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Novobystrický hlásnik

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici,
ktoré sa konalo dňa 24.4.2008
Prítomní:
Starosta obce: Kotvas Milan
Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Šadibol Dušan
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Masnicová Vilma
Držiaková Monika
Neprítomný:
Žemel Milan
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh uznesenia
7. Záver
Rokovanie:

Dňa 19.4.2008 slávnostný sprievod otvoril prvý ročník súťaže Furmanské
preteky ZCHKS v Novej Bystrici.
Pokračovanie na strane 22.

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 8
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
p. Mgr. Jančulovú Elenu a p. Šadibola
Dušana.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p.
Masnicovú Vilmu a p. Ing. Držiakovú
Moniku.
Návrh
bol
jednohlasne
schválený.
4. Rôzne
Riaditeľ školy vo Vychylovke pozval
všetkých prítomných na oslavu
pri
príležitostí 50. výročia založenia školy.
Začiatok o 14.00 hod.
Starosta obce predniesol žiadosť Jozefa
Slučiaka,
bytom
Nová
Bystrica
o odpredaj pozemku, ktorý bol zabratý
pod ostrovček p. č. 9530 a 9529 o výmere
989 m2. Starosta navrhol zavolať geodeta
na
vymeranie
skutočného
stavu
pozemkov, nakoľko v predloženom pláne
bolo zahrnuté aj koryto rieky.
Starosta obce ohľadom cesty za
lesníckymi bytovkami sa dohodol so
Strabagom na dovezenie drte. Mali by
zdarma doviesť asi 10 áut na úpravu tejto
cesty.
Dňa 31. 3. 2008 sa p. starosta zúčastnil
kontrolného dňa za prítomnosti Róberta
Fica na preložke cesty Kysuce – Orava.
Starostovi obce predseda vlády Róbert
Fico prisľúbil ihrisko pre Novú Bystricu.
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Starosta obce informoval OZ, že dňa 8.
4. 2008 bol odovzdaný projekt na školu
na MV RR SR , ktorý prešiel bez
problémov. Celkový objem finančných
prostriedkov by mal byť 72 mil. Sk
vrátane platieb za projekty, vypracovanie
projektov a výberového konania. V máji
sa vyhlási výberové konanie firme, ktorá
sa uvedeným zaoberá.
Starosta
obce
informoval
OZ
o prebehnutom
rokovaní
ohľadom
ostrovčeka. Úprava rieky bude vykonaná
od starej pošty až 150 m do Vychylovky
a upravovať sa budú obidva brehy po
okraji. Do 22. 6. 2008 bude pozemok
upravený. Obecný úrad uvedené práce
nebude vôbec financovať.
Starosta obce informoval OZ, že sa
začalo konať ohľadom hasičského
záchranného systému. Vybavuje sa
pozemok, ktorý patril predtým povodiu
Váhu, aby sa dal na vlastnícky list obce.
Komisii pre životné prostredie bolo
uložené, aby prešla po celej obci
a prostredníctvom p. Hulákovej vyzvala
občanov, ktorí majú rôzne skládky okolo
rodinných domov, aby ich odstránili.
Starosta
obce
informoval
OZ
o poskytnutej
dotácií
z environmentálneho fondu na vodovod
vo výške 4,2 mil. Sk.
Starosta obce informoval OZ o možnosti
čerpania finančných prostriedkov na
chodníky, mosty, zastávky a obecné cesty
a ak sa budú dať vybaviť dotácie na
cesty, budú sa robiť aj bez kanalizácie.
Starosta obce dal opätovne hlasovať
o uznesení o zrušení miesta prednostu
obecného
úradu,
ktorého
výkon
rozhodnutia pozastavil. OZ uznesenie
nepotvrdilo trojpätinovou
väčšinou
hlasov,
takže
stratilo
platnosť.
Hlasovanie: za zrušenie miesta 4 poslanci
/Masnicová,
Šadibol,
Chovanec,
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Jančulová/, proti zrušeniu 4 poslanci
/Huláková,
Radôšťan,
Kultán
a Držiaková/
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
Miroslava Cabadaja, bytom Nová
Bystrica 162 o prístupovú cestu, ktorá by
viedla cez obecný pozemok, alebo most.
OZ vybudovanie cesty schválilo, ak sa
uvolnia finančné prostriedky.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
Cecílie Brisudovej, bytom Nová Bystrica
455, o súhlas na zriadenie predajne
papierníctva
v priestoroch
sušiarne
v bytovom dome č. 455. OZ súhlasilo so
zriadením predajne papierníctva počtom
hlasov 8.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
Stanislava Halvoníka, bytom Nová
Bystrica 672, o odkúpenie časti pozemku
KN 4702/1 o výmere l136m2. OZ predaj
pozemku schválilo, cena bude určená až
po odkúpení pozemkov od SEVAKu.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
DPZ Vychylovka o finančný príspevok
pri príležitosti 7O. výročia dobrovoľného
hasičského zboru. OZ schválilo finančný
príspevok vo výške 10.000,- Sk, ktorý
bude čerpaný prostredníctvom rozpočtu
obce.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
Ing. Vladimíra Šadibola, bytom Nová
Bystrica 669 o udelenie predbežného
súhlasu na zriadenie prevádzky na
spracovanie málo rozmernej a odpadovej
guľatiny, spracovanie drevnej drte a pilín
ekologicky čistými modernými metódami
v priestoroch PD vo Vychylovke. Za
udelenie predbežného súhlasu boli všetci
za.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
Rímsko-katolíckej cirkvi Nová Bystrica
o poskytnutie dotácie na zavedenie
kúrenia
v kostole.
Dotácia
bude
schválená podľa možnosti ku koncu roka.
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Starosta obce predniesol OZ žiadosť
Zuzany Baničiarovej, bytom Nová
Bystrica 870, o povolenie prevádzky –
Predajňa syrových korbáčikov. OZ
udelilo súhlas na zriadenie uvedenej
prevádzky.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
Anny Priščovej, bytom Nová Bystrica
451, o povolenie prevádzky - Večierka –
potraviny v rodinnom dome č. 451. OZ
súhlasilo so zriadením prevádzky.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
Milana Strapáča, bytom Nová Bystrica
34, o opatrovateľskú službu. OZ schválilo
žiadosť prednostne bez zaradenia do
poradovníka a na dobu pol roka bude mať
opatrovateľskú službu zdarma.
Kontrolórka obce predniesla OZ Správu
z následnej finančnej kontroly, ktorú
vykonala v ZŠ s MŠ Nová Bystrica. OZ
správu zobralo na vedomie.
OZ na návrh p. Masnicovej schválilo
predsedu finančnej komisie p. Ing.
Moniku Držiakovú počtom hlasov 8.
5. Diskusia
P. Masnicová sa informovala, kedy bude
vymeriavaný pozemok p. Balačínovej,
nakoľko tam má byť prítomný pri jeho
zameraní aj člen stavebnej komisie.
Zároveň upozornila, že pri oprave
miestnej komunikácie bude potrebné
najskôr vyčistiť priepust pri lesníckych
bytovkách. Starosta obce uviedol, že
v budúcom
mesiaci
budú
čistené
priepusty pri bytovkách aj pri obecnom
úrade.
P. Huláková – je potrebné opraviť rozhlas
U Mackov.
P. Kuniak uviedol, že sa dozvedel, že
odpredaj pozemkov u Holienky brzdia
Kuniakovia. Pritom ich nikto neoslovil.
P. starosta – oslovil p. Kuniakovú, p.
Sobolovú a p. Cingelovú ohľadom
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pozemkov. Zároveň bude
ohľadom pozemkov rokovanie.

zvolané

6. Návrh na prijatie uznesenia
Predseda návrhovej komisie Jozef
Radôšťan predniesol prítomným návrh na
prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne
schválený
a obecné
zastupiteľstvo
k rokovaniu prijalo nasledovné:
Uznesenie číslo 5/2008
A/ berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. overovateľov zápisnice: p. Dušana
Šadibola a p. Jančulovú Elenu
4. návrhovú
komisiu:
p.
Jozefa
Radôšťana, p. Vilmu Masnicovú a p.
Moniku Držiakovú
5. pozvanie p. riaditeľa školy vo
Vychylovke Znachora pri príležitostí 50.
výročia založenia školy
6. žiadosť p. Slučiaka o predaj pozemku
– p. č. 9529, 9530. Tieto boli zabraté pod
ostrovček o výmere 989 m2. Do dvoch
týždňov bude p. Slučiakovi odpovedané,
či mu bude pozemok zaplatený v plnej
výške alebo sa uskutoční výmena
7. správu
o plnení
uznesení
z predchádzajúceho zastupiteľstva
8. návrh na zrušenie zmeny štruktúry
riadenia obce
9. žiadosť Miroslava Cabadaja, Nová
Bystrica 162, o prístupovú cestu
10. žiadosť Cecílie Brisudovej, bytom
Nová
Bystrica
455,
o zriadenie
prevádzky
obchodu
papiernictva
v bytovom dome v priestoroch sušiarne
11. žiadosť Stanislava Halvoníka, bytom
Nová Bystrica 672 o odkúpenie časti
pozemku PKN 4702/1 KN 4702/99
12. žiadosť DHZ
- Vychylovka
o finančný príspevok k oslavám 70.
výročia založenia
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13. žiadosť Ing. Vladimíra Šadibola
o predbežný
súhlas
na
zriadenie
prevádzky
14. žiadosť správcu farnosti o finančný
príspevok na realizáciu plynového
kúrenia v kostole
15. žiadosť
o povolenie
prevádzky
predajne mliečnych výrobkov Zuzane
Baničiarovej, bytom Nová Bystrica 870
16. žiadosť Anny Priščovej, bytom Nová
Bystrica 451, o povolenie zriadenia
prevádzky VEĆIERKA
potraviny
v rodinnom dome č. 451
17. žiadosť Milana Strapáča, bytom Nová
Bystrica č. 34 o opatrovateľskú službu
18. Správu z následnej finančnej kontroly
v ZŠ s MŠ Nová Bystrica za 2. polrok
2007 predloženú kontrolórkou obce p.
Chovancovou

9. zriadenie
prevádzky
predajne
mliečných
výrobkov
Zuzane
Baničiarovej, Nová Bystrica 870
10. zriadenie
prevádzky
predajne
VEČIERKA – potraviny p. Priščovej
Anne, bytom Nová Bystrica 451
11. žiadosť o opatrovateľskú službu p.
Strapáčovi Milanovi a na dobu pol roka
bude opatrovateľskú službu financovať
obec

B/ schvaľuje
1. program zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: p.
Radôšťan, p. Masnicová a p. Držiaková
3. realizáciu prístupovej cesty k domu
M. Cabadaja, pokiaľ sa uvolnia
dostatočne finančné prostriedky
4. žiadosť
o zriadenie
prevádzky
papierníctva v bytovom dome č. 455, p.
Cecílii Brisudovej
5. odpredaj časti pozemku KN 4702/1 p.
Halvoníkovi S. v cene, za akú obec
odkúpi pozemok od SEVAKu o výmere
1136m2
6. finančný príspevok DHZ Vychylovka
vo výške 10.000,- Sk
7. zriadenie
prevádzky
píly
p.
Vladimírovi Šadibolovi v objektoch PD
vo Vychylovke
8. finančnú výpomoc na realizáciu
kúrenia v kostole po uvoľnení finančných
prostriedkov obce

E/ukladá
1. komisii životného prostredia prejsť
obec
a zistiť
nelegálne
skládky
a prostredníctvom p. Hulákovej vyzvať
občanov na odstránenie týchto skládok
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VZN o podmienkach určovania a
vyberania miestnych poplatkov
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
vydáva

C/volí
1. predsedu finančnej komisie pri OZ
Ing. Držiakovú Moniku
D/neschvaľuje
1. zrušenie zmeny štruktúry obce / t. j.
funkciu prednostu obce/

7. 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.
Rudolf Chovanec zástupca starostu
Milan Kotvas starosta obce
Overovatelia:
Dušan Šadibol
Mgr. Elena Jančulová
Zapisovateľ: Anna Chovancová

Všeobecné záväzné nariadenie Obce NováBystrica
o podmienkach určovania a vyberania miestnych poplatkov č.5/2007 z 13.12.2007
Obec Nová Bystrica ustanovuje tieto
miestne poplatky:
a/ daň za psa
b/ daň za užívanie verejného
priestranstva
c/ daň za ubytovanie
d/ 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 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 každého
psa a kalendárny rok
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým

dňom
kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
pes stal predmetom dane, a zaniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom
alebo držiteľom psa.
(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik
daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti.
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.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(7) Spôsoby preukazovania vzniku
daňovej povinnosti:
a/ písomné oznámenie
(8) Spôsoby preukazovania zániku
daňovej povinnosti:
a/ písomné oznámenie
(9) Daň za psa obec po prvýkrát vyrubí
platobným výmerom. Takto vyrubená daň
je splatná do 15 dní odo dňa
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nadobudnutia právoplatného platobného
výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň
na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
(10) Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného
úradu,
b/ šekom

(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,

Daň za užívanie verejného
priestranstva
§8

(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.
(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 poskytovanie služieb alebo predaj
tovaru je sadzba: na deň
- - osobné auto 500,- Sk /celková
hmotnosť do 350/
- nákladné auto 600,- Sk.
(8) Daňová povinnosť vzniká dňom
začatia osobitného užívania verejného
priestranstva a zaniká dňom skončenia
osobitného
užívania
verejného
priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo
písomne podať oznámenie o začatí
užívania verejného priestranstva Obci
Nová Bystrica - a to v deň vzniku daňovej
povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník
oznámi túto skutočnosť správcovi dane
do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník

(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.
Verejným priestranstom nie sú pozemky,
ktoré obec prenajala.
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v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámil.
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 je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru.
Spôsoby platenia:
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
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 30.6.
do 31.12.

Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 10
(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
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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.
8/Obec vyrubí daň platobným výmerom.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa
nadobudnutia
právoplatnosti
platovného výmeru.
9/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je
daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
10/Ak daňová povinnosť zanikne v
priebehu zdaňovacieho obdobia a
daňovník to oznámi správcovi dane do 30
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,
správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za
ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak
daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
11/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.
12/ Daň obec vyberá nasledovným
spôsobom :
a/ prevodným príkazom
b/ do pokladne
13/ Na účely výberu dane prevádzkovateľ
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je povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého nevýherného
hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho
prístroja
b/ počet nevýherných hracích prístrojov

S V Ä TÉ M IS I E

§ 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 13.12.2007.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne
záväzného
nariadenia
sa
zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Nová Bystrica č. 4/2006 o miestnych
poplatkoch z 26.10.2006.
(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.
/6/ Návrh VZN bol zverejnený 15 dní
pred zasadaním OZ na úradnej tabuli.
V Novej Bystrici dňa 13.12.2007
Milan Kotvas
starosta obce
Vyvesené: 13.12.2007
Zvesené: 31.12.2007

V N OV E J BY ST RI CI
V DŇO CH 1 5. - 22 . J ÚN A
2 0 08
Z PR ÍL EŽ IT OS TI
1 5 0. R OČN ÉH O JUB I LE A
O D PO Ž EHN AN I A
K OS T OL A
SV . JÁ NA K RS TI TE Ľ A

Drahí veriaci
Po 60 rokoch organizujeme v našej farnosti sväté misie!
Naposledy ste ich prežívali - pamätajú sa na to iba najstarší - v roku
1946.
Už onedlho prídu k nám pátri misionári. Budú u nás celý týždeň
od 15. do 22. júna 2008. Sväté misie organizujeme tento rok nielen
preto, že sme ich tu už tak dlho nemali, ale aj preto, že slávime 150.
výročie postavenia a posvätenia nášho kostola. Veľmi sa teším, že
spolu s vami budem môcť privítať otcov misionárov - ohlasovateľov
Božieho slova, a potom na záver misií aj nášho diecézneho biskupa,
ktorý vykoná konsekráciu zreštaurovaného kostola.
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Čo sú vlastne misie? Mimoriadne Božie pôsobenie vo farnosti. Je
to týždeň duchovných cvičení. V nich si vypočujete viacero kázní
a poučení, ako prežiť naplno svoj život človeka a kresťana. Ide
o týždeň intenzívnejšej modlitby a kontaktu s Bohom. Je to milosť,
ktorú nám ponúka Boh, aby sme si hlbšie uvedomili zmysel a cieľ
nášho života. Je to čas, kedy sa mám zastaviť a spýtať sa sám seba:
„Kam kráčam?“ Všetci budeme mať príležitosť stretnúť sa a zmieriť
sa s Bohom.

Každý deň misií je zameraný na konkrétnu tému a má svoj
program. Veľmi dôležitou súčasťou misií sú stavovské stretnutia
a náuky exkluzívne pre mužov, ženy, deti a mládež. Misionári pôjdu aj
do škôl, aby pomohli žiakom z katolíckych rodín prehĺbiť vzťah
k Ježišovi
a Cirkvi.
V programe
je
aj
návšteva
chorých.
Samozrejmosťou je aj misijná sv. spoveď.

Pri tejto príležitosti sa chcem obrátiť na každého z vás a pozvať
vás k hlbšiemu prežívaniu týchto dní. Buďte účastníkmi týchto aktivít
a podrobne sledujte priložený program. Obnovili sme náš farský
chrám, no nezabúdajme aj na obnovu svojej duše, ktorá je chrámom
Ducha Svätého. Chcem vás poprosiť, aby ste už teraz vo svojich
modlitbách pamätali na dobrý výsledok týchto svätých misií. Zvlášť
prosím o modlitby starých, chorých a trpiacich.

Prajem každému, aby otvoril svoje srdce pre Pána, aby sväté
misie boli novým podnetom pre vzťah s Bohom a blížnymi.

V modlitbe s vami spojený
váš duchovný otec
Stanislav Capiak

12

Novobystrický hlásnik

Program misií vo farnosti Nová Bystrica
15.- 22. jún 2008
Nedeľa 15.6.2008
Téma: Boh Ťa miluje, preto Ťa povolal k životu
8.00 - sv. omša
11.00 - sv. omša

Pondelok 16.6.2008
Téma: Hriech a spása človeka v Ježišovi Kristovi
16.00 - misijná sv. spoveď
18.00 - sv. omša s misijnou kázňou
19.00 - kajúca pobožnosť

Utorok 17.6.2008
Téma: Sviatosť zmierenia- návrat do domu milujúceho Otca
Dopoludnia- návšteva školy Nová Bystrica
16.00 - misijná sv. spoveď
18.00 - sv. omša s misijnou kázňou
19.00 - stavovská náuka pre ženy

Streda 18.6.2008
Téma: Viera a Cirkev
Dopoludnia- návšteva školy Vychylovka
16.00 - misijná sv. spoveď
18.00 - sv. omša s misijnou kázňou
a obnovou krstných sľubov
19.00 - beseda s misionármi

Štvrtok 19.6.2008
Téma: Eucharistia
16.00 - misijná sv. spoveď
18.00 - sv. omša s misijnou kázňou
19.00 - adorácia

Piatok 20.6.2008
Téma: Zmysel utrpenia- „Boh tak miloval svet...“
od 8.00 - návšteva chorých
16.00 - misijná sv. spoveď
18.00 - sv. omša s misijnou kázňou
+pomazanie chorých
19.00 - stavovská náuka pre mužov

Novobystrický hlásnik
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Sobota 21.6.2008
Téma: Poslanie rodiny a úloha rodičov
10.00 - sv. omša pre deti
16.00 - sv. omša s obnovou manželských
sľubov+ posvätenie misijného kríža
18.00 - stretnutie s mladými

ZŠ s MŠ Nová Bystrica
„Lesy deťom“

Nedeľa 22.6.2008
Téma: Budete mi svedkami
8.00 - sv. omša
10.00 - jubilejná sv. omša spojená
s konsekráciou obnoveného kostola
- otec biskup

Modlitba za misie a misionárov
Pane, Ježišu Kriste, pozri, prosíme, na svojich misionárov, ktorí
opustili všetko, aby vydávali svedectvo Tvojmu slovu a Tvojej láske.
Požehnaj ich, keď nám prídu ohlasovať tvoje Evanjelium. Veď ich, aby
mohli viesť nás. Dvíhaj ich na duchu, aby mohli dvíhať nás. Osvecuj ich
v protivenstvách a nebezpečenstvách svojim slovom, aby nám mohli
zapaľovať v dušiach Tvoje svetlo. Nech ich sprevádza zástava kríža
ozdobená Tvojim obrazom. V ťažkostiach apoštolského života daj im
vytrvalosť, aby sme povzbudení ich príkladom zotrvávali pevní vo viere.
Ozdob ich práce takým ovocím, po akom sami túžia, nehľadajúc odmenu
a dobrá tejto zeme. Nech sa usilujú spasiť naše nesmrteľné duše. Nech nás
vedú k tebe, ktorý si Cesta, Pravda a Život. Daj, aby spolu s rastúcim
počtom veriacich oslavovali Teba, vzdávali Ti vďaky, lebo si nás vykúpil
a chceš nás všetkých priviesť do neba. Amen.

Boh Ťa povolal k životu, povolal Ťa do Katolíckej Cirkvi.
Vždy hľadá cestu k Tebe. Preto Ti ponúka aj túto príležitosť
ľudových misií, aby sa stretol s Tebou osobne: Tvoj život je
v Tvojich rukách a záleží na Tebe, aký bude. Bude
plnohodnotný...? Bude prázdny...?

25.apríla sa dve družstvá dievčat zúčastnili okresnej súťaže pod názvom „
Lesy deťom“.
Hravou formou si zmerali vedomosti s deťmi z ostatných škôl. Súťaž bola
pomerne náročná, vyžadovala vedomosti z oblasti biológie, zoológie, a aj v
praktickej časti sa museli dievčatá dobre zorientovať v prírode a dokonca museli
vedieť chodiť na chodúľoch, čo sa im aj veľmi páčilo. V silnej konkurencii 32
družstiev obsadilo družstvo v zložení - Matejčíková Júlia, Matejčíková Anna,
Varšavová Daniela - veľmi pekné štvrté miesto a družstvo v zložení Čierňavová Katka, Chovancová Gabriela a Pastvová Barbora - osemnáste
miesto. Tejto súťaže sme sa zúčastnili po prvýkrát a aj v budúcom školskom
roku sa do nej iste zapojíme.
Dievčatá na súťaž pripravovala Mgr. Jančulová Dana, p. uč. Dolinajcová a
p. Žovin Miroslav.

Celoslovenská súťaž „Talent, umenie, kumšt“
Tejto súťaže sme sa zúčastnili už po druhýkrát. Cez silné „sito“ v
semifinálovom kole sa do celoslovenského kola prebojovala naša žiačka
deviateho ročníka Baničiarová Nikola, so svojím návrhom dekoratívneho
predmetu technikou kresby.
S touto prácou bola úspešná a obsadila v rámci Slovenska prvé miesto .
Pre školu tak získala finančnú odmenu 10.000 Sk na nákup spotrebného
materiálu.
Menovaná žiačka tým splnila aj podmienku prijatia na strednú umeleckú
školu.
Sme radi, že nás naši žiaci tak dobre reprezentujú a aj touto cestou
blahoželáme Nikole k jej úspechu.

Deň Zeme
Využi príležitosť, ktorú ti ponúka sám Ježiš prostredníctvom svojich apoštolov.

Jar sa nesie v znamení upratovania po dlhej zime. Keď zíde sneh, hneď je
vidieť neporiadok, ktorý sme zanechali po sebe v tokoch riek, popri ceste, na
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lúkach. Žiaci našej školy 25.4.2008, formou brigády, sa snažili svojou troškou
tiež prispieť k čisteniu našej obce. Jednotlivé triedy mali svoje úseky, kde
zbierali plastové fľaše, papiere a rôzny ďalší odpad. Naplnené vrecia ostávali pri
ceste, ktoré potom pracovníci obecného úradu zbierali a sústreďovali na jedno
miesto. Je až zarážajúce, aký rôzny odpad deti našli a ako nás netrápi, že
záhradky máme pekné, ale hneď za cestou a v okolí rieky robíme smetiská.
Príroda by si zaslúžila viacej ohľaduplnosti z našej strany.
-ej-
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Uvítanie detí do života

Školský výlet
Každoročne sa ku koncu školského roka žiaci zúčastňujú výletov. Aj my –
deviataci – sme sa spolu s ôsmakmi a siedmakmi vybrali na výlet do Žiliny,
ktorý bol zaujímavý práve tým, že sme sa v popoludňajších hodinách zúčastnili
predstavenia slovenského muzikálu „Maľované na skle“. Ale teraz poporiadku.
Išli sme dvomi autobusmi spred školy o pol deviatej ráno. Po príchode do Žiliny
sme mali rozchod po pešej zóne. Je tam veľa obchodov a obchodíkov, čo
zaujímalo nielen dievčatá, ale aj chlapcov. Skoro do každého sme nazreli a
pokúpili sme si rôzne drobnosti. Aj zmrzliny sme si dopriali, lebo bolo veľmi
pekné a teplé počasie. O pol jednej sme sa stretli pred Mestským divadlom, kde
nás zaujala veľmi pekná fontána. Pani učiteľky kúpili lístky a všetci sme zaujali
svoje miesta vo veľmi pekných priestoroch divadla. V hlavnej úlohe Jánošíka sa
predstavil spevák zo skupiny Arzén, ktorého dobre väčšina z nás pozná. Celé
predstavenie sa nieslo v rockovom štýle. Veľmi sa nám to páčilo. Cestou domov
vládla v autobuse skvelá nálada. Boli sme aj trošku unavení, ale plní dojmov a
zážitkov, na ktoré tak rýchlo nezabudneme.
-sv-

Deň matiek
Je to veľký sviatok našich mamičiek, babičiek. Máme im byť za čo
vďační. Všetky sme pozvali na kultúrny program, ktorý sme pre ne pripravili
spolu so žiakmi z Vychylovky a Novej Bystrice. Spolu s pani učiteľkami sme
vyzdobili dom kultúry a každá mamička dostala aj kvietok, ktorý im podaroval
pán Kultán za HZDS-ĽS. Program bol veľmi pestrý. Básničky striedali pesničky,
scénky, moderné tance a vystúpil aj novozaložený folklórny krúžok. Všetok
program pripravili pani učiteľky a vedúce jednotlivých krúžkov. Aj ľudový
rozprávač, ktorý svojimi vtipmi spestril svoje vstupy, sa veľmi páčil. Mamičky
boli unesené výkonmi svojich ratolestí a s hrdosťou sa pozerali na svoje detičky,
ktoré „hviezdili“ na javisku od najmenších drobcov až po tých najstarších.
-sv-mt-bp-

Dieťatko maličké,
Nádej nášho sveta!
Z lásky si zrodené,
S láskou vítame ťa.

Najväčším šťastím v rodine je, keď môže privítať medzi sebou nového
člena. Je takým zvykom hádam v každej obci, že aj obecný úrad chce sa podieľať
na tejto radostnej udalosti a prejaví to tým, že rodičov spolu s dieťatkom pozve
na slávnostné uvítanie dieťaťa do života. Táto pekná tradícia sa po dlhšej odmlke
obnovila a konala aj v Obci Nová Bystrica dňa 21. apríla 2008. Na slávnostný
akt bolo v troch etapách pozvaných 59 detí – našich nových občanov. Do života
ich vítal starosta obce Milan Kotvas, matrikárka Emília Liščáková, predsedkyňa
komisie pre školstvo a kultúru Mgr. Elena Jančulová. Krásnymi slovami básnika
ich v mene prírody, zvieratiek, vtáčikov a hračiek vítali žiačky ZŠ s MŠ Nová
Bystrica Lenka Jančulová, Renátka Hoferová a Nikolka Priščová. Pekné melódie
pridal František Bubrín.
Rodičia sa zapísali do pamätnej knihy obce. Ako pamiatku na tento deň
DEXIA banka - Čadca venovala deťom vkladnú knižku s počiatočným vkladom
v hodnote 100,- Sk, OÚ v Novej Bystrici veselých „plyšákov“ a peňažnú
poukážku v hodnote 400,- Sk.
Prajeme všetkým deťom, aby vyrastali v teplom a bezpečnom domove
naplnenom láskou, šťastím a pokojom.

Novobystrický hlásnik
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Stavanie májov
Od dávnych čias je na Slovensku pekným zvykom, že v noci pred prvým
májom mládenci stavajú svojim dievčatám máje. Sú to olúpané smreky končiace
vyzdobeným vrcholcom. Medzi ozdoby mládenci pridávali fľašu pálenky. Na
konci mája, skôr ako máj zvalili, súťažili, kto sa prvý vyškriabe a získa fľašu.
V našej dedine sa
už
dávnejšie
stavia
centrálny
máj
pred
obecným úradom – tak je
venovaný
všetkým
dievčatám.
Tento
rok
sa
o jeho postavenie postarali
Dobrovoľný hasičský zbor
v Novej
Bystrici
v spolupráci s Obecným
úradom
a súkromným
podnikateľom Štefanom
Grigom. Po jeho postavení
si všetci prítomní spoločne
zaspievali i zatancovali.
Pod
vrcholec
mája
priviazali aj spomínanú
fľašu. Ale tú už majú istú
naši hasiči, pretože ju
stráži ich „kolega“, ktorý z
nej celý mesiac nespustí
zrak a nikoho k nej
nepustí.

text a fotografie:Mgr. Eva Joneková

Deň sv. Floriána
DHZ
v Novej
Bystrici
oslavoval Deň sv. Floriána – svojho
patróna, dňa 4.5.2008. Oslava sa
začala o ôsmej hodine slávnostnou
svätou omšou v kostole sv. Jána
Krstiteľa. Veľkému hasičskému
sprievodu zahrala do kroku ľudová
hudba
bratov
Kováčovcov.
Samotná oslava prebiehala na
požiarnickej chate v Granátovej kolíske, pri chutnom guláši, čapovanom pivku
a muzike. Oslavy sa zúčastnili i viacerí hostia.
DHZ v Novej Bystrici ďakuje sponzorom, ktorí prispeli na zakúpenie
požiarnej striekačky pre hasičské súťaže.
• Obecný úrad Nová Bystrica
• František Šadibol
• Štefan Griga
• Pozemkové spoločenstvo Vychylovka
• Pozemkové spoločenstvo Nová Bystrica
• Pozemkové spoločenstvo Harvelka
• Urbár Riečnica – Horná Tížina
• Ján Srníček
• Ján Kulich
• Anton Fedor

• Erika Kotvasová
• Albín Šadibol
• HORAWOOD – Jozef
• Radoslav Hančinský
• Milan Žemel
• Dušan Šadibol
• Vilma Masnicová
• Dana Masnicová
• Jozef Hrčka
• Jozef Kuljovský

Horeličan

Výbor DHZ Nová Bystrica

Ako je to možné? Príďte sa pozrieť.

text: Mgr. Eva Joneková
fotografie: Milan Žemel
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preddavkoch po 15. máji 2008, zamestnávateľ je povinný mu doklad vydať do 15
kalendárnych dní od doručenia žiadosti.

Vážení čitatelia,
v dnešnom príspevku sa budeme venovať ročnému zúčtovaniu zdravotného
poistenia za rok 2007.
Kto musí vykonať zúčtovanie:
- SZČO - každý, ktorý sa v roku 2007 považoval čo len jediný deň za SZČO (nie
je pritom podstatné, či poistenec činnosť SZČO vykonával, alebo či dosiahol
nejaký príjem)
- Zamestnanec - ktorý mal čo len v jedinom mesiaci v roku 2007 započítateľný
príjem podľa § 13 ods.1 až 4 zákona) vyšší ako 51822 Sk. Alebo taký, ktorý mal
aj príjmy zdanené podľa § 6 zákona c. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (napr. mal
príjem z honoráru - za predaj svojej knihy alebo softwaru, nezdaneného
zrážkovou daňou).
- Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaný) - každý, ktorý bol v roku 2007 čo
len jediný deň považovaný za poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona (samoplatiteľ)
a jeho príjem v čase samoplatiteľa presiahol sumu 4936 Sk za jeden celý
kalendárny mesiac (za celý rok 2007 je to suma 59232 Sk).
Napríklad poistenec, ktorý bol samoplatiteľom od 1.1.2007 do 30.9.2007, musí
vykonať ročné zúčtovanie, ak jeho príjem v tomto čase bol vyšší ako suma 9 x
4936 Sk, teda vyšší ako 44424 Sk.
- Poistenec štátu - poistenec, ktorý v roku 2007 nebol SZČO, nebol
zamestnancom a bol poistencom štátu podľa § 11 ods. 8 zákona (napr.
nezaopatrené dieťa - študent, dôchodca, poberateľ rodičovského príspevku atď.),
ak v čase kedy bol poistencom štátu presiahol úhrn minimálnych základov sumu
4936 Sk za mesiac. Podobne ako u samoplatiteľa.
Termíny
15. máj 2008 - dovtedy musí zamestnávateľ vydať svojmu zamestnancovi, ktorý
ho o to požiada, doklad o príjmoch a zaplatených preddavkoch. Pozor, ak
zamestnanec požiada zamestnávateľa o doklad o príjmoch a zaplatených

31. máj 2008 - dovtedy môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie
zúčtovania po tomto termíne, zamestnávateľ mu nemusí vyhovieť – a
zamestnanec si ho podáva sám.
30. jún 2008 - dovtedy sa musí vykonať ročné zúčtovanie a doručiť do
zdravotnej poisťovne.
31. október 2008 - vyrovnanie preplatku alebo nedoplatku, ktorý vznikol na
poistnom. Ak vznikne preplatok alebo nedoplatok nižší ako 100 Sk - takýto
preplatok alebo nedoplatok sa neuhrádza.
Výber tlačiva
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2007 je možné vykonať pomocou piatich
druhov tlačív A, B, C, S a X. Ročné zúčtovanie sa podáva v zdravotnej
poisťovni, v ktorej bol poistenec prihlásený k 31. decembra 2007, prípadne v
posledný deň trvania zdravotného poistenia v roku 2007.
Tlačivo typ A - podáva poistenec, ktorý bol v roku 2007 zamestnancom a bol
zamestnancom len u jedného zamestnávateľa,
Tlačivo typ B - podáva poistenec, ktorý bol v roku 2007 SZČO
Tlačivo typ C - podáva poistenec, ktorý bol v roku 2007 samoplatiteľom
Tlačivo typ S - podáva poistenec, u ktorého počas roka 2007 nedošlo k zmene
sadzby poistného podľa § 12 ods. 1 zákona a v roku 2007 bol napríklad aj
zamestnancom, aj SZČO, alebo aj samoplatiteľom, čiže došlo počas roka
k rôznym možnostiam zamestnania, či inej možnosti príjmu
Tlacivo typ X - podáva poistenec u ktorého počas roka 2007 došlo k zmene
sadzby poistného podľa § 12 ods. 1 zákona (počas roka sa stal osobou so
zdravotným postihnutím alebo naopak prestal byť osobou so zdravotným
postihnutím. Ináč platí to isté ako u poistencom, ktorí podávajú tlačivo typu S.
Vyňaté príjmy (§ 13 ods. 20 zákona) - nezahŕňajú sa do vymeriavacieho
základu, poistné sa z nich neplatí, sú to:
- príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta,
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- príjmy z prenájmu,
- príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou (§ 43 zákona c. 595/2003 Z. z.) okrem
príjmu zo závislej činnosti, pri ktorom sa neuplatňujú nezdaniteľné časti základu
dane a daňový bonus podľa osobitného predpisu (príjmy zo závislej činnosti do
5000 Sk, pri ktorých si daňovník neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú čiastku a
daňový bonus)
- príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
(dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej činnosti študentov, dohody o
pracovnej činnosti), aj u osôb uvedených v § 11 za ktoré platí poistné štát - s
platnosťou od 1.1.2008:
(a) nezaopatrené deti,
(b) poberatelia dôchodkov,
(c) poberatelia rodičovského príspevku,
(d) osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek ale nevznikol im nárok na dôchodok,
(e) invalidné osoby, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok,
(f) osoby vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody,
(g) osoby, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom sú umiestnené
na základe rozhodnutia súdu alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne,
(h) zahraniční študenti,
(i) osoby poberajúce príspevok za opatrovanie,
(j) osoby, ktoré sa osobne celodenne a riadne starajú o dieťa vo veku do šiestich
rokov,
(k) osoby opatrujúce občana s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného
podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo opatrujúce blízku
osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych
služieb alebo v zdravotníckom zariadení,
(l) manželka alebo manžel zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle
služobného úradu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy
vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,
(m) osobní asistenti,
(o) osoby, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v
hmotnej núdzi,
(p) osoby, ktoré sú zaradené na úrade práce v evidencii uchádzačov o
zamestnanie,
(q) cudzinci zaistení na území Slovenskej republiky,
(r) azylanti.
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Furmanské preteky ZCHKS Nová Bystrica
Pokračovanie zo strany č.1

Miestom konania bola
osada
U Peťka,
riaditeľ
pretekov Ľubomír
Petrek,
hlavný rozhodca Ľubomír
Kanas, tajomník Peter Petrek.
Veterinárnu
službu
zabezpečoval MVDr. Lukšík
Ivan, podkováča Anton Petrek.
Súťaž bola otvorená pre
chladnokrvné
kone
a ich
krížencov.
Súťažné disciplíny prebiehali na kolbisku veľkosti 100x60 metrov.
V prvej – rýchlostnej disciplíne, furmani s konským záprahom kľučkovali
pomedzi prekážky, pričom sa meral čas absolvovania trasy. Druhá disciplína
s názvom práca s drevom znamenala ťahanie pomerne ťažkých klátov oblúkmi
pomedzi kužele, pričom v závere otočením záprahu popri klade vzdialenejším
koncom klady musí zhodiť označený terč - tenisovú loptičku položenú na kuželi.
Tretia disciplína mala názov - ťažký ťah - silák, kde záťažou bolo drevo
o základnej hmotnosti 800 kg. Podľa propozícií sa celkovým víťazom stáva
furman s najnižším počtom bodov, ktoré získa v jednotlivých disciplínach. Za 1.
miesto - 1 bod, za 2. miesto - 2body, 3.miesto - 3 body, atď. Výsledky
jednotlivých disciplín :
Furmanské preteky: Nová Bystrica 19.apríla 2008 dvojzáprahy
Súťaž č. 1. Furmanský slalom
Súťaž č. 2. Práca s drevom - začelovanie
Súťaž č. 3. Ťažký ťah - dvojzáprah
p.č. meno furmana

Podľa príručky k RZZP spracovala Ing. Iveta Heltková

bydlisko

kôň

kôň

súťaž č. 1 umiestn. Celk.umiestn.

1.

Játy Patrik

Pšurnovice

Bandy

2:34

I.

I.

2.

Kitaš Pavol

Golianovo

Gaštan Cila

2:35

II.

II.

3.

Debnár Ján

Handolová

Mišo

3:31

IV.

III.

Cigán

Luca

Novobystrický hlásnik

23

4.

Matejík Jozef

Chocholná

Bred

Jantár

3:34

V.

5.

Pochyba Ján

Veľké Karlovice

Don

Nora

3:57

VII.

V.

6.

Podolan Milan

Lubina

Streigat Baron

3:44

VI.

VI.

7.

Halas Jozef

Podolie

Betina

Barborka 3:08

III.

p.č
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Furmanské preteky: Nová Bystrica 19.apríla 2008 jednozáprahy furmanský slalom
meno furmana
bydlisko
kôň
súťaž č. 1
umiestnenie
Palcut Jozef
Podolie
Betina
3:01
I.
Konečný Jaroslav
N. Bystrica
Pejo
3:42
II.
Hrčka Peter
N. Bystrica
Jula
4:15
III.
Petrek Marián
N. Bystrica
Gaštan I. 4:18
IV.
Šulava Miroslav
Klubina
Gaštan
4:50
V.
Svitek Michal
N. Bystrica
Avek
5:09
VI.
Mazúr Jozef
N. Bystrica
Mišo
5:36
VII:
Šnegoň Anton
N. Bystrica
Bubo
5:52
VIII.

Furmanské preteky: Nová Bystrica 19.apríla 2008 jednozáprahy
- práca s drevom začelovanie
p.č
meno furmana
bydlisko
kôň
súťaž č. 1
1. Svitek Michal
N. Bystrica
Avek
1:59
2. Palcut Jozef
Podolie
Betina
2:00
3. Petrek Marián
N. Bystrica
Gaštan I. 2:22
4. Šnegoň Anton
N. Bystrica
Bubo
2:30
5. Mazúr Jozef
N. Bystrica
Mišo
5:53
6. Konečný Jaroslav
N. Bystrica
Pejo
disk.
7. Šulava Miroslav
Klubina
Gaštan
disk.
8. Hrčka Peter
N. Bystrica
Jula
disk.

Silák - jednozáprahy
p.č.
meno furmana
1. Kitaš Pavol
2. Šulava Miroslav
3. Debnár Ján
4. Šnegoň Anton
5. Matejík Jozef
6. Hládek Ján
7. Hládek Ján
9. Podolan Milan
10. Šulava Miroslav
11. Svitek Michal
12. Konečný Jaroslav
Rozhodcovia:
MVDr. V. Tábiš
L. Kamas

bydlisko
Golianovo
Klubina
Handolová
N. Bystrica
Chocholná
Orava
Orava
Lubina
Klubina
N. Bystrica
N. Bystrica
Tech. delegát
Ing. F. Grácz

kôň
Gaštan
Peja
Mišo
Bubo
Bred
Pejo II.
Gaštan
Streigat
Gaštan
Avek
Pejo

1,7 m/3
52,8
44
41,8
32,6
25
15,5
14,6
13,8
12,1
12
2,3

24

Novobystrický hlásnik

IV.

umiestnenie
I.
II.
III.
IV.
V.

Aj napriek nepriaznivému počasiu súťaž prebiehala pred obrovským
publikom, pričom nebola núdza aj o humorné situácie. Furmani so svojimi
koňmi predviedli svoje majstrovstvo v manévrovaní, v sile a rýchlosti.
Veľké poďakovanie patrí ľuďom, ktorí dokázali takúto krásnu, ale
organizačne náročnú súťaž úspešne zabezpečiť.
Usporiadatelia 1. ročníka furmanskej súťaže ZCHKS ďakujú týmto
sponzorom: Mgr. Čierňava Ján, rodina Rychelová, bývajúca v Starej Bystrici,
PSDL Nová Bystrica, PSDL Vychylovka, OÚ Nová Bystrica, Hančinský
Radoslav, Ing. Janek Daniel, Huláková Jana, Fedor Anton, Kulich Ján, Griga
Štefan, Šadibol František, Velm s.r.o., Šulavová Martina, Zvarstav, s.r.o. Masnica Vasil, HGT, s.r.o. - Horeličan, Bistro Starý mlyn - Belák, Fedor Martin,
Šadibol Dušan, Masnicová Vilma, Roman Jozef.

umiestnenie
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

text: Jozef Kultán
fotografie: Ing. Miroslav Pavelek
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Životné jubileá

TJ Slovan
V odvetnej časti futbalovej sezóny 2007/2008 muži zaznamenali 2 výhry,
2 remízy a jednu prehru. Výsledky zodpovedajú výkonom, aj keď mužstvo sa
trápi s premieňaním šancí. Hráčom sa skončili tresty, prenesené z jesennej časti,
súčasne však prichádzajú zranenia. V aktuálnej tabuľke je mužstvo Nová
Bystrica na štvrtom mieste.
Žiaci dosiahli 3 výhry a jednu prehru. V tabuľke im patrí takisto štvrté miesto.

V uplynulých dňoch ma oslovilo niekoľko občanov našej obce s tým, že v
Novobystrickom hlásniku nie sú zverejňované názory a články od občanov. Že
vládne cenzúra zo strany redakčnej rady a vedenia obce. Môžem povedať, že
všetky články doručené redakčnej rade, vždy boli a aj budú zverejnené.
Zverejnené nebudú iba články vulgárne, články ponižujúce ľudskú dôstojnosť a
články podporujúce rasovú neznášanlivosť. Svoje príspevky občania nemusia
doručiť na Obecný úrad, ale môžu ich odovzdať priamo členom redakčnej rady.
J.K.

40 rokov
Ladislav Cádrik
Helena Kotvasová
Jana Plazáková
Anna Koleníková
Marta Pastvová

50 rokov
František Romaník
Ján Mihálik
František Šadibol
Ján Čierňava

60 rokov
Márie Sýkorová

80 rokov
Janka Fedorová
Anna Slučiaková
Paulína Halvoníková

(Údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzavreli
Roman Pohančeník a Jana Kubatková, 5.4.2008

Narodenie dietata
Nikola Hanidžiarová, Ján a Božena rod. Poniščjaková
Petra Halvoníková, Peter a Viera rod. Halvoníková

Všetko
dobré
jubilantom
praje

Nad 80 rokov
Mária Vojtková (83)
Barbora Kulichová (85)

Opustili nás
Ľumila Škorvagová (†86)
Rudolf Jantula (†65)
Ján Petrek (†59)
František Pochyba (†69)
Štefan Mihálik (†51)
Rudolf Čierňava (†55)
František Romaník (†76)
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Oznam

MÚZEUM KYSUCKEJ DEDINY
Nová Bystrica – Vychylovka

Obecný úrad Nová Bystrica vyhlasuje súťaž pre občanov našej Obce Nová
Bystrica-Vychylovka o „Najkrajší balkón-záhradu-predzáhradku“. Súťaž bude
hodnotená počas leta priebežne.
Víťazi budú ohodnotení finančnými cenami. Zároveň žiadame občanov,
aby si udržiavali svoje okolie v čistote.

Ponuka práce.
Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke ponúka voľné pracovné miesto
„údržbár“.
Požiadavky: vodičský preukaz, vyučený stolár, tesár
Nástup: ihneď
Bližšie informácie na tel. č.: 041/4321386, 041/4397 350

Ďalej oznamujeme záhradkárom a mladým pestovateľom, že v jeseni bude
výstava ovocia a zeleniny. Pripravte sa už teraz, aby ste sa na jeseň mohli
pochváliť so svojou úrodou.

Historická lesná úvraťová železnička ponúka voľné pracovné miesto
„údržbár – pochôdzkar“.
Nástup: ihneď
Bližšie informácie na tel. č.: 041/4397 219

Zber papiera sa uskutoční dňa:
04.06.2008

Otvorenie sezóny
V nedeľu 4.5.2008 sa po 28 krát otvorili brány Múzea kysuckej dediny vo
Vychylovke pre širokú verejnosť. Skanzen sa otváral ako zvyčajne „Stávaním
mája“ v podaní FS Drevár. Tento zvyk aj napriek nepriaznivému počasiu si
prišlo pozrieť niekoľko stoviek ľudí. Počas celého dňa sa návštevníci mohli
previezť historickým vláčikom a ochutnať kapustniaky, ktoré boli pripravené
priamo na dobových peciach v skanzene.
Skanzen je otvorený denne: Po – Pi 9.00 - 17.00 hod
So – Ne 9.00 – 18.00 hod

Zber skla sa uskutoční dňa:
17.06.2008
Zber plastov sa uskutoční dňa:
04.06.2008
Odvoz komunálneho odpadu (popolnice) sa uskutoční dňa:
28.05.2008
11.06.2008
25.06.2008

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Poďakovanie
Základná škola s MŠ v Novej Bystrici touto cestou ďakuje pánu Albínovi
Šadibolovi za drevo do kotolne základnej školy
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