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Vážení spoluobčania! 
 
    Dovoľte mi, aby som sa Vám 
prihovoril na začiatku volebného 
obdobia a poďakoval sa Vám za 
dôveru, ktorú ste mi prejavili 
v komunálnych voľbách 2.12.2006. 
Vďaka Vašim hlasom som sa stal pre 
nasledujúce volebné obdobie Vaším 
starostom.  
    Volebný program, ktorý som Vám 
predstavil, sa budem snažiť dôsledne 
plniť. Zároveň Vám prajem všetko 
dobré i v novom roku, hlavne veľa 
zdravia, šťastia v rodinnom, ale aj 
v pracovnom živote.  
    Chcem sa poďakovať všetkým 
poslancom obecného zastupiteľstva za 
ich predchádzajúcu prácu, všetkým 
zamestnancom obecného úradu, 
farskému úradu, vedeniam ZŠ s MŠ, 
všetkým organizáciam v obci 
a všetkým tým, ktorí  sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na organizovaní 
rôznych verejno-spoločenských 
aktivitách. 
     Teším sa na vzájomnú spoluprácu, 
ktorá by mala priniesť rozvoj našej 
obce v nasledujúcom volebnom 
období. 

Milan Kotvas, starosta obce 
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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, mandátovej a volebnej komisie 
4. Voľba zástupcu starostu 
5. Rozdelenie volebného obvodu medzi jednotlivých poslancov 
6. Vytvorenie komisií a určenie členov jednotlivých komisií 
7. Prednesenie správy o stave a hospodárení obce k 31. 12. 

2006 
8. Plat starostu obce, plat zástupcu starostu, odmeny poslancom 

- schválenie 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Schválenie uznesenia 
12. Záver 

 
Rokovanie: 
 
      1. Otvorenie 
 
     Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. 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  
Rudolfa Chovanca a Moniku Držiakovú. 
 
 
      3. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie 

 
     Do návrhovej a mandátovej  komisie starosta obce navrhol 
Jozefa Radôšťana, Dušana Šadibola a Elenu Jančulovú.  Návrh bol 
jednohlasne schválený. 
   
 
     4. Voľba zástupcu starostu obce 
 
     Starosta obce navrhol za zástupcu starostu p. Jozefa Radôšťana, 
s ktorým už prerokoval formu spolupráce. Keďže bol na 
zastupiteľstve navrhnutý ďalší kandidát, p. Šadibol, voľba zástupcu 
starostu sa odložila na ďalšie zasadanie, pretože starosta si 
potrebuje budúcu možnú spoluprácu prerokovať aj s druhým 
kandidátom. 
 

 
     5. Rozdelenie volebného obvodu medzi jednotlivých 
poslancov 
 
     Starosta obce predložil rozdelenie obvodov medzi jednotlivých 
poslancov nasledovne: 
Monika Držiaková: Kohútovia, Strapáčovia, Pastvečkovia, 
Šumskovia, Mackovia v rieke, Peťkovia, Chalúpkovia 
Vilma Masnicová:  Mackovia na vrchu, Pastvovia, Rajnohovia, 
Romaníkovia, Klanicovia, Hančínovia, Sobolovia 
Elena Jančulová: Veľký Potok 
Rudolf Chovanec: Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia, Hričov 
Jana Huláková: Bisahovia, Rusnákovia, Pleškovia 
Milan Žemel: Závodzkovia, Holienkovia, Korčekovia, Jančulovia, 
Mrvovia, Berešovia 
Jozef Kultán: Granátovia, Povrieslovia, Sporímskovia, 
Martinickovia, Frančiakovia, Talapkovia, Grigovia, Hájovníkovia, 
Zemanovia 
Dušan Šadibol: Pavelkovia, Šulavovia, Kašubovia, Pochybovia, 
Šadibolovia, Slukovia, Svitkovia, Klučkovia, Bardáčovia, 
Pišojovia,  Miškovia 
Jozef Radôšťan: Oravcovia, Rycierky, Kubatkovia, Chmúrovia, 
Janíkovia, Podrycerová 
Rozdelenie obvodov OZ zobralo na vedomie. 
 
 
     6. Vytvorenie komisií a určenie členov jednotlivých komisií 
 
Na návrh starostu obce boli schválené nasledovné komisie: 
 
Finančná komisia: Pavol Romaník, Monika Držiaková , Helena 
Kotvasová, Helena Pastvová 
Životné prostredie a stavebná komisia: Vilma Masnicová, Dušan 
Šadibol, Jozef Radôšťan. 
Kultúrno-športová a školská komisia: Elena Jančulová, Jaroslav 
Kováč, Rudolf Chovanec 
Poľnohospodárstvo, vodno-lesná a hospodárska komisia: Jozef 
Kultán a Milan Žemel 
Sociálno-zdravotná komisia:Jana Huláková, Milan Svitek, 
Magdaléna Vráblová, Eva Joneková. 
Povodne, živelné pohromy /krízový štáb/: Milan Kotvas, Ján 
Mikoláš, Milan Brisučiak, Miroslav Vrábel, Marián Liščák 
Komisia - ochrana verejných záujmov: Jana Huláková, Milan 
Žemel, Vilma Masnicová, Monika Držiaková, Rudolf Chovanec 
Redakčná rada: Jozef Kultán, Magdaléna Vráblová, Eva Joneková, 
Jaroslav Kováč, Dana Šadibolová, Helena Kotvasová. 
Predsedovia komisií neboli volení. 
 
 
     7. Prednesenie správy o stave a hospodárení obce k 31. 12. 
2006 
 
    Ekonómka obce predložila OZ správu o hospodárení OcÚ Nová 
Bystrica k 31. 12. 2006. Zo správy vyplývalo, že výška pohľadávok 
obecného úradu predstavuje čiastku 453.449,- Sk a výška záväzkov 
je 5 976986,90 Sk. Kontrolórka obce konštatovala, že vo výške 
záväzkov je zahrnutý aj úver na bežné výdavky, ktorý mal byť 
splatný k 31. 12. 2006 a zároveň do 60 dní hrozí obci ozdravný 
režim. 
Po prerokovaní správy bolo navrhnuté, že na uhradenie 
investičných faktúr obec zoberie úver. Zároveň starosta informoval 
OZ, že bude jednať s prevádzkovateľmi ZZSS s tým, že bude na 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré 
sa konalo dňa 10.1.2007 
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nich tlačiť tak, že si faktúru zaplatia a po skončení 4-ročného 
obdobia následne odkúpime za zostatkovú cenu. 
Zároveň starosta navrhol možnosť ušetrenia mzdového fondu, a to 
následne: 
Milan Brisučiak bude platený ako koordinátor a bude mať na 
starosti fyzický kontrolu pracovníkov VPP. 
Ladislav Brehovský - úpravu cintorína. Zároveň starosta navrhol, 
aby krížom cez park cintorína sa urobilo schodisko.  
Zároveň využiť pracovníčky VPP na výpomoc p. Hulákovej pri 
daniach a v knižnici a písomnú agendu ohľadom VPP pracovníkov 
rozdeliť medzi jednotlivé pracovníčky obecného úradu. P. 
Šutiaková bude spolupracovať na ROEP-e. 
 
 
     8. Plat starostu obce, plat zástupcu starostu, odmeny 
poslancov - schválenie 
 
     Obecné zastupiteľstvo schválilo starostovi obce základný plat vo 
výške 38.100,- Sk. Odmeny v priebehu roka sa starosta zriekol. 
Navrhol, že ak bude mať dobré výsledky práce, OZ mu odmenu 
môže schváliť na konci roka. 
Zároveň OZ schválilo mesačné odmeny poslancom vo výške 600,- 
Sk. 
 
 
     9. Rôzne 
 
     Starosta obce informoval OZ o stretnutí  sa s generálnym 
riaditeľom SEVAKu, ktorý prejavil ochotu poriešiť vodu v obce a 
poslať pracovníkov, ktorí by informovali občanov ako sa majú 
spravať pri ohrození. Zároveň navrhol vytvoriť združenie /Povodie 
Váhu, SEVAK a obec/ za účelom vytvorenia zásahovej a požiarnej 
zbrojnice. Taktiež navrhol doprojektovať vodovod a kanalizáciu do 
osad u Chmúrov a Podrycerovú. Ak by sa nedal realizovať tento 
projekt z eurofondov, bude to financovať vodárenská spoločnosť. 
Na tento rok je schválené zo SEVAKu 2 mil. korún na vodovod k 
základnej škole, ll bytovému domu a zdravotnému stredisku. 
Ekonómka obce predložila OZ na schválenie rozpočtové 
provizórium na január 2007, ktoré predstavovalo l/12 výdavkov 
rozpočtu za rok 2006. OZ rozpočtové provizórium schválilo 
počtom hlasov 9. 
Kontrolórka obce predniesla OZ Správu z následnej finančnej 
kontroly v ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka za obdobie od l. l. 
2006 do 30. 6. 2006. OZ správu zobralo na vedomie. 
V pondelok sa starosta obce stretol s riaditeľom KR PZ, kde 
rokovali o možnej spolupráce polície s obcou. 
Starosta obce informoval OZ o jednaní s firmou Strabag ohľadom 
ostrovčeka. P. Mihálik je ochotný vymeniť pozemok na ostrovčeku 
za iný. 
Starosta obce predložil OZ žiadosť Jána Šutiaka, bytom Nová 
Bystrica 76l, o preplatenie dovolenky za rok 2006. OZ žiadosť 
schválilo počtom hlasov 8, l Radôšťan sa zdržal.  
Starosta obce predložil OZ žiadosť firmy PEGATRANS s r. o. 
Vychylovka 176 o prenájom miestnosti v Dome služieb. OZ 
žiadosť schválilo. 
Starosta obce predniesol žiadosť Moniky Kulasovej za osady 
Hančínovia a Romaníkovia o opravu cesty. OZ žiadosť zobralo na 
vedomie. 
Starosta obce predložil OZ žiadosť Jaroslava Kašubu bytom 
Vychylovka 319 o zníženie nájomného v Dome služieb. OZ žiadosť 
neschválilo. 
Starosta obce predložil OZ žiadosť Slovenského zväzu včelárov 
Stará Bystrica o finančný príspevok. OZ žiadosť neschválilo. 
Riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica predložil OZ žiadosť o zvýšenie 
stravného od l. l. 2007 nasledovne: 
MŠ - olovrant na 6,- Sk 
ZŠ - obed - žiaci l-4 na 23,- Sk 
                 - žiaci 5-9 na 25,- Sk 
                 - dospelí na 25,- Sk 
cudzí stravníci na 52,- Sk. OZ žiadosť schválilo. 
Starosta obce predložil OZ oznámenie doktora Korčeka o uvoľnení 

prenajatých priestorov vo výmere 10 m2. OZ doporučilo starostovi 
obce uvedené prejednať s dr.Korčekom. 
Starosta obce predložil OZ ponuku Vydavateľstva Matice 
Slovenskej, Mudroňova 1 036 52 Martin o zakúpenie Heraldického 
registra SR. OZ zakúpenie schválilo do knižnice. 
Starosta obce predniesol OZ žiadosť Michala Šadibola, bytom 
Nová Bystrica 859 o finančnú výpomoc na zakúpenie uhlia. 
Žiadosť sa odložila na budúce zastupiteľstvo. 
Starosta obce prečítal OZ ponuku Lukáša Padycha na spoluprácu s 
europrojektami.  
OZ schválilo termíny konania zasadaní obecného zastupiteľstva, a 
to vždy druhý štvrtok v mesiaci o 14.00 hod. 
Poslanci OZ doporučili starostovi obce zaslať písomné upozornenie 
firme Elektrovod Osvetlenie, aby po oznámení naších občanov 
poruchy na osvetlení bolo hneď odstránené. 
P. Liščáková informovala OZ, že Obec Nová Bystrica musí v 
zmysle zákona o matrikách č. 145/94 Z. z. a v znení zákona č. 
14/2006 stanoviť sobášné dní. Podmienkou stanovenia sobášnych 
dní je jeden deň sobota a druhý určuje zastupiteľstvo. OZ schválilo 
druhý sobášný deň piatok v čase od 7.00 hod do 14.00 hod. 
Zároveň OZ schválilo zoznam sobášiacich: 
- Milan Kotvas, ktorému to vyplýva z funkcie starostu  
- Rudolf Chovanec 
- Jana Huláková 
Za smútočných rečníkov OZ schválilo Elenu Jančulovú a Jozefa 
Radôšťana. 
 
 
     10. Diskusia 

 
P. Jančulová sa informovala ako to bude vyzerať so 

spoluprácou obecného úradu pri uskutočňovaní plesu a 
kultúrnych podujatí. Starosta s p. Jančulovou si dohodli 
na štvrtok ohľadom uvedeného pracovné stretnutie. 
Zároveň vyjadrila nádej, že v prípade potreby bude na 
obecnom úrade pracovníčka na ktorú sa bude môcť 
obrátiť. 

P. Chovanec sa informovať ako bude zabezpečené fungovanie 
internetovej stránky Obce Nová Bystrica. Bude sa 
spravovať na dohodu o vykonaní práce. 

 
 

      11. Návrh na prijatie uznesenia 
     Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan  predniesol 
prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami 
jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo 
nasledovné: 
uznesenie číslo 2/2007  
 
A/berie na vedomie 
 
1. program riadneho zastupiteľstva  - doplnený o bod - schválenie 

rozpočtového provizória na január 2007 
2. zapisovateľku p. Chovancovú 
3. overovateľov zápisnice: Rudolfa Chovanca a Moniku 

Držiakovú 
4. návrh na mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: Jozef 

Radôšťan, Dušan Šadibol a Elena Jančulová 
5. návrh na miesto zástupcu starostu obce p. Radôšťana Jozefa - 

voľba sa odkladá na budúce zastupiteľstvo  
6. rozdelenie volebného obvodu medzi jednotlivých poslancov 

podľa priloženého zoznamu 
7. vytvorenie komisií pri obecnom zastupiteľstve 
8. správu o hospodárení obce Nová Bystrica k 31. 12. 2006. 

Záväzky obce cca 6 mil. Sk, z toho investičné faktúry vo výške 
2.907605,50 Sk. Ak bude potrebné na vykrytie nezaplatených 
investičných faktúr zobrať úver. 

9. zámer starostu obce p. Kotvasa na ozdravenie ekonomickej 
situácie obce. Koordinátori - p. Brisučiak a jedna pracovníčka na 
čiastočný úväzok z obecného úradu 

10. jednanie so zástupcami SEVAKu ohľadom správnej rady  
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11. doprojektovanie vodovodu a kanalizácie doliny Podrycerová a 
Chmúrovia 

12. poskytnutie 2 mil. od SEVAKu na zabezpečenie pitnej vody pre 
školu v Novej Bystrici,  ll - bytového domu a zdravotného 
strediska. 

13. návrh na rozpočtové provizórium na mesiac január 2007 vo 
výške 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce za rok 2006 

14. návrh na plat starostu obce. Základný plat zo zákona vo výške 
38.100,- Sk  

15. vyjadrenie starostu obce, že sa zrieka odmeny v priebehu roka  
16. návrh odmeny poslancom obce vo výške 600,- Sk mesačne 
17. nariadenie starostu obce o prevedenie inventárizácie obce k 31. 

12. 2006 
18. správu z následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Nová Bystrica 

Vychylovka za obdobie od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 
19. žiadosť bývalého starostu p. Šutiaka o preplatenie dovolenky 
20. žiadosť firmy PEGATRANS o prenájom miestnosti v Dome 

služieb 
21. žiadosť Jaroslava Kašubu, Vychylovka 319, o zníženie nájmu v 

Dome služieb 
22. žiadosť Slov. zväzu včelárov Stará Bystrica o finančnú podporu 
23. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o zvýšenie stravného  
24. oznámenie MUDr. Korčeka o uvoľnenie miestnosti o výmere 

10 m2 
25. žiadosť Michala Šadibola, bytom Vychylovka 859 o finančnú 

výpomoc - žiadosť sa presúva na budúce zastupiteľstvo 
26. návrh na konanie zasadaní obecných zastupiteľstiev na 2. 

štvrtok v mesiaci o 14.00 hod. 
27. návrh na druhý sobáciaci deň piatok, prvý je sobota 
 
B/ schvaľuje 
 
1. program dnešného zastupiteľstva doplnený o bod schválenie 

rozpočtového provizória na január 2007 
2. návrhovú komisiu v zložení : Jozef Radôšťan, Dušan Šadibol a 

Elena Jančulová 
3. rozpočtové provizórium Obce Nová Bystrica na mesiac január vo 

výške 1/12 výdavkov rozpočtu roku 2006 počtom hlasov 9 
4. plat starostu obce vo výške 38.100,- Sk 
5. odmenu poslancom vo výške 600,- Sk mesačne  
6. preplatenie dovolenky predchádzajúcemu starostovi obce Jánovi 

Šutiakovi počtom hlasov 8, l sa zdržal 
7. prenájom miestnosti v Dome služieb firme Pegatrans 
8. zvýšenie stravného v  ZŠ s MŠ Nová Bystrica podľa priloženej 

žiadosti 
9. harmonogram zastupiteľstiev v čase o 14.00hod. každý druhý 

štvrtok v mesiaci 
10. druhý sobášiaci deň na piatok v čase od 7.00 do 14.00 hod. 
11. sobášiacich: Rudolfa Chovanca a Janu Hulákovú 
12. rečníkov na smútočných zhromaždeniach a pohrebov: Elenu 

Jančulovú a Jozefa Radôšťana 
 
C/ neschvaľuje 
 
1. žiadosť Jaroslava Kašubu, bytom Vychylovka 319 o zníženie 

nájmu v Dome služieb 
2. žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Slov. zväz 

včelárov Stará Bystrica 
 
D/ doporučuje 
 
1. starostovi obce prejednať s MUDr. Korčekom oznámenie o 

uvoľnení miestnosti o výmere 10 m2 
2. podať písomné oznámenie firme prevádzkujúcej verejné 

osvetlenie, že  neakceptujú oznámenia porúch občanmi na 
verejnom osvetlení 

 
E/ volí 
 
1. FINANČNÚ  KOMISIU  
- Romaník Pavol 

- Držiaková Monika, Ing. 
- Kotvasová Helena 
- Pastvová Helena 
 
2. KOMISIU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A STAVEBNÚ 

KOMISIU 
- Masnicová Vilma 
- Šadibol Dušan 
- Radôšťan Jozef 
 
3. KULTÚRNO - ŠPORTOVÁ A ŠKOLSKÁ KOMISIA 
- Jančulová Elena, Mgr. 
- Kováč Jaroslav 
- Chovanec Rudolf 
 
4. KOMISIA PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ A 

VODNÉ  HOSPODÁRSTVO 
- Kultán Jozef 
- Žemel Milan 
 
5. SOCIÁLNO - ZDRAVOTNÁ KOMISIA 
- Huláková Jana 
- Svitek Milan 
- Vráblová Magdaléna, Mgr. 
- Joneková Eva, Mgr. 
 
6. KOMISIA PRE POVODNE A ŽIVELNÉ POHROMY /krízový 

štáb/ 
- Kotvas Milan 
- zástupca starostu 
- Mikoláš Ján 
- Brisučiak Milan 
- Vrábel Miroslav, Ing. 
- Liščák Marián 
 
7. KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÝCH ZÁUJMOV 
- Huláková Jana /ĽS - HZDS/ 
- Žemel Milan /HZD/ 
- Masnicová Vilma /SNS/ 
- Držiaková  Monika /SMER/ 
- Chovanec Rudolf /nezávislý poslanec/  
 
8. REDAKČNÁ RADA 
- Kultán Jozef 
- Vráblová Magdaléna, Mgr. 
- Joneková Eva, Mgr. 
- Kováč Jaroslav 
- Šadibolová Dana 
- Kotvasová Helena 
 
 

12. Záver 
 

       Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto 
z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta 
obce rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil 
a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní. 
 
 
Milan Kotvas  
Zástupca starostu                                                                 
 
Starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
Chovanec Rudolf          
Ing. Monika Držiaková 
 
 
Zapisovateľ: Anna Chovancová 
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Drahí veriaci, srdečne Vás pozdravujem 
ako Váš duchovný otec aj prostredníctvom 
obecného časopisu. 
  V týchto dňoch sa už začali 
rekonštrukčné práce na kostole. Robíme novú 
strechu, lebo podľa odborníkov stará bola 
hlavnou príčinou porúch, ktoré pozorujeme na 
klenbách a múroch. Následne budeme 
opravovať klenby. V blízkej budúcnosti 
budeme obnovovať aj fasádu. Myslíme 
intenzívne aj na ústredné kúrenie a sociálne 
zariadenie (WC). Toto všetko si vyžaduje od 
nás veľkú námahu, finančnú obetavosť, 
trpezlivosť, jednotu a predovšetkým horlivú 
modlitbu. Sme si totiž vedomí slov Svätého 
písma: „Ak Pán nestavia dom, márne sa 
namáhajú stavitelia. Ak Pán nestráži mesto, 
darmo bdejú jeho strážcovia.“. Preto ho 
obnovujeme v jednote s Pánom  presvedčení, 
že On požehná toto dielo. Boh požehná naše 
práce na kostole nie preto, že by On potreboval 
kostol. My ho potrebujeme. Náš chrám 

obnovujeme pre seba, pre dobro svojich duší, 
pre svoju spásu. Celý čas máme teda na zreteli 
aj ten živý chrám, ktorým je naša duša i telo, 
v ktorých prebýva od krstu Duch Svätý. 
 Chcem sa Vám, drahí veriaci, úprimne 
poďakovať za milodary, ktoré ste na kostol 
zložili a dúfam, že ešte aj zložíte. Srdečná 
vďaka patrí farskej rade, ktorá má na starosti 
organizáciu tohto diela. Nech Vám Ježiš, 
prítomný v Eucharistii, odmení Vašu 
obetavosť, ktorá je prejavom zrelej 
starostlivosti o duchovné dobro svoje 
i blížnych. Ďakujem Vám, ktorí v Ježiša veríte, 
ktorí ho milujete, počúvate a prijímate. 
Ďakujem aj tým občanom, ktorí sú možno 
trošku vedľa Ježišovej Cirkvi, ale kostol berú 
a podporujú ako prepotrebnú oázu kultúry 
a prameň mravnosti pre spoločnosť. 
 
Všetkým za všetko – Pán Boh zaplať! 
 
 Váš duchovný otec Stanislav Capiak 

................................................ 
 
 
 
 
 
 
Milí veriaci! 

Opäť sa Vám prihováram v mene 
farskej rady. Čas nám trochu pokročil a zatiaľ 
sa mnoho udialo. Určite ste si všetci všimli, že 
plánovaná rekonštrukcia strechy nášho kostola 
sa už začala. Firma Kontrakting, ktorá bola 
pripravená na rekonštrukciu, sa rozhodla začať 
skôr, keďže to počasie zatiaľ dovoľuje. My sme 
rešpektovali  ich rozhodnutie.  
Milí veriaci, dnes sa Vám prihováram hlavne 
preto, aby som Vám všetkým zo srdca 
poďakovala za prejavenú dôveru v tom zmysle, 
keď ste svoje peniaze každú nedeľu zverovali 
do našich rúk. Pán Boh zaplať ešte raz Vám 
všetkým, ktorí ste akoukoľvek sumou prispeli, 

ktorí ste známi, ale aj tí, ktorí ste Bohu známi 
(t. j. chceli ste ostať v anonymite). Veľmi nás 
potešilo, že ste s dôverou prichádzali za nami aj 
domov. Dobre sa počúvajú aj chvály od 
známych a neznámych ľudí z iných farností, že 
veriaci v Novej Bystrici sa zjednotili v dobrej 
veci a hojne obetujú svoje milodary na 
zveľadenie a skrášlenie svojho duchovného 
stánku. Verím, že sa nám naše spoločné dielo 
s Vašou i s Božou pomocou podarí úspešne 
uskutočniť a všetci budeme právom hrdí na náš 
kostol, ktorý bude slúžiť nielen nám, ale aj 
budúcim generáciám.  
 
 Farská rada 
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Demontované časti krovu a strešnej krytiny budú použité nasledovne: 
 
 
Drevené časti strechy máme dohodnuté 
odpredať drevospracujúcej firme v 
hodnote 1000,- Sk/m3 na ďalšie 
spracovanie. Preto nebudú odpredávané 
farníkom ako palivo. 
 
Plech je dohodnutý na odpredaj zberným 
surovinám za cenu 7,- Sk/kg. V prípade 
záujmu zo strany farníkov je možné 
odkúpiť tento plech za cenu dohodnutú v 
zberných surovinách. 
 
Farská rada poverila p. Šutiaka nad 
dohľadom stavebného objektu. Ak bude 
záujem o odkúpenie demontovaného 
plechu prosíme, aby ste sa obrátili na p. Šutiaka, ktorý Vám plech odpredá a zároveň Vám vystaví 
príjmový pokladničný doklad. 
 
 
 Farská rada 

 
 
 
 
 
 
 

Oznam farníkom 



Novobystrický hlásnik  7 

 
 

 
 
 
 

 
Vážení spoluobčania! 
 

V kalendárnom roku 2007 sa stretávame na stránkach 
Novobystrického hlásnika prvýkrát. Prajme si teda navzájom 
veľa – veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov a tiež 
tvorivej aktivity. 
Nezostávajte k problémom našej obce ľahostajní. Vyjadrujte 
svoje názory a tvorivé nápady. Diskutujte nielen medzi sebou, 
ale využite aj stránky v našom Hlásniku. Chceli by sme Vás 
poprosiť, aby ste vo svojich príspevkoch boli konkrétni 
a struční. 
V prípade potreby a záujmu môžeme uverejniť aj inzeráty, a to 
bezplatne. Príspevky doručujte Mgr. Jonekovej alebo 
ktorémukoľvek členovi redakčnej rady, a to vždy do 10. dňa 
v danom mesiaci. 
 
Zloženie novej redakčnej rady: 
Mgr. Eva Joneková, Mgr. Magda Vráblová, Bc. Helena Kotvasová, Dana Šadibolová, Jozef Kultán, 
Jaroslav Kováč, Lukáš Pastva. 
 
Na Vaše príspevky sa teší redakčná rada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stolnotenisový  turnaj „O pohár riaditeľa školy“ pre neorganizovaných hráčov. 
 
 

Mgr. Milan Lalinský, riaditeľ Základnej školy 
s materskou školou v Novej Bystrici, vyhlásil na deň 
5.januára 2007   stolnotenisový turnaj „O pohár riaditeľa 
školy“ v kategórii žiaci do 16 rokov a dospelí. V tento deň sa 
brány školy otvorili pre účastníkov tohto športového 
podujatia. O 9. 00 hod .sa prítomní zaregistrovali do súpisky, 
vyhlásili sa podmienky súťaže a pri otváracom ceremoniáli 
privítal prítomných aj starosta obce Milan Kotvas. 
Súťaž mala veľmi dobrú úroveň o čom svedčia aj zanietené 

ZŠ a MŠ Nová Bystrica 
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výkony zúčastnených hráčov. 
 
Umiestnenie – Žiaci –  1. miesto - Miroslav Cáder 
                                      2. miesto - Lucia Žovinová 
                                     3. miesto -  Martin Halvoník 
 
                    Dospelí –  1.miesto - Ladislav Cáder 
                                      2.miesto - Milan Cáder 
                                     3.miesto -  Marek Šadibol 
 
 
 
 
Všetkým výhercom, ale aj účastníkom gratulujeme a dúfame, že sa zúčastnia aj ďalšieho ročníka 
tohto turnaja a stane sa tak nielen tradíciou školy, ale aj našej obce. 

 
11.1.2007 - Prebehlo okresné kolo BIO – kategória E starší žiaci. Našu školu reprezentovalo 
družstvo pod názvom „ Sovy „ . Žiačky Kačeriaková S., Varšavová D.,Čierňavová K., Hančinová 
A. a Matejčíková J. obsadili veľmi pekné druhé miesto , za čo im treba poďakovať. Žiačky 
pripravila p. uč. Mgr. Jančulová Dana. 
 
 
17.1.2007 - Každoročne sa zúčastňujeme okresného kola v olympiáde v anglickom jazyku. Tento 
rok sa okresného kola zúčastnila žiačka 9. ročníka  Šumská Ivana . V kategórii starších žiakov 
súťažilo v rámci okresu 16 účastníkov. Naša žiačka získala osvedčenie za účasť, ktoré jej  pomôže 
pri prijatí na strednú školu. Žiačku pripravila  p. uč. Chovancová Jana Mgr. 
 
 
V mesiaci december a január  prebehla  výtvarná súťaž Talent , umenie , kumšt. Naša žiačka 
Klieštiková Klára z 8.A  triedy postúpila medzi 10 najlepších účastníkov v celoslovenskom meradle 
. Tým splnila podmienku pre prijatie na štúdium do Súkromnej umeleckej školy v Hodruši – 
Hámre. Žiačke ďakujeme za dobrú reprezentáciu a srdečne jej gratulujeme. Pripravila   Mgr. 
Ľuboslava Slučiaková. 
 
V mesiaci december prebehlo školské kolo v MO. Do okresného kola postúpili žiaci Kačeriaková 
S., Sobol S., Kašuba R., Janek J. Vzhľadom k tomu, že v týždni od 22.2.- 26.2.2007 bola škola 
uzatvorená pre epidémiu chrípky ,  žiaci sa  nezúčastnili okresného kola.  
 
 
 
MŠ pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici ďakuje 
 

Pánu riaditeľovi ZŠ s MŠ v Novej Bystrici Mgr. Milanovi Lalinskému, výboru RZ pri MŠ 
Nová Bystrica, p. Emílii Vakulovej, p. Božene Kuniakovej, p. Eve Šadibolovej, p. Kataríne 
Strenitzerovej, p. Bc. Milanovi Svitkovi, p. Jane Hulákovej - Kvetinárstvo, manželom 
Romaníkovým - Potraviny „VIERA“, p. Alžbete Cádrovej, p. Jane Masnicovej, manželom 
Mokryšovým – Potraviny „EVA“, p. Štefanovi Mazúrovi – REXMONT s.r.o. a iným, ktorí v rôznej 
podobe pomohli našej MŠ. Sú medzi nimi i takí, ktorých deti už roky MŠ nenavštevujú. 
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Základná škola s materskou školou v Novej Bystrici, Vychylovka informuje 
 

1. Zápis detí do 1. ročníka ZŠ 
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa konal 31.1.2007. Zápisu detí do 1. ročníka sa zúčastnili všetky 
deti spĺňajúce podmienku dovŕšenia šesť rokov ku dňu nástupu do školy. Všetky deti 
navštevujú prípravné oddelenie v materskej škole, nikto nemal odloženú školskú dochádzku. 
Každý žiak bol preverený individuálne u jednotlivých vyučujúcich z 1. stupňa z: 

a) grafického prejavu písma: grafické cviky pri tabuli, 
b) geometrických tvarov: pracovný list, poznávanie a určovanie farieb, počítanie do 6, 

orientácia vpravo, vľavo, pamäť, 
c) komunikačných zručností, spisovnosť: pracovný list, výslovnosť. 

Na základe komisionálneho hodnotenia splnili všetky deti požiadavky vstupu do 1. ročníka 
ZŠ. 
 

2. Dňa 10.1.2007 sa naša škola zúčastnila okresného kola olympiády z nemeckého jazyka  
v Čadci. Školu reprezentovali dvaja žiaci: Michaela Sušienková z 8. ročníka – staršia 
kategória a Denis Mokryš zo 7. ročníka – mladšia kategória. Žiaci súťažili v piatich kolách. 
Na začiatku písali gramatický test, potom opisovali obrázok. Ďalej počúvali text a plnili 
k nemu zadané úlohy – posluch s porozumením a potom nasledoval ďalší text – čítanie 
s porozumením. Nakoniec žiaci konverzovali na vybrané témy. Žiaci sa pripravovali veľmi 
zodpovedne na súťaž a úspešne reprezentovali našu školu.     
 Kulasová Alena 

 
3. Dňa 8.2.2007 sa žiaci ZŠ a MŠ vo Vychylovke zúčastnili zimného branného cvičenia. Keď 

spoločne dorazili na skanzen, rozdelili sa do skupín. Začali súťažiť, kto postaví najkrajšieho 
a najväčšieho snehuliaka. Všetci snehuliaci boli veľmi pekní. Páčili sa i pani Helene 
Kotvasovej, vedúcej Múzea kysuckej dediny, ktorá nás ponúkla horúcim čajom. Ďakujeme. 

................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z.z. v 
znení neskorších predpisov 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 A Z N É   N A R I A D E 
N I E   O B C E 
O   D A N I   Z   N E H N U T E L N O S T Í 
č. 3/2006 
o podmienkach určovania a vyberania dane z 
nehnuteľností na území obce 

Nová Bystrica 
 
 
Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E 
§ 1 
     (1) Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 
11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o,  
že v nadväznosti na  
§ 98 zákona č. 517/2005, Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2007    d a 
ň   z  n e h n u t e ľ n o s t í  na kalendárny rok 2007, 

ktorý je zdaňovacím obdobím. 
 
     (2)  Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, 
stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona 
517/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, ktoré upravujú daňovníka dane z 
nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ 
dane z nehnuteľností, základné ročné  sadzby dane z 
nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne 
záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie 
vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom 
dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť 

ZŠ a MŠ Nová Bystrica - Vychylovka 

O dani z nehnuteľnosti 
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predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a 
platenie dane. 
 
 
Čl. I 
D A Ň   Z   P O Z E M K O V 
§ 2 
Základ dane 
     (1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu 
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé 
trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy 
za 1m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
     (2) Základom dane z pozemkov pre  rybníky s 
chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné 
plochy,  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske 
lesy,  je hodnota  pozemku určená vynásobením 
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 
1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, 
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku. 
 
     (3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu 
záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné 
pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2  a hodnoty 
pozemkov za 1m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 
582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
 
§ 3 
Sadzba dane 
(1)    Ročná sadzba dane z pozemkov je u : 
a/ orná pôda, chmeľnice,vinice,ovocné sady - 0,25 % zo 
základu dane 
b/ trvalé trávne porasty - 0,25 % zo základu dane 
c/ záhrady - 0,25 % zo základu dane 
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy - 
0,50 % zo základu dane 
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hosp.využívané 
vodné plochy - 0,25 % zo zákl.dane 
f/ zastavané plochy a nádvoria - 0,25 % zo základu 
dane 
g/ stavebné pozemky - 0,25 % zo základu dane 
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov - 0,25% 
zo základu dane 
  
 
 
Čl. II 
D A Ň   Z O   S T A V I E B 
§ 4 
Sadzba dane 
/1/ Ročná sadzba dane zo stavieb je 1 Sk za každý aj 
začatý m2 zastavanej plochy. 
/2/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 
tohto všeobecne záväzného 

nariadenia sa v celej obci zvyšuje ( § 12. ods. 2 zákona 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady) takto: 
a)    6,30 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych 
chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 
b)    21,-- Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a 
zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu. 
       c/   1,4 Sk stavby na bývanie a ostatné stavby 
tvoriace príslušenstvo hlavnej stavbe 
       d/   1,4 Sk stavby na pôdohospodársku produkciu, 
skleníky, stavby využívané 
              na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo 
              okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie a                                  
        stavieb na administratívu 
 e/    5,60 Sk samostatne stojacie garáže a samostatné 
stavby hromadných garáží a stavby                         
              určené  alebo používané na tieto účely, 
postavené mimo bytových domov 
       f/    7,-- Sk priemyselné stavby a stavby slúžiace 
energetike, stavby slúžiace energetike,   stavby   
slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a 
administratívu 
      g/    3,-- Sk ostatné stavby 
 
 
       (3) Pri  viacpodlažných stavbách správca dane 
určuje príplatok za podlažie 0,75 Sk 
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného 
podlažia. 
 
Čl. III 
D A Ň   Z   B Y T O V  
§ 5 
Sadzba dane 
/1/  Ročná sadzba dane z bytov je 1 Sk za každý aj 
začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového 
priestoru 
     (2) Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 5 ods. 1 
tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci 
zvyšuje na 1,4 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej 
plochy bytu a nebytového priestoru ( § 16 ods. 2 zákona 
č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
 
 
 
Čl. IV 
§ 6 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 
     (1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje 
oslobodenie od dane z pozemkov ( § 17 ods. 2 zákona 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na: 
- pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie 
sú založené alebo zriadené na    podnikanie 
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové 
háje a rozptylové lúky, 
- časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské 
značky, signály a iné zariadenia bodov,          

geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej 
energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne 
prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod 
vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch 
vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích 
plynov 
pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi 
verejnej doprave 
     (2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje 
oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z 
bytov ( § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na: 
 
- stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z 
dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery 
alebo umiestnenia na podkopanom pozemku, 
 
stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, 
ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie 
  

Čl. V 
§ 7 
Vyrubovanie dane 
1.    Správca dane na rok 2006 určuje, že vyrubená daň 
z nehnuteľností je splatná  v dvoch rovnakých 
splátkach, a to najneskôr do 31. mája,  30. septembra a  
bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje. 
2.    Ak ročná daň vyrubená v predchádzajúcom 
fyzickej osobe nepresahuje 5000,-- Sk, a právnickej 
osobe 50000,-- Sk je splatná naraz do 15 dní odo dňa 
doručenia platobného výmeru. 
3.    Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako 
je uvedené v odseku 2. 
 
 

Čl. VI 
§ 8 
Záverečné ustanovenia 
(1)    Obecné zastupiteľstvo obce Nová Bystrica sa na 
tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z 
nehnuteľností na rok 2007 uznieslo dňa 26.10.2006. 
 
(2)    Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom 1. 1. 2007. 
     /3/  Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN 
Obce Nová Bystrica  č. 3/2005 o dani z nehnuteľností. 
  

V Novej Bystrici dňa 26.10.2006. 
                                                                                          
Ján     Š u t i a k,     starosta obce 
 
Vyvesené: 27.10.2006  
Zvesené: 15. 11. 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 § 22 - 

§76 
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  

N o v á B y s t r i c a 

o podmienkach určovania a vyberania miestnych 
poplatkov č. 4/2006 z 26.10.2006  

 
 
Obec Nová Bystrica ustanovuje tieto miestne 
poplatky: 
a/ daň za psa 
b/ daň za užívanie verejného priestranstva 
c/ daň za ubytovanie 
d/ daň za predajné automaty 
e/ daň za nevýherné hracie prístroje 

Daň za psa 
§ 1  

 
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 
mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou.  
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké 
účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku 
zvierat, pes so špeciálnym výcvikom,ktorého vlastní 
alebo používa občan s ťažkým zdravotným 
postihnutím..  
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická 

O podmienkach určovania a vyberania 
miestnych poplatkov 
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osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak 
sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  
(3) Základom dane je počet psov.  
(4) Sadzba dane je 50,-- Sk za jedného psa a 
kalendárny rok/ dva psy = 100,-, tri psy = 150,- atď/.  
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník 
už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.  
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik 
daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň 
na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na 
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom 
vznikla daňová povinnosť.  
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu 
zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku 
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť 
dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, 
za ktoré bola daň zaplatená.  
Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný 
úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka 
(resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou 
trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a 
dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy 
vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných 
veterinárnych očkovaní. 
(7) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej 
povinnosti: 
a/ písomné oznámenie 
(8) Spôsoby preukazovania zániku daňovej 
povinnosti: 
a/ písomné oznámenie 
(9) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným 
výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na 
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 
januára tohto zdaňovacieho obdobia.  
(10) Spôsoby vyberania dane: 
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu, 
b/ šekom 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
§ 8  

 
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú 
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce 
Nová Bystrica, ktorými sa rozumejú nasledovné 
miesta: 
a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné 
komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice 
po krajnicu, 
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre 
chodenie obyvateľov na celom území obce, 
c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce,  
d/ trhovisko,  
 
 
(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva 
na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci 
Nová Bystrica sú:  
 
a/ parkovisko - pred Obecným úradom  
 
b/ parkovisko - pred Domom služieb 
 
(3) Predmetom dane za užívanie verejného 
priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva a dočasné parkovanie motorového 
vozidla na vyhradenom priestore verejného 
priestranstva. 
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa 
podľa tohto VZN rozumie  
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 
služieb,  
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a 
iných atrakcií,  
c/ umiestnenie skládky,  
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého 
parkoviska, 
 
(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická 
osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

(6) Základom dane za užívanie verejného 
priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto. 
(7) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 
10 ,- Sk za každý aj začatý m2 osobitne užívaného 
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.  
Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba: 
na deň - osobné auto 100,- Sk  
na deň - nákladné auto 200,-- Sk. 
(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania 
verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania 
verejného priestranstva.  
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať 
oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva 
Obci Nová Bystrica - a to pred začatím osobitného 
užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v 
ktorom sa má realizovať užívanie verejného 
priestranstva.  
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú 
skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku 
stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je 
povinný oznámiť Obci Nová Bystrica skutočnosť, že 
osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a 
verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného 
stavu. 
(9) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a 
splatnosť sa stanovuje nasledovne: 
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného 
úradu, 
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 
15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností 
na Obecnom úrade v Novej Bystrici , 
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 
15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, 
pričom termín a spôsob splátok určí poverený 
zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom 
úrade v Novej Bystrici pri ohlásení vzniku daňovej 
povinnosti daňovníkom. 

Daň za ubytovanie 
§ 9  

 
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné 
prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení 
poskytujúcom služby prechodného ubytovania. 
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení 
odplatne prechodne ubytuje. 
(3) Základom dane je počet prenocovaní.  
(4) Sadzba dane je 1,-- Sk na osobu a prenocovanie.  
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, 
ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.  
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v 
"knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie 
prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do 
zariadenia, v hotovosti a v slovenských korunách.  
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový 
pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.  
(6) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu 
nasledovným spôsobom : 
a/ prevodným príkazom, 
b/ do pokladne, 
a to v týchto lehotách 
do 31.3. 
do 30.6. 
do 31.12.  
 

Daň za predajné automaty 
§ 10  

 
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje 
a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len 
„predajné automaty"). 
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická 
osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 
(3) Základom dane je počet predajných automatov.  
 
(4) Sadzba dane je 5 000,-- Sk za jeden predajný 
automat a kalendárny rok.  
 
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia 
prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom 
ukončenia ich prevádzkovania.  
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik 
daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 

vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň 
na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na 
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom 
vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích 
obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez 
vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.  
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu 
zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku 
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť 
dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za 
ktoré bola daň zaplatená.  
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť 
písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo 
doporučeným listom na Obecný úrad v Novej Bystrici 
. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti 
obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, 
identifikáciu predajného automatu, miesto 
prevádzkovania . Písomné oznámenie pri zániku 
daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje 
daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto 
doterajšieho prevádzkovania.  
(7) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom : 
a/ prevodným príkazom , 
b/ do pokladne . 
(8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný 
viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne 
každého predajného automatu osobitne: 
a/ výrobné číslo predajného automatu  
b/ počet predajných automatov 
 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
§ 11  

 
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú 
hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú 
za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú 
peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch 
prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie 
prístroje").  
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:  
 
a) elektronické prístroje na počítačové hry, 
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, 
automaty a iné zariadenia na zábavné hry.  
 
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická 
osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.  
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích 
prístrojov.  
(5) Sadzba dane je 1 000,-- ,-Sk za jeden nevýherný 
hrací prístroj a kalendárny rok. 
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia 
prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a 
zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.  
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik 
daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň 
na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na 
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom 
vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích 
obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez 
vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.  
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu 
zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku 
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť 
dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za 
ktoré bola daň zaplatená.  
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť 
písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo 
doporučeným listom na Obecný úrad v Novej 
Bystrici. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej 
povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, 
identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto 
prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku 
daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje 
daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho 
prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania. 
(8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom : 
a/ prevodným príkazom 
b/ do pokladne 
(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný 
viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne 
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každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: 
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja  
b/ počet nevýherných hracích prístrojov 
 

§ 16 
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. 
(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. 5/2005  o miestnych 
poplatkoch zo 14.12.2005.  
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného 
nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Novej 
Bystrici. 
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda 
účinnosť dňom 1. 1. 2007. 
 
 

 
V Novej Bystrici dňa 26.10.2006 
 Ján Š u t i ak, starosta obce  
 
 
Vyvesené: 27. 10. 2006 
Zvesené:    15. 11. 2006 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fašiangové obdobie je typickým obdobím zábavy, posedení a tanca. Obecný úrad 

v spolupráci s kultúrnoškolskou komisiou  pripravil dňa 3. 2. 2007 už tradičný fašiangový ples 
v dome kultúry.  Oživením tohtoročného plesu bolo na úvod vystúpenie profesionálneho tanečného 
páru v štandartných a latino tancoch. Starosta obce Milan Kotvas pozdravil všetkých prítomných  
a otvoril ples valčíkom. O hostí sa veľmi dobre starali čašníci z Hotelovej akadémie v Čadci  a o 
dobrú náladu  hudobná skupina Hitband .Takáto dobrá atmosféra a neviazaná zábava trvala do 
skorých ranných hodín. 
Kultúrnoškolská komisia aj touto cestou chce opäť poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne podieľali 
na príprave a priebehu plesu. Sú to predovšetkým všetci sponzori, ktorí prispeli hodnotnými 
tombolami,  čašníci  a kuchárky. 
 

 
 

 

  

Tradičný fašiangový ples 
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Dňa 2.2.2007 sa uskutočnila v zasadačke obecného úradu výročná členská schôdza TJ 
Slovan Nová Bystrica.  Po uvítaní členov TJ sa vyhodnotila jesenná časť futbalovej súťaže 
dospelých a mladších žiakov. Schôdza pokračovala diskusiou v priateľskej atmosfére o súčasných 
problémoch T&j a návrhmi na zloženie nového výboru TJ. Členovia TJ hlasovaním zvolili nový 
výbor, ktorý bude pracovať v zložení: Kováč Jaroslav - prezident TJ, Kuniak Ján - tajomník TJ, 
Držiak Miroslav - tréner mužstva, Chovanec Rudolf, Preták Peter, 
Heltko Marián, Dubovický Milan - členovaia výboru. Po skončení 
schôdze bolo posedenie s občerstvením a gulášom, ktoré 
zabezpečila pani Masnicová Vilma. Novozvolený výbor TJ chce aj 
týmto poďakovať Obecnému úradu v Novej Bystrici a sponzorom 
klubu za finančnú pomoc určenú na činnosť klubu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dňa 11.2.2007 sa  v sále KD  uskutočnil verejný 

hovor. Starosta privítal občanov a poďakoval voličom za 
účasť vo voľbách.Vyzval občanov, ktorí uverejňujú 
internetové články na stránkach obce Nová Bystrica, aby 
dbali aj na etiku. Internet sa číta nielen v Novej Bystrici a 
použitý slovník a obsah článkov slúži na reprezentáciu 
obce. Neetické príspevky budú správcom internetovej 
stránky obce vymazané. 

Starosta obce stručne oboznámil prítomných o 
činnosti samosprávy za obdobie od 2.1.2007. 
Pán poslanec Chovanec rozobral problémy s vodovodom. 
Obec má započať s výstavbou nového vodovodu. 
Postupovať by sa malo od centra obce, nakoľko sa tu 
nachádza ZŠ s MŠ, zdravotné stredisko, bytovka. 

Starosta obce upresnil, že na vodovod obce 
získal prísľub od spoločnosti SEVAK na rok 2007 asi 3 
mil. Sk.Ďalej občanov upozornil, že obec platí za 
občanov vodu v sume cca 760 tis. Sk. Do roku 2012 by 
v obci mala byť vybudovaná kanalizácia. Starosta 
uskutočnil pracovný pohovor s ministrom výstavby SR. 
Predbežne  dohodol prísun finančných prostriedkov na 
nový projekt rekonštrukcie ZŠ v Novej Bystrici s tým, že 
do konca júna 2007 bude projekt odovzdaný na príslušné 
ministerstvo. 

Pozastavená rekonštrukcia kostola stavebným 
technikom bola na základe odborného vyjadrenia znalcov 
z oblasti statiky obnovená.  

Pani poslankyňa Jančulová predstavila 
poslancov podľa jednotlivých častí obce. 
V diskusii  vystúpilo viacero občanov so svojimi 

problémami.V osade Sobolovia nefunguje verejné 
osvetlenie a v minulosti sa vyskytli problémy s 
odhŕňaním snehu. 
 Starosta oboznámil prítomných,že obec mala pôvodne 
mať 300 svetelných telies a prevádzka mala stáť 550 
tis.Sk. V skutočnosti má obec 390 svetelných telies a 
prevádzka stojí 766 tis. Sk. Naša obec nezaplatila za 
služby verejného osvetlenia už od septembra 2006, 
v konkrétnom vyjadrení sa dlh obce rovná sume cca 390 
tis. Sk. Čo sa týka problému odhŕňania snehu, starosta 
obce vyzval občanov, ktorým zo strechy padá sneh na 
miestne komunikácie, aby si v zmysle zákona 
namontovali na strechy lapače snehu. Údržba miestnych 
komunikácií stála obec za minulé zimné obdobie 1 067 
266 Sk. 

Z osady Romaníkovia občania požadujú opravu 
povrchu prístupovej cesty, nefunguje rozhlas. 
Starosta obce potvrdil priority pri získaní financií na 
budovanie obecných komunikácií- osady Berešovia a 
Vŕšky. 

Ďalšou úlohou pre celú obec v budúcom období 
je ROEP-problém vlastníckych vzťahov, kontrola pri 
stanovení nových vlastníckych vzťahov. 

Skládky materiálu firmy STRABAG – vedúci 
pracovníci tejto firmy boli upozornení , že miesto skládky 
v našej obci musí schváliť  starosta obce. Ďalej na 
rokovaní s touto firmou sa dosiahlo,že pri budovaní cesty 
nebudú zaberané záhradky a cez Vychylovku bude 
vybudovaný osvetlený 1,5 metra široký chodník.Horúcou 
témou bola aj rozbitá cesta na Oravu, jazdy nákladných 
aút firmy STRABAG v sobotu a nedeľu, neočistená 

TJ Slovan Nová Bystrica informuje 

Verejný hovor Obecného zastupiteľstva  
v Novej Bystrici s občanmi obce 
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zablatená cesta. 
Občanov zaujímala zadĺženosť našej obce, ktorá 

dosiahla sumu takmer 6 miliónov korún. 
Starosta obce informoval spoluobčanov o úvere na 
splatenie dlžôb. V prípade nezaplatenia dlhov by sa obec 
dostala pod nútenú správu. 

Otázka predaja pozemku vo vlastníctve obce 
v minulom období sa stala predmetom záujmu občanov. 

Prístupová cesta na miestny cintorín, nečistoty 
po hospodárskych zvieratách-povinnosť majiteľa očistiť 
cestu, oblečenie a výstroj pre pohrebnú službu, 
parkovisko pre autá návštevníkov skanzenu. Témy, ktoré 
na verejnom hovore zazneli,ukázali, že Novobystričania 

vedia o svojich problémoch hovoriť verejne a na úrovni, 
ale hlavne, že majú chuť problémy riešiť v spolupráci 
s miestnou samosprávou.  

Na záver tohto príspevku si dovolím poďakovať 
všetkým účastnikom za ich účasť, ochotu počúvať a 
vyjadriť svoj názor. 
 
 
                                                                                                        
 
 

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

 
Narodenie dieťaťa:  

Natália Hančinová, Jakub Halvoník, Vanesa Joneková 

Strieborný sobáš (25 rokov) 
Február 2007 
Anton Šumský a Emília, rod. Pastiríková 

 
40 rokov 

Január 2007 
Eva Chovancová, Alena Grigová, Janka Čierňavová, Štefánia Klosková, Veronika Šadibolová, Janka  
Šadibolová 
Február 2007 
Emília Kuniaková, Jaroslav Bereš, Peter Kopták 

 
50 rokov 

Január 2007 
Anna Bísahová, Štefánia Podolínska 
Február 2007 
Vieroslava Priščová, Milan Chalupka, Pavol Radôšťan 

 
70 rokov 

Január 2007 
Antónia Pastvová, Veronika Halvoníková 

 
80 rokov 

Február 2007 
Mária Kolenová, Katarína Čierňavová 

 
Nad 80 rokov 

Január 2007 
91 rokov Gabriela Podolínska , 
85 rokov , Jozefína Maluniaková  
Február 2007 
82 rokov Anna Rychelová  
82 rokov, Amália Bisahová 
 

Opustili nás:  
Viktor Vojtek, Ľudovít Brandys, Emil Petrek 

 

Spoločenská rubrika 

(údaje sú z obecnej matriky) 
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Oznam ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
 
ZŠ s MŠ v Novej Bystrici oznamuje, že v dňoch 5. – 9. marca 2007 sa bude konať zápis detí do MŠ 
na školský rok 2007/2008. Deti sa budú zapisovať na základe písomnej žiadosti. Tlačivo žiadosti si 
môžete vopred vyzdvihnúť v MŠ. Do MŠ sa prijímajú deti od 2 rokov. Do prípravného oddelenia 
budú zaradené deti narodené v čase od 1. septembra 2001 do 31. augusta 2002. Zápis sa uskutoční 
v priestoroch MŠ. 
                                                                                                               
 
 
Oznam ZŠ s MŠ Nová Bystrica-Vychylovka 
 
ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Vychylovka oznamuje, že od 1.03. do 31.3.2007 prebieha zápis do 
materskej školy. 
Rodičia si so sebou prinesú rodný list dieťaťa a potvrdenie o jeho zdravotnom stave. 
 
 
 
Venujte  2 % zo svojich daní 
 
Milí Novobystričania, priaznivci a priatelia kultúry! Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste 
darovali 2% zo svojich zaplatených daní, na rekonštrukciu strechy na dome lesných robotníkov 
v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke, kde sa bude prezentovať lesníctvo na Kysuciach 
 
Klub pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc vznikol v roku 1999 ako občianske 
združenie, ktoré pomáha plniť zámery  aktivity Kysuckého múzea v Čadci. 
Finančné a materiálne prostriedky získané z darov z jednotlivých fyzických a právnických osôb 
klub použil na vydávanie kníh a publikácií o ľudovej kultúre. Klub pomohol pri rekonštrukci 
objektu /Obytný dom z Oščadnice /, ktorý bol zničený veternou a snehovou smršťou v MKD, ďalej 
sa podieľal pri osadení kamenného kríža a zakúpení šindľa. 

Sídlo: Kysucké múzeum, Moyzesova 50,022 01 Čadca 

IČO: 36149047 
Č.Ú: 1352843751/0200 

 
 
 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Vychylovka sa obracajú na občanov so 
žiadosťou o poskytnutie 2 % z dane príjmu fizyckých osôb a právnických osôb.  
 
Príslušné tlačivá sú k dispozícii v jednotlivých školách, alebo na stránke www.novabystrica.sk. 
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Výstava 
 
Dňa 25.3.2007 sa v KD v Novej Bystrici uskutoční výstava ručných prác našich občanov. Zapojiť 
sa môže každý občan so svojím výrobkom: napr. pletené, vyšívané, háčkované výrobky, výrobky z 
prútia, dreva, šúpolia, drôtu, rezbárske práce, kraslice, obrazy a pod. 
Práce, ktorými sa chcete prezentovať na výstave, prineste Mgr. Evej Jonekovej - MŠ alebo Jane 
Hulákovej – Kvetinárstvo,  aspoň týždeň pred dátumom výstavy. 
 
 
 
Poruchy na verejnom osvetlení 
 
Vážení občania Novej Bystrice!  
Pri poruche verejného osvetlenia našej obce volajte na bezplatné  telefónne číslo 0800 175 660. 
 
 
 
Miestna knižnica 
 
Miestna knižnica pri Obecnom úrade v Novej Bystrici je otvorená v dňoch pondelok, streda, piatok 
v čase od 11:00 do 15:00 hodiny. 
 
 
 
Odvoz komunálneho odpadu 
 
Odvoz komunálneho odpadu (popolnice) sa uskutoční dňa: 
20. februára 2007 
20. marca 2007  
 
 
 
Organizátori  predvianočnej akcie MIKULÁŠ ďakujú všetkým sponzorom 
 
Griga Štefan, TEXTIL Masnica, Fedor Anton, Drevoindustria Kulich Ján, Ján Šutiak, VELM, s.r.o., 
Drevopíla Šadibol František, PS Vychylovka, PS Nová Bystrica, PS Riečnica,  Bc.Čierňava Ján, 
Horawood Skalité, ŠAPOR – Šadibol Albín, Hančinský – drevopíla, Kuljovský Jozef, Emil Deák, 
Halvoník Stanislav, Kovošrot Krásno n/Kysucou, Eva Vakulová, Heltko Ivan, Pizza Verona, 
Klieštiková-výroba korbáčikov, Svitek Anton,  Mgr.Lalinský Milan, Žovin Miroslav, Mazúr Štefan 
– REXMONT, s.r.o., Ján Radôšťan, Ján Halvoník, Vladimír Halvoník, Holičstvo Kašuba, Fantex – 
N.Bystrica, Jana Huláková,  Griga Alexander, Hrčková Iveta, Slivková Anna, Masnicová Vilma, 
Rudolf Patyla, Petreková – potraviny, Pišoja – potraviny, Mokryšová – potraviny, Reštaurácia 
JELEŇ, LINKSON a ďalší. 
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