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Oslava jari 
 
Oslava  príchodu jari je slávnosťou znovuzrodenia prírody. 
Svetlo a temnota sú v dokonalej rovnováhe. Toto obdobie je priaznivé pre 
duchovnú obnovu a revitalizáciu, a aj najpriaznivejší čas na „jarné 
upratovanie“ a očistenie príbytkov od negatívnych vplyvov a prípravu na 
sadenie.  
V kresťanstve je symbol znovuzrodenia vyjadrený Ježišovým 
zmŕtvychvstaním a spojený so sviatkom Veľkej noci. Je to najväčší 

kresťanský 
sviatok. 
Prípravou na 
oslavu je 
štyridsaťdňový 
pôst, ktorý je 
obdobím očisty 
a začína 
Popolcovou 
stredou. Posledná 
pôstna nedeľa sa 
volá Kvetná 
nedeľa.  
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V tento deň sa 

svätia bahniatka, 
ktoré slúžili na 
okiadzanie chorých 
a používali sa proti 
krupobitiu. 
Po tejto nedeli 
nasleduje Veľký 
týždeň alebo 

Veľkonočné 
trojdenie, ktoré 
začína Zeleným 
štvrtkom. Nasleduje 
Veľký piatok, Biela 

sobota a Veľká nedeľa. 
Zelený štvrtok je tradične dňom, kedy sa zväzujú zvony. Namiesto 

nich sa používajú rapkáče. Tento deň je smútočný, lebo Ježiš spolu 
s apoštolmi konal poslednú večeru. 

Na Veľký piatok si gazdinky museli privstať a ešte pred východom 
slnka museli zmútiť mlieko. Verilo sa, že maslo namútené v tento deň má 
blahodarné  účinky pri hojení rán. Varievali sa šúľance, ktoré mali 
zabezpečiť prosperitu veľkých a plných klasov. Na Veľký piatok sa nemá 
robiť na poli, vhodné je štepenie mladých stromčekov. Ak je sucho na 
Veľký piatok, bude dobrá úroda, ak prší, bude mokré leto. 
Na Bielu sobotu sa rozviazali zvony. Na prvé zvonenie sa utekalo umývať 
do potoka, aby sa ľudia zbavili všetkých chorôb. Pritom sa hovorila táto 
básnička: 
„Vodička čistá, Kristova matička, omývaj brehy, korene, omy i mňa 
hriešne stvorenie.“ 
Posledný deň Veľkej noci sa spája s oblievačkou a šibačkou. 
Šibači sú v tento deň obdarúvaní vajíčkami. Vajíčko je symbolom 
plodnosti a vzniku nového života. Okrem toho sa štedro pohostia 
pohárikom, šunkou a inými dobrotami. 
 
Príjemnú Veľkú noc praje redakčná rada. 
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Novej Bystrici konaného dňa  
8. februára 2007 

  
Prítomní:    Milan Kotvas 
 
Členovia OZ:    
    Držiaková Monika, Ing. 
    Huláková Jana 
    Chovanec Rudolf 
    Jančulová Elena, Mgr. 
    Kultán Jozef 
    Masnicová Vilma 
    Radôšťan Jozef 
    Šadibol Dušan 
    Žemel Milan 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Voľba zástupcu starostu obce 
5. Správa z následnej finančnej kontroly 
6. Správa finančnej komisie 
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2007 
8. Inventarizácia majetku obce k 31. 12. 2006 
9. Rozbor hospodárenia k 31. 12. 2006 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Schválenie uznesenia 
13. Záver 
 
Rokovanie: 
 
1.    Otvorenie 
     Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a 
viedol p. Milan Kotvas, starosta obce, ktorý 
privítal prítomných. Skonštatoval, že 
zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa 
uznášať, nakoľko je prítomných 9 poslancov. 

 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice 
     Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní 
obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce 
Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za 
overovateľov zápisnice navrhol poslancov p. 
Vilmu Masnicovú a p. Jozefa Kultána 
 
 
3.    Voľba návrhovej komisie 
     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol 
Jozefa Radôšťana, Milana Žemela a Janu 
Hulákovú. Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
4.    Voľba zástupcu starostu obce 
Uvedený bod nebol prerokovaný. 
 
 
5.    Správa z následnej finančnej kontroly 
     Kontrolórka obce predniesla OZ Správu z 
následnej finančnej kontroly, ktorá bola 
uskutočnená na Obecnom úrade v Novej 
Bystrici za obdobie 2. polroka 2006 a 
zápisnicu o prerokovaní správy o výsledku 
následnej finančnej kontroly. Poukázala 
predovšetkým na nedodržiavanie niektorých 
ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách 
a  výške neuhradených faktúr. Na základe 
uvedeného bolo schválené doplnenie plánu 
kontrolnej činnosti o kontrolu neuhradených 
faktúr. Správu OZ zobralo na vedomie. 
 
 
6.    Správa finančnej komisie 
    Predseda finančnej komisie predniesol 
Správu zo zasadania finančnej komisie, ktoré 
sa konalo 5. 2. 2007.  V správe finančná 
komisia zhodnotila výšku pohľadávok, výšku 
záväzkov obecného úradu. Nedoplatky na 
nájomnom z 11- bytového domu vo výške 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, 
ktoré sa konalo dňa 8.2.2007 
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33%, ktoré nájomcovia neplatia,  pretože 
neboli odstránené nedostatky na bytovom 
dome. Starosta sa vyjadril, že nedostatky boli 
odstránené s výnimkou dúchadla, ktoré bolo 
zastupiteľstvom schválené, ale práce neboli 
vykonané. Nedostatky boli spôsobované 
predovšetkým nedostatočnou údržbou čističky. 
Teraz tam pracovník obecného úradu chodí 
pravidelne raz do týždňa. Je tam taktiež 
zničený zvod k čističke. OZ doporučilo 
starostovi obce uvedené problémy čím skôr 
vyriešiť. 
    Ohľadom neuhradených faktúr OZ uložilo 
pracovníčkam obecného úradu a kontrolórke 
obce o prísnu kontrolu faktúr a evidenciu 
pošty. Starosta informoval OZ, že všetka pošta 
bude predkladaná najskôr jemu, on ju rozdelí 
na protipodpis. OZ správu zobralo na vedomie. 
 
 
7.    Schválenie rozpočtu obce na rok 2007 
    Ekonómka obce, p. Mazúrová, predložila 
OZ návrh rozpočtu obce na rok 2007. K 
návrhu rozpočtu kontrolórka obce preniesla 
OZ Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 
2007, kde navrhla znížiť bežné výdavky obce o 
317.000,- a navýšiť o uvedenú sumu na 
originálne kompetencie pre základnú  školu vo 
Vychylovke. 
Po prerokovaní rozpočet obce bol schválený 
počtom hlasov 8, p. Jančulová sa zdržala. 
 
 
8.    Inventarizácia majetku obce k 31. 12. 
2007 
    Predsedkyňa inventarizáčnej komisie 
predniesla OZ Správu ústrednej 
inventarizáčnej komisie o vykonaní 
inventarizácií majetku a záväzkov Obce Nová 
Bystrica k 31. 12. 2006. OZ správu schválilo 
bez pripomienok. 
 
 
9.    Rozbor hospodárenia k 31. 12. 2006 
    Ekonómka obce predložila OZ rozbor 
hospodárenia obce k 31. 12. 2006. OZ rozbor 
hospodárenia schválilo bez pripomienok. 
 

 
10.    Rôzne 
    Starosta obce predložil OZ sťažnosť p. 
Emila Mokryša na p. Janca, ktorý prevádzkuje 
lyžiarsky vlek a reštauráciu Gazdovský dvor. 
V sťažnosti sa uvádza, že lyžiarsky vlek 
pretína prístupovu komunikáciu a využíva 
pozemky. 
P. Janec sa vyjadril, že lyžiarsky vlek má 
postavený ako prenosný v súlade s platnými 
predpismi, má doložené odborné prehliadky a 
posudky. Užívanie pozemkov má dohodnuté 
ústne a dosiaľ okrem uvedeného pána, ktorý 
tam chodí iba na víkendy,  nemal s nikým 
žiadne problémy. OZ odporučilo p. Jancovi 
užívanie pozemkov dohodnúť písomne. 
Prešetrením poverilo stavebnú komisiu v 
spolupráci s p. Jurgom. 
    Starosta obce informoval, že mal 3x 
jednanie so SEVAKom. Vypracúva sa projekt, 
ktorý nepodpísal, nakoľko v ňom nebola 
zapracovaná kanalizácia a vodovod na Novej 
Bystrici . SEVAK je ochotný z vlastných 
nákladov cca do výšky 3 mil. Sk urobiť časť 
vetvy vodovodu. Do súťaže o získanie financií 
na vodovod sme neboli prijaté, nakoľko bola 
žiadosť neskoro podaná. 
    Starosta obce informoval, že bolo zvolané 
zasadanie ZMOK, na ktorom bol zvolený za 
predsedu Ing. Vražel - primátor Čadce. 
    Starosta obce informoval o jednaní so SSC v 
Bratislave. P. Kasaj vypracoval správu na 
preložku cesty pri kostole. Zároveň plánuje, 
aby firma STRABAG urobila chodníky od 
Rajnohy do Škorvagy. P. Vakula prisľúbil, že 
vymeni p. Mihálikovi pozemok. Po 
rokovaniach s architektami bolo navrhnuté 
centrum obce pri kostole. 
Starosta obce informoval, že v rámci šetrenia 
sa pošta bude roznášať verejno-prospešnými 
pracovníkmi. 
Starosta obce oboznámil OZ, že verejný hovor 
bude v nedeľu dňa 11. 2. 2007 o 9.15 hod. 
Starosta obce predniesol OZ žiadosť Emila 
Škorvagu, bytom Nová Bystrica 391, o 
odpustenie poplatku za TKO. OZ žiadosť 
neschválilo počtom hlasov 9. 
    Starosta obce predniesol OZ žiadosť 



Novobystrický hlásnik 5 

 
Kysuckého múzea v Čadca, Moyzesová 50 o 
odpustenie daní. OZ žiadosť neschvalilo 
počtom hlasov 9. 
    Starosta obce predniesol OZ žiadosti KR PZ 
Žilina o odpustenie poplatku za TKO a 
odpustenie dane z nehnuteľnosti. OZ obidve 
žiadosti neschválilo počtom hlasov 9. 
Starosta obce predniesol OZ žiadosť RD Stará 
Bystrica o odpustenie dane z pozemkov. OZ 
žiadosť neschválilo počtom hlasov 9. 
    Starosta obce predložil OZ žiadosť Ivana 
Janca, bytom Vychylovka 265, o zníženie 
poplatkov. OZ žiadosť neschválilo počtom 
hlasov 9. 
    Kontrolórka obce predložila OZ Správu o 
kontrolnej činnosti za rok 2006. OZ správu 
zobralo na vedomie. 
Starosta obce predložil OZ na schválenie 
prijatie úveru na úhradu investičných faktúr za 
predchádzajúce obdobie. Kontrolórka obce 
informovala OZ, že k dodržaniu podmienok 
úveru v zmysle zákona sa nemohla vyjadriť, 
nakoľko jej neboli predložené podmienky 
úveru. OZ uvedené zobralo na vedomie a úver 
vo výške 3,5 mil. Sk schválilo počtom hlasov 
9. Zároveň OZ schválilo ručenie za úver 
zmenkou obce a poverilo starostu podpísaním 
uvedenej zmenky. 
 
 
11.    Diskusia 
    Poslanci sa informovali o parkovisku pred 
Skanzenom. Vyjadrenie starostu - pozemok je 
súkromný. 
P. Huláková - je potrebné doplniť verejné 
osvetlenie o jedno svetlo pri odbočke k 
zdravotnému stredisku. OZ uvedené zobralo na 
vedomie. 
    P. Kultán - v akom čase bude 
prevádzkovaná knižnica. Odpoveď: pondelok, 
streda a piatok v čase od 11.00 hod - 15.00 
hod. 
P. Držiaková - dať do hlásnika bezplatné číslo 
na nahlásenie poruchy verejného osvetlenia 
- dať 2% z ročného zúčtovania daní na školy 
- prečo končia smetné koše u Beláka 
- lepšie dbať o odhŕňanie snehu, nehrnuť sneh 
na súkromné pozemky 

12.    Návrh na prijatie uznesení 
     Predseda návrhovej komisie Jozef 
Radôšťan predniesol prítomným návrh na 
prijatie uznesení, ktorý bol poslancami 
jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo 
z rokovania prijalo nasledovné: 
 
Uznesenie číslo 3/2007 
A/berie na vedomie 
1.    program riadneho zastupiteľstva 
2.    zapisovateľku p. Chovancovú 
3.    overovateľov zápisnice: p. Vilmu 
Masnicovú a p. Jozefa Kultána 
4.  návrhovú komisiu v zložení: p. Jozef 
Radôšťan, p. Milan Žemel a p. Jana Huláková 
5.    sťažnosť p. Mokryša – ohľadom vleku vo 
Vychylovke, ktorý prevádzkuje p. Janec – 
ohľadom ohrozenia komunikácie, stavebného 
povolenia. P. Janec sa vyjadril k vyššie 
uvedenému – vlek je postavený s platnými 
predpismi, s odbornými prehliadkami a 
posudkami. Užívanie okolitých pozemkov 
fungovalo na základe ústnej dohody. 
6.    Správu z následnej finančnej kontroly / za 
2. polrok 2006/ - predložil kontrolór obce p. 
Chovancová 
7.    Správu o kontrolnej činnosti za rok 2006 – 
predložil kontrolór obce 
8.    Správu zo zasadania finančnej komisie zo 
dňa 5. 2. 2007 – predložil p. Romaník 
9.    problém nedoplatkov v 11 bytovom dome 
/33% na nájomnom pre neodstránenie závad, 
ktoré nájomníci požadovali odstrániť 
10.    Správu ÚIK pri OZ o inventarizácii 
majetku obce Nová Bystrica k 31. 12. 2007 
11.    rozbor hospodárenia k 31. 12. 2007 
12.    návrh rozpočtu obce Nová Bystrica na 
rok 2007 
13.    oboznámenie starostu obce o probléme 
zabezpečenia obce Nová Bystrica pitnou 
vodou a výstavby kanalizácie v celej obci 
vrátane Vychylovky / v r. 2007 SEVAK 
preinvestuje v našej obci cca 3 mil. Sk/ 
14.    stanovisko kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce Nová Bystrica na rok 2007 
15.    návrh na rozpočet pre ZŠ s MŠ 
Vychylovka na originálne kompetencie vo 
výške 1.345.000,- Sk + 317.000,- Sk na 
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zaplatenie dlhu 
16.    informácie starostu obce o rozsahu svojej 
činnosti za obdobie od nástupu do funkcie 
17.    návrh starostu obce na zobratie úveru 3,5 
mil. Sk od Dexia Banky na splatenie dlhov 
obce 
18.    vyjadrenie kontrolóra obce, že sa k úveru 
nemôže vyjadriť, nakoľko nebol predložený 
návrh na podmienky danej zmluvy 
19.    celková výška záväzkov obce k 31. 12. 
2007 predstavuje sumu 5.986.479,- Sk 
20.    žiadosť Emila Škorvagu, bytom Nová 
Bystrica 391 o odpustenie poplatku za TKO na 
základe ZŤP preukazu 
21.    žiadosť Kysuckého múzea o odpustenie 
dani z nehnuteľností 
22.    žiadosť Krajského riaditeľstva PZ o 
odpustenie daní 
23.    žiadosť RD Stará Bystrica o oslobodenie 
dane za pozemky 
24.    žiadosť Ivana Janca, bytom Nová 
Bystrica Vychylovka 265, o zníženie 
poplatkov 
25.    pripomienku k prístupu matiek s kočíkmi 
na zdravotné stredisko 
26.    požiadavku na namontovanie svetla k 
prístupu na zdravotné stredisko 
27.    žiadosť KR PZ o odpustenie poplatku za 
TKO 
 
B/schvaľuje 
1.    prijatie úveru vo výške 3,5 mil. Sk na 
úhradu investičných faktúr za predchádzajúce 
obdobie 
2.    a splnomocňuje starostu obce ručením za 
úver zmenkou obce 
3.    program dnešného zastupiteľstva 
4.    návrhovú komisiu v zložení: Jozef 
Radôšťan, Milan Žemel, Jana Huláková 
5.    inventarizáciu majetku obce k 31. 12. 
2007 
6.    rozbor hospodárenia k 31. 12. 2007 
7.    rozpočet obce Nová Bystrica na rok 2007 
počtom hlasov 8, p. Jančulová sa zdržala 
hlasovania. Príjmy 34.092.000,- Sk, Výdavky  
20.107.000,- Sk a výdavky na školy 
13.985.000,- Sk 
8.    doplnenie plánu kontrolnej činnosti o 

kontrolu neuhradených faktúr 
 
C/neschvaľuje 
1.    žiadosť Emila Škorvagu, bytom Nová 
Bystrica 391, o odpustenie poplatku 
      za TKO 
2.    žiadosť Kysuckého múzea v Čadci o 
odpustenie daní z nehnuteľností 
3.    žiadosť KR PZ o odpustenie daní 
4.    žiadosť KR PZ o odpustenie poplatku za 
TKO 
5.    žiadosť RD Stará Bystrica o oslobodenie 
dane za pozemky 
6.    žiadosť Ivana Janca, bytom Nová Bystrica 
265, o zníženie poplatkov 
 
D/ doporučuje 
1.    starostovi obce zabezpečiť odstránenie 
avízovaných závad v termíne do budúceho 
zastupiteľstva 
2.    starostovi obce zabezpečiť výjazd pre 
kočíky do zdravotného strediska 
 
E/ ukladá 
1.    kompetentným pracovníkom obecného 
úradu a kontrolórovi obce kontrolu faktúr, aj 
neuhradených a evidenciu pošty 
2.    stavebnej komisií za účasti Ing. Jurgu o 
preriešenie problému sťažnosti Emila Mokryša 
ohľadom lyžiarskeho vleku p. Janca 
 
 
13.    Záver 
       Nakoľko program rokovania bol 
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne 
požiadavky, ani pripomienky, starosta obce 
rokovanie riadneho obecného  
zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným 
za účasť na zasadaní. 
                                                                                           
Milan Kotvas               Zástupca starostu                                                                
starosta obce 
 

Overovatelia: Vilma Masnicová                                                          
Jozef Kultán 

 
Zapisovateľ: Anna Chovancová 
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Drahí farníci! 
      Pozdravujem Vás v 

pôstnom období. Je to pre nás 
veriacich v Krista čas obrátenia, 
pokánia za hriechy, čas intenzívnej 
obnovy duše i svedomia. Katolík 
pristupuje ku sviatosti zmierenia 
nielen v pôstnom období, ale vždy, 
keď si to vyžaduje jeho svedomie, 
keď potrebuje Kristovo odpustenie,  
keď vidí, že sa už od Kristovej 
lásky vzdialil. Katolík sa 
nepokladá za anjela, za bezhriešne 
stvorenie. Pravý katolík je schopný 
každý deň o sebe povedať: „Ježišu, 
dnes som sa opäť prehrešil proti 

tebe, tvojej Cirkvi, blížnym a 
najmä proti dobru svojej duše“. 
Preto sa ochotne a často „ponára“ 
do pokrstového kúpeľa vo sv. 
spovedi. Katolík pozná slová 
ustanovenia tejto sviatosti: 
„Prijmite Ducha Svätého. Komu 
hriechy odpustíte, budú mu 
odpustené a komu ich zadržíte, 
budú mu zadržané“ (por. 
Evanjelium podľa Jána). Túto moc 
dostali od Krista dvanásti apoštoli 
a ich nástupcovia – pastieri Cirkvi. 
Kristus teda nechce odpúšťať bez 
Cirkvi. Riadne nám odpúšťa 
hriechy len v Cirkvi a cez Cirkev. 
Je šťastný a múdry ten, kto 
akceptuje tento poriadok 
ustanovený Kristom. 

     Obnovujeme náš farský 
kostol. Obnovujme však a 
očisťujme aj, alebo najmä chrám 
svojej duše. Prajem Vám, všetkým 
mojim farníkom, aby ste sa v 
pôstnom období dobre, pokorne a 
úprimne vyspovedali. Tak prežijete 
radosť očisteného svedomia. A 
potom po prijatí odpustenia budete 
schopní s väčšou vďačnosťou a 
horlivosťou slúžiť Bohu i ľuďom. 
 Váš duchovný otec 
Stanislav Capiak 

8                           Novobystrický hlásnik 

 
  
 
 
Milí veriaci! 
 

 Práce na kostole značne 
pokročili, z čoho máme určite 
všetci radosť. V posledných dňoch 
bolo na nás veľa dotazov, či sa 
bude opravovať aj veža kostola. 
Samozrejme áno. Predpokladáme, 
že do konca marca bude strecha aj 
s vežou okrem pokrytia plechom 
hotová. Bude to však závisieť aj od 
počasia, aj krytina sa môže dávať 
až po dlhšom ustálení počasia, aby 
bol krov suchý. 
 Po ukončení prác na streche 
bude nasledovať výmena okien. 
Výberové konanie vyhrala firma 
Drevovýroba Divina, ktorá nám 
vyhotoví vákuové okná zo 
smrekového dreva. Ich cena aj s 
výmenou bude približne 260 000 
korún. 
 V mesiaci jún máme 
naplánovanú opravu popraskaných 
klenieb v interiéri a maľbu celého 
kostola. Cena týchto prác bude 
približne 300 000 korún. Keďže v 
súvislosti s týmito prácami budeme 
potrebovať lešenie po obvode 
celého kostola a chceme ho 
realizovať svojpomocne, aby sme 
ušetrili peniaze, obraciame sa na 
vás všetkých s prosbou o pomoc 

pri zabezpečovaní či už kovového 
alebo dreveného lešenia podľa 
vašich možností. 
 Kvôli ochrane budovy 
kostola a bezpečnosti ľudí sme sa 
rozhodli odstrániť niektoré staré 
stromy pri kostole, na čo máme 
vydané povolenie príslušným 
orgánom. 
 Na záver sa chceme 
poďakovať za všetky vaše 
milodary a dúfame, že ešte 
prispejete nielen na dokončenie 
strechy, ale aj na ďalšie 
naplánované práce. 
 
 Farská rada 
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13.2.2007 – každoročne mesiac marec je mesiacom knihy. Z mnohých 
aktivít, ktoré sa konajú práve v tomto mesiaci je aj prednes poézie a 
prózy.  
 

Školského kola sa zúčastnilo  30 žiakov  ročníkov 1-9.  
 
 

Z ročníkov 1-4 sa umiestnili nasledovne: 
I. kategória: 
 
Poézia –  1.miesto – Renátka Hoferová 
 2.miesto – Lenka Smržová 
 3.miesto – Patrik Vojtek 
 
Próza  -  1.miesto – Lenka Jančulová 
              2.miesto – Janko Šutiak 
              3.miesto – Katka Sobolová 
 
 
Ročníky 5-9: 
II.kategória :        
 
Poézia  - 1.miesto – Petra Rapáňová 
               2.miesto – Anna Matejčíková 
               3.miesto – Denisa Kováčová 
 
 
Próza –  1.miesto – Anna Hančinová 
              2.miesto – Michaela Cabadajová  
              3.miesto – neudelené 

ZŠ a MŠ Nová Bystrica 
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III. kategória : 
 
Poézia –  1.miesto - Ivana Šumská 
  2.miesto – Martina Cabadajová 
  3.miesto – Martina Urbanová    
 
 

Všetkým srdečne blahoželáme, víťazi jednotlivých kategórií sa 
zúčastnia obvodového kola.  

 
Pripravili vyučujúci ročníkov 1 - 4 a slovenčinári. 
 
 
 

23.2.2007 – Žiaci ročníkov 1 - 4 sa zúčastnili bábkového divadelného 
predstavenia  „Vlk a zajac „ v podaní bábkohercov zo Žiliny. Deťom sa 
predstavenie páčilo, veľmi pekne spolupracovali s účinkujúcimi. Uvedenú 
tému využijú na hodinách výtvarnej výchovy  a jazyka slovenského. 
Pripravili vyuč. ročníkov 1 - 4. 

 
 
 

5.3. - 9.3.2007 – Štyridsaťjeden žiakov z tretieho a štvrtého ročníka sa 
zúčastnilo plaveckého výcviku pre začiatočníkov . Výcvik sa obsolvoval 
na plavárni v Čadci. Na záver žiaci svojimi plaveckými výkonmi dokázali, 
že 23 žiakov sa naučilo plávať a dostali mokré vysvedčenie „Delfína“. 
Ostatní žiaci sa tiež zhostili plávania a s pomocou preplávali 20 metrov. 
Pripravili Mgr. Jančulová E., Mgr. Hoferová, Mgr.Piteková K., 
p.Kašubová. 

                                                                                            
-ej- 
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Poldeň otvorených dverí v MŠ pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica 

 
Dňa 19.2.2007 sa v MŠ pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica konal Poldeň 

otvorených dverí. Už od rána mohli rodičia v ktoromkoľvek čase zavítať 
do MŠ.  

Tu sa s deťmi hrali, čítali si rozprávky, rozprávali sa, a tak sa 
mohli venovať svojmu dieťaťu v našom prostredí a prežiť spoločne 
nevšedné chvíle. Pre deti to bol úplne nový zážitok. Svojim rodičom 
chceli ukázať čo najviac z toho, čo v MŠ robíme a ktoré hry sa najradšej 
hrajú, ktorých majú kamarátov. Prišli nielen mamičky, ale aj oteckovia. 

 Nakoľko bolo práve fašiangové obdobie, MŠ sme si v 
tomto duchu vyzdobili a deti zaspievali fašiangové piesne. Po spoločných 
hrách nasledovalo fašiangové posedenie pri šiškách, ktoré napiekli 
mamičky detí, káve a čaji. Po posedení sme si spoločne prezreli nahrávky 
z predchádzajúcich akcií v MŠ. 

Na tejto peknej akcii sa zúčastnil aj pán riaditeľ ZŠ s MŠ Nová 
Bystrica Mgr. Milan Lalinský.    

Dúfame, že z Poldňa otvorených dverí máme dobrý dojem nielen 
my, zamestnanci MŠ, deti, ale aj všetci ostatní, ktorí sa ho zúčastnili.  

 
 
 
 

Bábkové divadlo Vlk a zajac 
 
Dňa 23.2.2007 sa deti MŠ zúčastnili spoločne s deťmi ZŠ  Nová 

Bystrica bábkového divadielka v sále KD v Novej Bystrici. Deťom sa 
predstavenie veľmi páčilo a zanechalo v nich príjemný estetický zážitok. 

 
 

Kolektív zamestnancov MŠ 
pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
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Dňa 16.2.2007 sa na  ZŠ s MŠ Vychylovka uskutočnil fašiangový 
karneval pre žiakov a rodičov našej školy. Porota utvorená z rodičov 
vyhodnotila 20 najkrajších masiek. Boli medzi nimi masky vojakov, 
zvieratiek i rozprávkových bytostí. ZRŠ odmenilo masky vkusnými 
cenami. Sladkosti deťom venovala firma František Šadibol. Ďakujeme! 
       
 
     Dňa 20.2.2007 sa uskutočnilo v ZŠ vo Vychylovke školské kolo 
súťaže v prednese poézie a prózy. Súťažilo 15 žiakov. Zvíťazili R. Šadibol 
(2 tr.), M. Vojtková (6.tr.) a M. Sušienková (8.tr.), ktorí pôjdu školu 
reprezentovať do Obvodového kola súťaže v Oščadnici. 
 
 
     Dňa 23.2.2007 sa žiaci roč. 1.- 4. ZŠ s MŠ Vychylovka zúčastnili 
v KD v Novej Bystrici divadelného predstavenia: Vlk a zajac. Divadelné 
predstavenie sa žiakom páčilo. Odnášali si z neho samé dobré pocity 
a dojmy. 
 
 
     Celý mesiac február bol zameraný na zdravú výživu. Každý ročník 
prispel plagátom o zdravej výžive na školskú nástenku. V rámci 
triednických hodín sa konali so žiakmi rozhovory na túto tému. 
 
 
     Od 5.3. do 9.3. sa uskutočnil plavecký výcvik štvrtákov. Zúčastnilo sa 
ho 11 žiakov. Žiakov viedla  Mgr. Škorvagová. 
 
     Monitor – dňa 13.3.2007 žiaci 9. roč. vo Vychylovke písali monitor, 
ktorý zisťoval úroveň vedomostí z matematiky a slov. jazyka a literatúry. 
Výsledky sa očakávajú na konci marca. 
 
 

ZŠ a MŠ Nová Bystrica- Vychylovka 
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VZN o TKO 2006 
 

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením 
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a ustanoveniami § 77 - 
 

§83 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v y d á v a 
 
 

V Š E O B E C N É       Z Á V Ä Z N É 
N A R I A D E N I E     O B C E 

č. 2/2006 
 

 
                                                                            

§ 1 Miestny poplatok za komunálne 
odpady 

a drobné stavebné odpady 
 
(1)    Miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 
„poplatok") sa platí za komunálne odpady a 
 drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 
území obce. 
 
 
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, 
poplatok platí poplatník, ktorým je 
 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 
pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je 
na území obce oprávnená užívať alebo užíva 

byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je 
stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, 
trvalý trávny porast na iný účel ako na 
podnikanie, pozemok v zastavanom území 
obce okrem lesného pozemku a pozemku, 
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností 
ako vodná plocha (ďalej len 
"nehnuteľnosť"), 
 
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel 
ako na podnikanie, 
 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať 
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území obce na účel podnikania. 
 
 
(3)    Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) 
v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný 
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého 
pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. 
a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt 
alebo prechodný pobyt a súčasne je 
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
na iný účel ako na podnikanie, poplatok 
platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo 
prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci 
zavedený množstvový zber/. 
(4)     Poplatok od poplatníka v ustanovenej 
výške pre obec vyberá a za vybraný 
poplatok ručí 
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je 

Miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 
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nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, 
poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí 
zástupca alebo správca určený 
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku 
zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k 
určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí 
spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov 
zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, 
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti 
štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej 
len "platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu 
písomne dohodnúť, že poplatok obci 
odvedie priamo poplatník; za odvedenie 
poplatku obci ručí platiteľ. 
 
 
(5)     Poplatková povinnosť vzniká dňom, 
ktorým nastane skutočnosť uvedená v 
odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková 
povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne 
skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej 
povinnosti. 
 
 
(6) Sadzba poplatku je 
a/ 0,41 Sk /najmenej 0,20 Sk a najviac 3,30 
Sk/ za osobu a kalendárny deň 
 Určenie poplatku: 
Poplatok sa vypočíta podľa § 79 zákona 
582/2004. 
 Obec Nová Bystrica ako správca poplatku 
určuje pre výpočet ukazovateľa produkcie  
koeficient 1. 
 
 
(7) Poplatník je povinný do jedného mesiaca 
odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok 
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má 
vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako 
aj od skončenia obdobia určeného obcou, za 
ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k 
zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci 
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, 
adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 
pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak 

je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. 
b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov 
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania, identifikačné číslo (IČO), 
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne 
plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 
zákona o miestnych daniach, 
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku 
podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak 
je zavedený množstvový zber/, spolu s 
ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce 
uvádzané údaje; ak súčasne požaduje 
zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 
83 zákona o miestnych daniach aj doklady, 
ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie 
poplatku. 
 
 
(8) Poplatník je oprávnený podať obci 
ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho 
povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako 
mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie 
poplatku z dôvodu, že neužíva 
nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 
 
 
(9) Poplatok 
vyrubí obec platobným výmerom 
 
 
(10) Splatnosť poplatku  - do  15 dní odo 
dňa doručenia plat. Výmeru 
 
 
(11) Obec poplatok odpustí za obdobie, za 
ktoré poplatník obci preukáže na základe 
nasledovných podkladov: 
a/ potvrdenie od zamestnávateľa /ak pracuje 
dlhodobo mimo obce, pracuje na 
týždňovky,dvojtýždňovka ap./ 
b/ potvrdenie zo školy / je ubytovaný v 
internáte/ 
 
c/ potvrdenie ,že sa  dlhodobo zdržiava  v 
zahraničí, z dôvodu výkonu  vojenskej 
služby . 
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d/ potvrdenie /pracovná zmluva/, že 
dlhodobo pracuje v zahraničí 
 
 
(12) Poplatok sa určuje na obdobie 1 roka. 
 
 
(13) O odpustenie poplatku možno žiadať v 
týchto prípadoch: 
 
a/ ak sa dlhodobo zdržiava v zahraničí 
b/ ak vykonáva vojenskú službu 
c/ ak pracuje mimo obce na týždňovkách, 
dvojtýždňovkách ap. 
d/ štutent - ak je ubytovaný v internáte 
 
a to v lehote do jedného mesiaca po vzniku 
poplatkovej povinnosti . 
 
 

§ 2 Spoločné ustanovenia 
 
(1) Správu miestneho poplatku vykonáva 
obec Nová Bystrica. 
 
 

§ 3 Záverečné ustanovenia 
 
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom 
nariadení nie je podrobnejšia úprava, 
odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a 
zák. SNR č. 511/1992 Zb. o  
 
správe daní a poplatkov v znení neskorších 
predpisov a zák.517/2005, ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon SNR 582/2004 Z.b. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
 
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení 
obce Nová Bystrica sa uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo v Novej Bystrici a to dňa 
26.10.2006. 
 

(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne 
záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č. 
4/2005. 
 
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie 
nadobúda účinnosť dňom  1.1.2007. 
 
 

V Novej Bystrici dňa 26.10.2006 
                                                                                                        
Ján Š u t i a k 
                                                                                                          
starosta obce 
 
 
Vyvesené: 27. 10. 2006 
Zvesené:   15. 11. 2006 
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Každoročne, vo februári, hodnotia členovia poľovníckych združení 
SPZ svoju činnosť za uplynulý poľovnícky rok. Osobitne sa zameriavajú 
na oblasť chovu a lovu zveri, financiám, kynológii a osvetovej práci. Na 
výročných členských schôdzach sa členovia pochvalne vyjadrujú 
k úspechom, ktoré dosiahli za predchádzajúce obdobie a zároveň kriticky 
poukážu na rezervy, ktoré sa v ich činnosti vyskytujú. Na  budúce obdobie 
schvaľujú plán práce. Tento rok sa výročné členské schôdze uskutočnili 
v PZ Brízgalky Nová Bystrica a PZ Starý Diel Vychylovka dňa 25. 
februára. Na budúce päťročné obdobie si členovia PZ tajným hlasovaním  
zvolili nové výbory.  
 
Do výboru PZ Brízgalky boli zvolení:  

Predseda:   Peter Halvoník 
Podpredseda:  Miroslav Žovin 
Poľ. hospodár:  Miroslav Kristek  
Tajomník:   Mgr. Milan Lalinský 
Finančný hospodár: Justín Šadibol 
Kynológ:   Anton Šumský 
Strelecký referent: Rudolf Martinček  
Kontrolór:   Albín Šadibol  

 
Výbor PZ Starý Diel Vychylovka bude pracovať v zložení:  

Predseda:   Ján Roman 
Poľ. hospodár:  Alexander Griga  
Tajomník:   Antónia Martinčeková 
Finančný hospodár:  Milan Kasak  
Člen výboru:  Milan Kotvas 
Kontrolór:   Milan Riečičiar st.  

 
Poľovníckym združeniam prajeme úspešné naplnenie cieľov Slovenského 
poľovníckeho zväzu pri chove a love voľne žijúcej zveri a ochrane prírody 
v nasledujúcom poľovníckom roku.  

-ml- 

Poľovníci bilancovali 
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             TJ Slovan Nová Bystrica začala s prípravou na jarnú časť 
futbalovej sezóny 2006/2007, v rámci ktorej odohrala prípravné zápasy s 
nasledujúcimi výsledkami: 
 
 
Staškov – Nová Bystrica          2:1    (gól: Tomáš Cabadaj ) 
 

Čadca dorast – N. Bystrica      2:3    (góly: Halvoník A., Cabadaj T.,  
  Chovanec T.) 
 

Rudina – N. Bystrica               1:1   ( gól: Dubovický M.) 
 

Oščadnica – N. Bystrica          4: 5   (góly: Griga M. 3, Halvoník A.2) 
 

Podvysoká – N. Bystrica        2:1    (gól: Halvoník A.) 
 

Čierne – N. Bystrica                 0:6    (góly: Chovanec V.2, Halvoník A.2,  
                                                                   Chmurčiak M. Šadibol M.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJ Slovan Nová Bystrica informuje 
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    Z príležitosti 25 rokov spoločného života sme poprosili p. farára, aby 
odslúžil za nás a našu rodinu svätú omšu. Pán farár nám ponúkol pri tejto 
príležitosti svätú omšu spojenú s obnovením manželských sľubov. 
Chceme sa touto cestou poďakovať nášmu kňazovi za neopakovateľný 
duchovný zážitok nielen pre nás, ale aj ostatných zúčastnených veriacich. 
                             
   Pán Boh zaplať! 
                                                                                 Emília a Anton Šumský       

....................................... 
 
 
 
 
 
 

Narodenie die ťaťa 
 
Január 2007 

Kvetoslava Heltková, rodičia Marián a Mária, rod. Pytlová 
Lea Zbyňovská, rodičia Tomáš a Eva, rod.Targošová 

 
Február 2007 

Zlatica Šmehylová, rodičia Jozef a Alena, rod. Pochybová 
Tomáš Chovanec, rodičia Ján a Jana, rod.Kulasová 
Jakub Romaník, rodičia Pavol a Dana, rod. Mazúrová 

 
 
 
 

Spoločenská rubrika 
(údaje sú z obecnej matriky) 

 

Poďakovanie 
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40 rokov 
Marec  2007 

Svitek Milan 
Emil Chmúra 
Marián Heltko 
Ján Srníček 

Apríl 2007 
Janka Baričiaková 
Marián Talapka 
Juraj Vakula 

 
50 rokov 
Marec 2007 

Božena Žovínová 
Štefan Chreno 

Apríl 2007 
Emília Kováčová 
Ján Šutiak 

60 rokov 
Marec 2007 

Anna Joneková 
Valéria Pavelková 
Anna Kubatková 

Apríl 2007 
Anna Cádriková 

 
 
70 rokov 
Marec 2007 

Štefánia Kolenová 
Mária Svitková 
Pavol Kopták 
František Šumský 

Apríl 2007 
Martin Kotvas 
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80 rokov 
Marec 2007 

Ondrej Mokryš 
 
Nad 80 rokov 
Marec 2007 

Ondrej Strapáč 85 rokov 
Štefan Mazúr 84 rokov 
 

Apríl 2007 
Emília Škorvagová 89 rokov 
Barbora Kulichová 84 rokov                           
Mária Vojtková 82 rokov   

 
 
 
 
 

 Opustili nás 
 
 
 
Február 2007 

Ján Pokrývka, Nová Bystrica č. 68 
Eva Čierňavová, Nová Bystrica č. 539 
Jozef Podolinský, Nová Bystrica č. 622 
Ján Klieštik, Nová Bystrica č. 129 

  
Marec 2007 

Peter Pochyba, Nová Bystrica č. 323 
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Múzeum kysuckej dediny 

 
Vážení priatelia. 
 

Už po 26. krát sa tradične v máji otvoria  brány Múzea kysuckej 
dediny a Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke. Tak ako 
každý rok, aj na túto sezónu pripravilo Kysucké múzeum množstvo 
programov a podujatí, na ktoré by sme chceli všetkých čo najsrdečnejšie 
pozvať. Vieme, že práve obyvatelia Novej Bystrice tvoria veľkú časť 
návštevníkov, preto tento rok prichádzame s novinkami určenými práve 
Vám. 

Obyvatelia s trvalým bydliskom v Novej Bystrici si môžu nahlásiť 
záujem o permanentky na neobmedzený vstup do skanzenu. Pretože 
permanentka bude vydaná na meno a platná len s občianskym preukazom, 
treba potrebné údaje nahlásiť u vedúcej skanzenu, pani Kotvasovej, alebo 
na čísle tel. 4397350, 4321386. Po vyhotovení permanentky si ju budete 
môcť vyzdvihnúť na Správe Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. 
Cena permanentky na celú sezónu pre dospelú osobu činí  500,- Sk,  pre 
dieťa    250,- Sk. 

Pokiaľ nemáte záujem o celosezónnu permanentku, ponúkame 
Vám druhú možnosť a to  polovičné vstupné pre dospelých po preukázaní 
sa občianskym preukazom (alebo iným dokladom s fotografiou a trvalým 
bydliskom) priamo v pokladni. Deti vo Vašom sprievode dostanú tiež 
polovičnú zľavu z detského lístka. Permanentka i zľava platí len pre vstup 
do skanzenu. Vzhľadom na vysoké prevádzkové náklady sa na železnici 
permanentky a zľavy poskytovať nebudú. 

 
Veríme, že oceníte našu snahu a navštívite naše podujatia. 

 
                                                                                         Kysucké múzeum 
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........................................................... 
 

Výstava ručných prác 
 

Sociálno-zdravotná komisia pri OZ v Novej Bystrici oznamuje zmenu 
termínu výstavy ručných prác zo dňa 25.3.2007 na deň 1.4.2007 
(nedeľa). Výstava bude prebiehať v sále KD v Novej Bystrici v čase od 
12.00 hod. do 17.00 hod. 
 
Vstupné je dobrovoľné. 
Srdečne pozývame všetkých občanov. 

....................................... 
 

 

........................................................... 
 
     Firma REXMONT, s.r.o., Nová Bystrica príjme zamestnancov na práce 
v zahraničí – Švédsko, Srbsko v obore murár, tesár, zámočník, zvárač. 
Platobné podmienky sú od 250,- Sk do 350,- Sk na hod., resp. dohodou. 
Predpokladaná doba nástupu do práce je v mesiaci máj 2007, 
v dvojmesačných pracovných cykloch do novembra až decembra 2007. 
 

........................................................... 
 
     Firma REXMONT, s.r.o., Nová Bystrica príjme upratovačku na 
čiastočný úväzok (2 hod. denne) na upratovacie práce vo firme (bývalý 
NOVBYS) s nástupom ihneď. 
     Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté vždy v sobotu od 
10.00 hod do 12.00 hod. na čísle telefónu 0918413707. 
 

Ponuka práce 
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........................................................... 
 
 
Firma František Šadibol prijme do zamestnania 
 

1. vodiča nákladného automobilu s vodičským preukazom skupiny  
C,E. od 1.6.2007 

  
2.  kuriča  od  1.4.2007 

 
Kontakt: 0915 801 744, 43 97 114 
 

........................................................... 
 

Odvoz komunálneho odpadu 
 
Odvoz komunálneho odpadu (popolnice) sa uskutoční dňa: 

17. apríla 2007 
15. mája 2007 

 
 

........................................................... 
 

Máš záujem si vyformovať postavu a posilniť svalstvo? 
 
Začni s nami cvičiť aerobik, posilňovačky a strečing. 

Rozbiehame v mesiaci apríl cvičenie pre mladých aj starších 
v Dome kultúry v Novej Bystrici. 

Ak máš záujem, prihlás sa u p. Mgr. Jančulovej Eleny, alebo 
u pani Rajnohovej Janky. Presné termíny cvičení si dohodneme na prvom 
stretnutí. 
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     Lacno predám písací stroj CONSUL. Cena dohodou. V prípade záujmu 
prosím kontaktovať na tel. č. 0915809604. 

 
........................................................... 
  
    Obecný úrad v Novej Bystrici ponúka na predaj osobný automobil  
CITROEN AX – 1.4 diesel. Bližšie informácie Vám poskytnú pracovníci 
obecného úradu. 
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