého 
návrhu.
Vyradenie majetku OHZ a 
DHZ v nadobudajúcej hodno-
te 3 846, 56 €.
Uznesenie č. 78/2012
I. Prerokovalo
Prehodnotenie dotácií posky-
tovaných darcom krvi.
II. Schvaľuje
Dotáciu vo výške 50 % ces-
tovného MHD, pre držiteľov 
Jánskeho diamantovej a zla-
tej plakety.
Uznesenie č. 79/2012
I. Prerokovalo
Žiadosť Bc. Tomáša Korbeľa 
o doriešenie nájomného vzťa-
hu na Tankovú cestu.
II. Prekladá
Žiadosť Bc. Tomáša Korbe-
ľa o doriešenie nájomného 
vzťahu na Tankovú cestu. T: 
10.12.2012
Uznesenie č. 80/2012
I. Prerokovalo
Termín konania decembrové-
ho zastupiteľstva
II. Schvaľuje
Termín konania decem-
brového zastupiteľstva na 
10.12.2012. o 18. 00 h

U Z N E S E N I A
Prijaté na zasadnutí Obec-
ného zastupiteľstva v 
Bystričke konanom dňa 
10.12.2012 v Bystričke
Uznesenie č. 82/2012
I. Prerokovalo
Kontrola plnenia uznesení.
II. Berie na vedomie
Záznam o kontrole plnenia 
uznesení.
Správu komisie výstavby.

Správu komisie podnikateľ-
skej a cestovného ruchu.
III. Súhlasí
S predloženým záznamom o 
plnení uznesení. Nemá pripo-
mienky.
IV. Ruší
Uznesenie č. 76/2012 zo dňa 
8.11.2012-odkúpenie parcely 
666/191 a 666/192-prístupo-
vá cesta od SPF za kúpnu 
cenu určenú znaleckým po-
sudkom.
V. Zamieta
Žiadosť Bc. Tomáša Korbe-
ľa - o doriešenie nájomného 
vzťahu k Tankovej ceste me-
dzi obcou Bystrička a ním so 
započítaním nájomného a 
tým kompenzáciou každoroč-
nej dane z nehnuteľnosti jeho 
vlastníctva.
Uznesenie č. 83/2012
I. Prerokovalo
Správu komisie finančnej
II. Berie na vedomie
Správu komisie finančnej
Uznesenie č. 84/2012
I. Prerokovalo
Správu komisie sociálno 
zdravotnej
II. Berie na vedomie
Správu komisie sociálno 
zdravotnej
Uznesenie č. 85/2012
I. Prerokovalo
Rozpočet na r. 2013
II. Schvaľuje
Rozpočet na r. 2013
Uznesenie č. 86/2012
I. Prerokovalo
VZN o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žia-
ka MŠ, ŠKD, ŠJ
II. Schvaľuje
VZN o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žia-
ka MŠ, ŠKD, ŠJ
Uznesenie č. 87/2012
I. Prerokovalo
VZN o miestnych daniach a 
poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné od-
pady
II. Schvaľuje
VZN o miestnych daniach a 
poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné od-
pady
Uznesenie č. 88/2012
I. Prerokovalo
Prevádzkarne obce Bystrička 
– správa
II. Schvaľuje
a) zriadenie podnikateľskej 
činnosti obce, IČO: 316 601, 
Bystrička 260, k 1.1.2013
b) zrušenie príspevkovej or-
ganizácie IČO: 361 339 22, 
Bystrička 260 k 31.12.2012
c)vznik nového živnostenské-
ho oprávnenia na Obec Bys-
trička, podnikateľská činnosť 
k 1.1.2013 na živnostenskom 
úrade (stravovanie verejné, 
skupina 114, ostatné, 32. 
Pohostinná činnosť a výroba 
jedál pre výdajne)
d) zodpovedného zástupcu 
– Drahomíru Debnárovú od 
1.1.2013 v podnikateľskej 
činnosti obce Bystrička
Uznesenie č. 89/2012
I. Prerokovalo
Návrh zvýšenia čitateľských 

poplatkov v obecnej knižnici
II. Schvaľuje
Čitateľské poplatky v obecnej 
knižnici: Dospelí: 0,50 €, deti 
a študenti: 0,20 €
Uznesenie č. 90/2012
I. Prerokovalo
Riešenie rekonštrukcie verej-
ného osvetlenia
II. Prekladá
Riešenie rekonštrukcie verej-
ného osvetlenia T: 4.4.2013
Uznesenie č. 91/2012
I. Prerokovalo
Zateplenie objektu školy – cez 
EKOFOND
II. Zamieta
Zateplenie objektu školy – cez 
EKOFOND
Uznesenie č. 92/2012
I. Prerokovalo
Hospodárenie SAD za obdo-
bie 1-10/2012
II. Berie na vedomie
Hospodárenie SAD za obdo-
bie 1-10/2012
Uznesenie č. 93/2012
I. Prerokovalo
Podporu historického veľko-
filmu
II. Zamieta
Podporu historického veľko-
filmu
Uznesenie č. 94/2012
I. Prerokovalo
Inventúry na rok 2012
II. Schvaľuje
Inventúry za rok 2012
Vyradenie majetku knižnice v 
hodnote 129,28 €
Vyradenie majetku ZŠ, MŠ, 
ŠJ v hodnote 1 409,76 €
Vyradenie majetku prevádzky 
pri OÚ v hodnote 1 564,32 €
Uznesenie č. 95/2012
I. Prerokovalo
Plán práce OZ na r. 2013
II. Schvaľuje
Plán práce OZ na r. 2013
Uznesenie č. 96/2012
I. Prerokovalo
Preplatenie 380 € za projek-
tovú dokumentáciu parkovis-
ka z rezervného fondu
II. Schvaľuje
Preplatenie 380 € za projek-
tovú dokumentáciu parkovis-
ka z rezervného fondu
Uznesenie č. 97/2012
I. Prerokovalo
Odpis pohľadávok 813,97 €
II. Schvaľuje
Odpis pohľadávky vo výške 
813,97 ZŤS TEES Martinské 
strojárne a.s. v konkurze, pre-
tože pohľadávka je nevymoži-
teľná, na základe oznámenia 
správcu konkurznej podstaty 
úpadcu JUDr. Antona Škole-
ka.
Uznesenie č. 98/2012
I. Prerokovalo
Plán kontrolnej činnosti na 
obdobie 1.1.2013 - 30.6.2013
II. Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na 
obdobie 1.1.2013 - 30.6.2013
Uznesenie č. 99/2012
I. Prerokovalo
Zimnú údržbu tankovej cesty 
na žiadosť M. Klimasovej
II. Schvaľuje
Zimnú údržbu Tankovej cesty 
na žiadosť M. Klimasovej
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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.


