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Príhovor šéfredaktora 

 
Milí čitatelia! 

 

Všetko, i to pekné a príjemné, má svoj koniec. Aj prázdniny 

a dovolenky. Naši žiaci sa vracajú do školských lavíc, novobystrickí 

tentoraz do úplne nových. Prajeme im, aby sa vo vynovených 

priestoroch cítili dobre a počas celého školského roka dosahovali 

dobré známky a svojou šikovnosťou úspešne reprezentovali aj našu 

obec. To isté prajeme aj žiakom vo Vychylovke. 

V priebehu prázdnin sme mali v obci niekoľko pekných 

udalostí – stretnutie rodákov, návšteva chorvátskych priateľov, 

futbalový turnaj o pohár starostu obce,... ale zažili sme aj 

nepríjemnú situáciu, keď sa pár jednotlivcov „pohralo“ s majetkom 

firmy Aurélia“, ktorá nám s radosťou už dlhší čas chodí čistiť periny 

a paplóny. Zabaviť sa dá aj tak, aby sme nepoškodzovali majetok 

iných a meno našej obce. 

Dni sa krátia, pred nami je jeseň, škola, práca a iné 

povinnosti. Čas prázdnin sa skončil aj pre našu redakčnú radu, 

a preto sa opäť tešíme na vašu čitateľskú priazeň. 

 
 

Mgr. Eva Joneková 
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Prítomní: 
 
Starosta obce: 

Kotvas Milan 
 
Členovia OZ:  

Chovanec Rudolf 
Šadibol Dušan 
Jančulová Elena, Mgr. 
Huláková Jana 
Radôšťan Jozef 
Kultán Jozef 
Držiaková Monika, Ing. 
Masnicová Vilma 
Žemel Milan  

 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie  
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Schválenie uznesenia 
7. Záver 

 
Rokovanie: 
 

1. Otvorenie 
 
Zasadanie riadneho obecného 
zastupiteľstva otvoril a viedol p. 
Milan Kotvas, starosta obce, ktorý 
privítal prítomných. Skonštatoval, že 
zastupiteľstvo je schopné právoplatne 

sa uznášať, nakoľko je prítomných 9 
poslancov. 
 
 
2. Určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 
 

Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní 
obecného zastupiteľstva navrhol 
starosta obce Annu Chovancovú, 
kontrolórku obce. Za overovateľov 
zápisnice navrhol p. Milana Žemela a 
 p. Janu Hulákovú. 
 
 
3. Voľba návrhovej  komisie  
 
Do návrhovej komisie starosta obce 
navrhol p. Moniku Držiakovú, p. 
Dušana Šadibola  a  p. Rudolfa 
Chovanca. Návrh bol jednohlasne 
schválený. 

 
4. Rôzne 
 
 
5. Diskusia 
 
 
6. Schválenie uznesení 

 
Predseda návrhovej komisie, Jozef 
Radôšťan, predniesol prítomným návrh 
na prijatie uznesenia, ktorý bol 
jednohlasne schválený a obecné 
zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo 
nasledovné: 

 
 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa 
konalo dňa 19.8.2010 
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U z n e s e n i e   číslo 5/2010 

 
 
A/ berie na vedomie 
 

1. Program dnešného zastupiteľstva 
2. Zapisovateľku p. Annu 

Chovancovú 
3. Overovateľov  zápisnice: p. 

Milana Žemela a p. Janu 
Hulákovú  

4. Návrhovú komisiu: p. Moniku 
Držiakovú, p. Dušana Šadibola 
a p. Rudolfa Chovanca 

5. Správu z následnej finančnej 
kontroly – stav záväzkov OcÚ 
Nová Bystrica k 17. 8. 2010  

6. Správu z následnej finančnej 
kontroly – kontrola hospodárenia 
ZŠ s MŠ Nová Bystrica – 2. 
polrok 2009 

7. Pripomienku kontrolórky obce, 
že ak ostanú schválené dotácie na 
originálne kompetencie v takej 
výške, aké sú doposiaľ, budú sa 
záväzky obce zvyšovať, čím 
hrozí, že sa obec dostane do 
ozdravného režimu, príp. nútenej 
správy 

8. Potrebu napojenia kanalizácie 
z cintorína na kanál a opravu 
šachty, aby dostatočne odvádzala 
vodu 

9. Pripomienku p. Držiakovej 
o nečistení cesty od Beláka do 
Rajnohy a nedodržiavaní 
rýchlosti na tomto úseku 

 
 
B/ schvaľuje 
 

1. Program zastupiteľstva počtom 
hlasov 9 

2. Návrhovú komisiu v zložení: p. 

Držiaková,  p. Šadibol a p. 
Chovanec počtom hlasov 9 

3. Vo volebnom období 2010-2014 
bude starosta vykonávať funkciu 
starostu na plný úväzok v plnom 
rozsahu 

4. Na funkčné obdobie 2010-2014: 
1 volebný obvod, 9 poslancov a 2 
okrsky 

5. Materiálnu pomoc jednotlivým 
občanom, ktorí sú postihnutí 
záplavami tak, že o materiál 
požiadajú na obecnom úrade, 
stavebná komisia to posúdi, práce 
si vykonajú na vlastné náklady. 

6. Súhlas na vstup do projektu  - 
výstavba kanalizácie 
s podmienkou, že bude 
minimálne 75% obyvateľov 
odkanalizovaných. Do spoločnej 
ryhy zabudovať vodovodnú sieť. 

7. Vytvorenie združenia obcí 
ohľadom uskutočnenia výstavba 
projektu kanalizácie za 
podmienok, ktoré sú v bode B/6 

8. Predloženie žiadosti o finančný 
príspevok v rámci programu 
cezhraničnej spolupráce na 
realizáciu projektov „Dni kultúry 
v obciach Nová Bystrica 
a Ujsoly“. 

9. Spolufinancovanie projektu 
cezhraničnej spolupráce 

10. Výpovede neplatičom 
z nájomných zmlúv z obecných 
bytov a následné vysťahovanie 
v zmysle nájomných zmlúv do 3 
mesiacov. 

11. Prenájom bytu p. Jánovi 
Kuniakovi s manželkou. 

 
 
C/ neschvaľuje 
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1. Nedoporučuje schváliť vydanie 
stavebného povolenia – 
multifunkčný objekt Skanzenu – 
železničná stanica počtom hlasov 
8, 1 neprítomný. Obecné 
zastupiteľstvo po preštudovaní 
projektovej dokumentácie na 
multifunkčný objekt Skanzenu – 
železničná stanica na zasadaní 
dňa 19. 8. 2010 vydáva 
stanovisko, ktoré obsahuje 1-8 
dôvodov neschválenia vydania 
stavebného povolenia 

 
 
D/ ukladá 
 

1.  Prednostovi vypracovať      
povodňový projekt 
2. Občanom, aby si vo svojom okolí 

čistili odvodňovacie priekopy 
3. Riaditeľom škôl vypracovať 

krízový rozpočet pre nedostatok 
finančných prostriedkov na 
obdobie do konca roka 2010 

 
 
E/ zakazuje 
 

1. Občanom bez súhlasu správcu 
toku vstupovať a robiť na tokoch 
rôzne svojvoľné úpravy 

2. Jednotlivým spoločenstvám 
vstupovať na súkromné pozemky 

bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu vlastníka, príp. užívateľa 
pozemku – pri porušení uplatniť 
sankciu v zmysle zákona 
369/1990 Zb.  

 
 

9. 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. 
 
 
Ing. Vladimír  Kasaj 
prednosta obecného úradu 
 
Milan Kotvas 
starosta obce 
  

 
 
Overovatelia: 
Milan Žemel  
Jana Huláková 
 
 
Zapisovateľ: 
Anna Chovancová 
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ KONANIA O OBNOVE EVIDENCIE NIEKTORÝCH 
POZEMKOV 

A PRÁVNYCH VZŤAHOV K NIM 
 

Správa katastra Čadca, ako príslušný orgán v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) a písm. 
b) zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie 
vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon")  
 

začína 
 
v zmysle § 5 zákona dňom vyvesenia tohto oznámenia konanie o obnove 
evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom 
území Nová Bystrica určeným operátom pozemkovej knihy, do ktorého 
možno nahliadnuť na Obecnom úrade na Novej Bystrici a 
1. Vyzýva vlastníkov, nájomcov pozemkov a ďalšie oprávnené osoby, aby 
poskytli údaje o pozemkoch v ich užívaní a o právnych vzťahoch k nim, ktoré 
sú im známe z doterajšieho vysporiadania právnych vzťahov k týmto 
pozemkom. 
Údaje budú poskytovať komisii na obnovu evidencie pozemkov a právnych 
vzťahov k nim (ďalej len „komisia") zriadenej pre obec Nová Bystrica v lehote 
do 03.06.2013 a to v pracovných dňoch od  8:00 hod. a do 11:00 hod. 
2. Určuje vlastníkom a ďalším účastníkom konania na predkladanie listín o 
právnych vzťahoch k pozemkom, ktoré nepredložia osoby uvedené v bode 1. 
tohto oznámenia lehotu do a to v pracovných dňoch od 8:00 hod. a do 11:00 
hod. 
Listiny budú predkladať komisii. 
3. Poučuje účastníkov konania o možnosti podať návrh na vydanie 
rozhodnutia o nadobudnutí vlastníctva k pozemkom vydržaním podľa § 11 ods. 
1 zákona a to aj dedičom oprávneného držiteľa. Návrh možno podať len na 
účely tohto konania a najneskôr s podaním námietok 
proti výpisu z návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov. 
  
4.    Časový postup konania: 

OBEC 
023 05 Nová Bystrica 
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Kázeň pána farára Stanislava Capiaka v novobystrickom kostole na 
21. nedeľu v liturgickom období „Cez rok“ 22.8.2010 /text 
autorizovaný/ 
 
„Tam bude plač a škrípanie zubami...“ (Lk 13). Drahí bratia 
a sestry! Ježiš hovorí dnes o večnom zatratení. 

Jedno ráno som sa stretol s istým starším katolíkom, ktorého som 
volal na nedeľnú sv. omšu. Ale, bohužiaľ, neprijal moje pozvanie, pretože 
mal  v nedeľu iných, dôležitých „bohov, ktorým sa klania“ (1. Božie 
prikázanie!) Výhovorka znela: - Veď ja zle nerobím. Nepomohlo 
vysvetľovanie, že zanedbanie nedeľnej Eucharistie je pre zdravého 
katolíka smrteľný hriech. A ten nevedie do neba. –Veríte Ježišovi, keď 
hovoril o nebi a o pekle?- pýtal som sa. –Pán farár, a vy viete, ako je 
v pekle? Veď ste tam ešte nebol! –Ani by som si to nechcel overiť. Ale 
predsa viem, ako je v pekle. Viem to od Ježiša. „Tam bude plač“- hovorí 
Ježiš- to znamená veľký smútok a bolesť. A „škrípanie zubami“ hovorí 
o tom, že tam je neznesiteľný strach, zúfalstvo a nenávisť.  

Niekedy starší  kritizujú mladších, že sú zlí, že nás nechcú poslúchať, 
že nechodia do kostola atď. Pritom zabúdajú na to, že keď oni boli mladí, 
boli niekedy ešte horší. Pritom sa dá veľmi pochybovať aj o dnešnej 
„dobrote“ mnohých starých v porovnaní s mladými. 

 
Raz som sa rozprával s jednou mojou príbuznou z južného 
Slovenska. Je to staršia sedemdesiatročná žena. Rozprávala mi o istom 
starom kňazovi z rehole jezuitov, akú mal kázeň, počas ktorej riadne 
„vyhrešil“ nie mladých narkomanov, ani alkoholikov, ale ich - starých 
katolíkov . -Opýtal sa nás- hovorila- kde sú vaši synovia, dcéry, vnuci, 
vnučky? Ja tu nevidím ani tridsiatnikov, ani štyridsiatnikov, ani  školské 
deti. Prečo ste im neodovzdali vieru v Krista, vieru v Cirkev, vieru v sv. 
omšu? Veď my sme sa vám tu maximálne venovali v období Slovenského 
štátu, a potom aj po vojne až do roku 1950. Organizovali sme pre vás 

Dobrí mladí aj starí katolíci? 
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rozličné akcie, združovali sme vás a formovali v rozličných záujmových 
krúžkoch. A robili sme to s tou nádejou, že takto vyformovaní, zrelí 
katolíci, úspešne odovzdáte vieru svojim potomkom. Babky a dedkovia, 
povedzte, čo ste urobili so svoju vierou? Na záver mi teta hovorí:  -Vieš 
čo, mal pravdu. Mnoho dôležitých vecí sme zanedbali. 

 
Pred pár dňami som bol na púti v Mariazeli v Rakúsku spolu s ďalšími 
kňazmi. Bol so veľmi povzbudený veľkou účasťou mladých z rozličných 
kútov Európy. Keď sme sa modlili súkromne v jednej lavici, zrazu vošla 
do baziliky obrovská (asi dvestočlenná) skupina vysokoškolákov 
z Francúzska. Vchádzali s nádherným spevom na perách. Keď sa priblížili 
k oltáru, všetci si zložili ruky, pokľakli s veľkou úctou a dojatím, ako keby 
kľačali pred Oltárnou sviatosťou prvý a poslednýkrát v živote.  Nikto im to 
neprikazoval. Bolo to spontánne. A keď sa začala sláviť sv. omša, veľmi 
disciplinovane a aktívne sa zapájali do spevu, pričom sa sv. omša slávila 
po latinsky. Jeden z kňazov mi hovorí: -Pozri sa, niekedy hovoríme, že sú 
mladí zlí, ľahostajní vo viere.  To nie je pravda. My, starí sme zlí 
a lajdácki v náboženskej oblasti. 

 
Hlavný predstavený istého prísneho benediktínskeho kláštora vo 
Švajčiarsku pred pár týždňami  informoval verejnosť, že ešte nikdy 
v dejinách rehole nemali toľkých kandidátov, a to mladých, väčšinou 
vysokoškolákov. Vyhlásil: -Toľko povolaní sme nemali ani v svätom 
stredoveku. A ktosi by chcel hovoriť, že mladí nemajú záujem o prísny 
duchovný  život, plný odriekania a pokánia.  Opak je pravda. „Hnilí“ 
a leniví sme v tejto oblasti my, mnohí starí katolíci. 
 
Vatikánsky rozhlas predvčerom informoval, že v komunistickej Číne 
žije už 25 miliónov kresťanov. Ich počet ustavične stúpa. Ktorá kategória 
ľudí prijíma vieru v Krista v Číne? Myslíte si, že babky a dedkovia? Nie! 
Väčšinou mladí intelektuáli, vysokoškoláci, inžinieri a učitelia. Starí- tí  už 
nedokážu zmeniť svoje názory, zanechať svojich budhistických bôžikov 
a obrátiť sa. Skúste, bratia a sestry, prerobiť starého človeka, skúste ho 
vyliečiť zo sklerózy, pokúste sa odučiť  ho alkoholu a cigariet. Skúste 
starého katolíka naučiť dobre sa spovedať. Ak sa tomu nenaučil 
v mladosti, bude sa až do smrti spovedať zle. Nevypracoval v sebe 
pokorný pocit vlastnej hriešnosti, povie dva smiešne detské hriešky 
a myslí si, že si platne vykonal spoveď. Prerobiť starého katolíka v tejto 
veci je takmer nemožné.  
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Istý kňaz prišiel do novej farnosti.  Ešte nepoznal farníkov. Prišla za 
ním na faru mladá dôchodkyňa okolo 65-ročná bývajúca neďaleko od 
fary. Potrebuje krstný list pre vnučku, ktorá sa ide vydávať v inej farnosti. 
Rozprávajú sa. –Prečo neprišla vnučka, bol by som ju aspoň spoznal? –
No, viete, ona má veľmi veľa roboty, nemá na to čas.- A do kostola 
chodí? –Nechodí, veď viete, pán farár, akí sú mladí! A potom onedlho 
tento kňaz sa dozvedel, že táto mladá, zdravá, energická babka, ktorá 
obíde celú dedinu a najbližšie mestá, všetko porobí aj v záhrade aj 
v domácnosti, práve táto babka vôbec do kostole nechodí, že len nadáva 
medzi ľuďmi na Cirkev a kritizuje kňazov. Babka je teda sto razy horšia, 
ako vnučka. A pritom sa nehanbí povedať kňazovi: -akí sú mladí. Mala by 
radšej povedať o sebe aj o sebe podobných: -akí sú starí. 
Nenadávajme teda na mladých, lebo tí sa dokážu zmeniť. Nadávajme 
radšej na seba, na nás, starých, lebo my sa už nedokážeme a ani nechceme 
zmeniť! 

Ak nehovorím pravdu, povedzte si sami pred Bohom vo svojom 
svedomí: Kto dáva v našej farnosti mladým zlý príklad? Nie náhodou starí 
katolíci? Kto dáva mladým pohoršlivý príklad nechodenia do kostola? Kto 
im dáva príklad hriešneho, neevanjeliového hlasovania počas volieb? Veď 
ich katolícki rodičia a starí rodičia sú schopní hlasovať aj na ateistu, 
zvrhlíka a samého čerta, len aby nám, starým aj vám, mladým, bolo 
dobre! Kto dáva mladým príklad krádeže z cudzieho lesa? Kto im dáva 
príklad všeobecnej pažravosti a neústupčivosti v rodine a susedstve? 
A mohli by sme dlho pokračovať. A na záver by sme skonštatovali, že nie 
mladí sú zlí, ale my, starí sme zlí.  

Na záver sa vrátim k prvej myšlienke z dnešného evanjelia. Ježiš 
tu hovorí o večnom zatratení mnohých „veriacich“ židov, a teda aj  
mnohých „veriacich“ katolíkov.  Tam bude plač..., až uvidíte, že 
(nepokrstení): Abrahám, Mojžiš...sú v Božom kráľovstve a vás 
(pokrstených) z neho vyhodili. Myslím si, že by sa toto evanjelium dalo 
prečítať  takto: „...uvidíte, že mnohí moslimovia, budhisti....sú v Božom 
kráľovstve a vás, mnohých katolíkov, z neho vyhodili“, alebo aj takto:„... 
uvidíte, že mnohí  mladí sú v Božom kráľovstve a vás, mnohých starých, 
z neho vyhodili“ (porov. Lk 13). 

Drahí starší, pamätajte na Kristove napomenutia a budete mať na 
mladých dobrý, svätý vplyv. Potom už nebudete hovoriť, že sú mladí zlí, 
ale poviete skôr:  „Aj mladí sú dobrí, aj my, starí, sme dobrí“. 
  

Stanislav Capiak, 
duchovný otec 
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Pod vodou... 
 

 
 

 
 

 
 
 
V dňoch 15. a 16. augusta 2010 sa prehnala ponad  Slovensko silná víchrica, 
ktorá spôsobila veľké škody na budovách, komunikáciach a pod.. 

Mesto Handlová, ktoré si nedávno pripomenulo rok od banskej tragédie s 
dvoma desiatkami obetí, čelí ďalšiemu nešťastiu. Po prietrži mračien ho zasiahla 
rozsiahla povodňová vlna z riečky Handlovka a usmrtila jedného muža. Voda sa 
vyliala z brehov aj v Prievidzi, kde bol nezvestný ďalší muž. S prívalom zápasili 
aj v Žiari nad Hronom, Žiline a okolí či v Martine, informovali hasiči a 
Ministerstvo vnútra SR. 

Ani na Bystriciach to nebolo inak. Z mnohých potôčikov sa stali doslova 
rieky, ktoré brali so sebou, čo im prišlo do cesty. V Novej Bystrici boli 
postihnuté najviac tieto osady: Šumskovia, Cádrikovia, Bisahovia, Mrvovia, 
Berešovia, Andrisovia, kde taktiež boli občania zaneprázdnení. V mnohých 
miestach zaplavilo suterény domov, záhrady, chodníky a cesty.  
V prvom rade ďakujeme Dobrovoľnému hasičskému zboru v Novej Bystrici 
a samozrejme všetkým občanom, ktorí boli v týchto dňoch nápomocní pri 
záchranných prácach. 

Treba už len dúfať, že takéto nebezpečenstvá sa nebudú opakovať. 
 

  
 

Vladimír Tomčala 
kultúrny referent 

foto: Beáta Cádrová  
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1. januára 1981 bola uskutočnená 
integrácia Harvelky a Riečnice do 
obce Nová Bystrica, z dôvodu 
výstavby Vodnej nádrže Nová 
Bystrica. Poslední obyvatelia z 
obcí sa odsťahovali v roku 1989. 
Ľuďom sa ťažko odchádzalo z 
miesta, ktoré dovtedy nazývali 
svojim domovom. Na svoj domov 
však nemohli zabudnúť a začali 
organizovať stretnutia. Prvé 
stretnutie rodákov zaniknutých 
obcí sa uskutočnilo v roku 1991 

na svätej omši pred riečnickým kostolom Narodenia Panny Márie a odvtedy sa 
stretávajú pravidelne v sobotu medzi sviatkom Petra a Pavla a sviatkom Cyrila a 
Metoda striedavo v Harvelke a v Riečnici. 
Harvelka nemala to šťastie a kaplnka Božského Srdca Ježišovho bola zbúraná. 
Posledná svätá omša v nej bola 29. júna 1987. Na mieste pôvodnej kaplnky dali 
postaviť rodáci Milan Kotvas, súčasný starosta Novej Bystrice, Jozef Roman a 
Jozef Kasák repliku pôvodnej kaplnky. 
 
Rodáci sa s láskou vracajú na miesta, na ktorých ich predkovia vždy vyznávali 
pokoru pred životom a úctu pred človekom a prírodou. Sami sa úctu k svojim 
predkom a k tomu, čo zostalo z ich domova snažia vštepovať svojim potomkom, 
a preto sa so svojimi rodinami zastavujú na jednotlivých dvoroch, ukazujú 
miesta, kde stál dom, maštaľ, kde stáli domy ich susedov, spomínajú mená. 
Občas na niektorom dvore pribudne nový kríž ako posolstvo pre budúce 
generácie ich rodov. 
Posledné stretnutie sa pre mnohých začalo už niekoľko dní vopred - prípravou. 
Samotné stretnutie 3. júla sa začalo o 13.00 hod. sv. omšou, ktorú celebroval 
Mons. Viliama Judák. Pred 25 rokmi - 30. júna 1985 na tomto mieste slúžil svätú 
omšu za svojich rodákov po tom, čo bol 16. júna 1985 vysvätený za kňaza. 

Stretnutie rodákov v Harvelke 
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Po svätej omši bol kultúrny program, v ktorom vystupovali rôzne ľudové súbory. 
Rodáci sa zdržali do neskorých popoludňajších hodín. 
Stretnutia sa zúčastnili aj bývalí rodáci bystrickej doliny, dnes žijúci v 
Chorvátsku, v dedinke Josipovac. Na budúci rok bude už 130 rokov od ich 
vysťahovania sa do cudziny. Na domov ich otcov však nezabúdajú. 
 
Naši chorvátski hostia sa v pondelok 5. júla 2010 na pozvanie Mons. Viliama 
Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa spolu so starostom obce Nová Bystrica 
Milanom Kotvasom zúčastnili Slávnostnej svätej omše na Slávnosť Cyrila a 
Metoda v Nitre, kde sa zúčastnili slávnostného biskupského sprievodu. 
 

  
 

Mgr. Eva Joneková 
foto: autor 

 
 

 
 
 

4. júla 2010 sa uskutočnil už po druhýkrát prezentačný deň Obce Nová Bystrica. 
Tento rok sme sa po zvážení rôznych okolností rozhodli, že sa nebudeme 
prezentovať na skanzene vo Vychylovke, ale priamo tu u nás, v centre obce pred 
Obecným úradom. 

Už od skorého rána sme pripravovali miesta na sedenie, miesta pre našich 
remeselníkov a tiež sa začala variť „fazulovica“ s údeným mäsom, ktorá potom  
prišla veľmi vhod pre všetky hladné žalúdky. 

Prezentačný deň Obce Nová Bystrica 
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Od 9:30 hod. už naši remeselníci 
ponúkali návštevníkom svoje výrobky 
a v sále Domu kultúry si mohli všetci 
pozrieť výstavu obrazov Katky 
Prídavkovej, háčkované obrusy od p. 
Borikovej, maľované vajíčka od 
Veroniky Jančulovej. Zaujali aj 
drevorezby p. Jána Šutiaka, ale aj 
drôtené vajíčka od Janky Strapáčovej. 
Aj korbáče a trubičky od Oľgy 
Čierňavovej sa predávali veľmi dobre, 

tiež bol záujem o med od p. Ľuba Grigu aj o výrobu šindľa, ktorú predvádzal p. 
Danihel. Veľkému obdivu sa tešili aj záhradné sedacie súpravy vyrobené zo 
samorastov od Jozefa Žovina. 

O 11:00 hod. sa konala za Novú Bystricu svätá omša v rímsko-katolíckom 
kostole v Novej Bystrici, ktorú celebroval pán farár Stanislav Capiak. 
V popoludňajších hodinách sa ľudia začali zhromažďovať k vytvorenému pódiu, 
kde sa konal o 14:00 hod. kultúrny program. Celý program bol zameraný na 
ľudový tanec, pieseň a hudbu v podaní domácich tanečníkov, spevákov a 
muzikantov. 

Celej akcie sa zúčastnili aj rodáci z Chorvátska, ktorí prišli na pozvanie 
DHZ Nová Bystrica a ktorí s nami v obci prežili tri dni. 
V závere programu si vyžiadali slovo a odovzdali symbolický dar miestnym 
hasičom. Z ich prejavu bolo cítiť dojatie a zároveň pozvali svojich priateľov do 
Chorvátska. 

Celý deň bol zameraný na prezentáciu zručností  našich občanov a na 
tradičné zvyky tohto regiónu. 

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k veľmi 
dobrému priebehu celej tejto akcie. 
Sú to predovšetkým: 
Oľga Čierňavová, Iveta Čierňavová, Oľga Varšavová, Oľga Boríková, Katka 
Prídavková, Ľubo Griga, Vincent Danihel, Jozef Žovin, Veronika Jančulová, 
Janka Strapáčová, Ján Šutiak, Stanislav Capiak, Juraj Kristek, Ján Kuniak, 
Jarolav Kováč, Kamila Kubjatková, Elena Jančulová, Emília Fulierová, Janka 
Huláková, Martin Chovanec, Milan Vakula, Rudolf Chovanec st. 
Ďaľej patrí poďakovanie: 
DHZ Nová Bystrica, ĽH Kováčovci, ZSS Dolinka, LH starejších, Detský 
heligonkári, DFS pri školskom stredisku záujmovej činnosti. 
Ešte raz ďakujeme.... 
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Zmeny v oblasti daní a odvodov od 1. 1. 2011  

 

   
 

Mgr. Elena Jančulová 
Vladimír Tomčala 

foto: Ján Šutiak 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Nová vláda – nové zmeny, nové zákony??? Ďalšie otázky, ktoré určite každého 
napadnú: „Ako zasiahnu do života bežného zamestnanca, bežného živnostníka, 
obyčajného človeka?“ Odpoveďami sa preto nechajte inšpirovať nasledujúcimi, 
navrhovanými zmenami: 
 
1. Vylúčenie oslobodenia od dane z príjmov, ktoré sa vzťahujú len na 
vybranú skupinu daňovníkov - ide o paušálne náhrady ústavných činiteľov: 
prezidenta republiky, poslancov, členov vlády, ministrov, štátnych tajomníkov, 
predsedu ústavného súdu, predsedu kontrolného úradu, generálneho prokurátora, 
ktoré boli doteraz od dane oslobodené. 
Takisto sa majú zdaňovať aj  príplatky pri príjmoch zo závislej činnosti v prípade 
sudcov, prísediacich, prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry.  
 
2. Zrušenie nezdaniteľných častí základu dane na účelové sporenie, životné 
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poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie - daňovník si mohol pri podávaní 
daňové priznania, či pri ročnom zúčtovní dane odpočítať od základu dane 
preukázateľne zaplatené poistné na uvedené druhy sporení a poistenie, v úhrne 
však najviac 398,33 eura.  
 
3. Zrušenia zníženia základu dane zdravotníckych pracovníkov o náklady 
na ich špecializačné vzdelávanie - týka sa len zdravotníckych pracovníkov, 
ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry a 
pôrodnej asistentky. Tí si mohli znížiť príjmy aj o úhrady za ďalšie 
špecializované odborné vzdelávanie preukázateľne zaplatené v príslušnom 
zdaňovacom období do výšky ustanovenej osobitnými predpismi.  
 
4. Obmedzenie uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 
len na tzv. aktívne príjmy - nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa 
bude uplatňovať len pri príjmoch zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej 
samostatnej zárobkovej činnosti. Podľa doteraz platného zákona je možné 
nezdaniteľnú časť na daňovníka uplatniť pri všetkých druhoch príjmov (príjmy 
zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, príjmy z kapitálového majetku, ostatné 
príjmy – príjmy z nájmu).  
 
5. Zmena spôsobu zdaňovania dane vyberanou zrážkou. Takto zrazená daň 
sa bude považovať za daň vysporiadanú. Výnimku budú tvoriť len príjmy z 
podielových listov a dlhopisov, kde sa naďalej bude považovať daň vybraná 
zrážkou za preddavok na daň. Doteraz sa daň vyberaná zrážkou považovala za 
preddavok na daň a daňovník si ju mohol odpočítať od dane v daňovom priznaní. 
Ak bol tento preddavok vyšší ako vypočítaná daň, vznikol mu nárok na vrátenie 
daňového preplatku.  
 
6. Zjednotí sa výška možných uplatniteľných paušálnych výdavkov na 
jednotnú úroveň 30 %. V súčasnosti sa používajú 40 - percentné paušálne 
výdavky, remeselníci ich majú až vo výške 60 percent, a tí, ktorí majú 
príležitostné príjmy z poľnohospodárstva, si môžu uplatniť výdavky vo výške 25 
percent z príjmov. Pri použití paušálnych výdavkov nemusia podnikatelia viesť 
účtovníctvo; vedú len evidenciu o príjmoch, zásobách a pohľadávkach. 
  
7. Zrušenie oslobodenia dane pri predaji a prenájme nehnuteľností. 
Podľa doterajších zákonov je predaj nehnuteľnosti oslobodený od dane, ak 
predávajúci vlastní byt či dom minimálne 5 rokov alebo ho vlastní aj kratšie, no 
má v ňom trvalý pobyt aspoň 2 roky. Podmienkou oslobodenia naďalej je, že byt, 
resp. nehnuteľnosť nebola posledných 5 rokov pred predajom zaradená v 
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obchodnom majetku.  
Podľa navrhovných zmien bude musieť predávajúci zaplatiť 19 % daň z rozdielu 
medzi cenou, za ktorú byt kúpil a za ktorú ho predal, ak ho predá so ziskom. Daň 
z takéhoto predaja bude majiteľ platiť len z bytu, ktorý nadobudne po 1. januári 
2011..  
Takisto by sa malo zrušiť aj čiastočné oslobodenie príjmu z prenájmu bytov či 
domov. 
  
8. Iné zmeny: 
- zruší sa zvýhodnenie finančného lízingu oproti ostatným formám obstarania 
majetku -  zjednotí sa spôsob odpisovania hmotného majetku obstaraného 
formou finančného prenájmu s inými formami obstarania 
- zruší sa možnosť nezdaňovať niektoré príjmy do výšky päťnásobku životného 
minima - napríklad z prenájmu auta, 
- zvýši sa DPH zo súčasných 19 % na 20 %. 
 
9. Ďalšou významnou zmenou je zjednocovanie výberu daní a odvodov na 
základe zjednotenia vymeriavacích základov zdravotných a sociálnych 
odvodov.  
 
Sociálne a zdravotné odvody sa budú platiť aj z odstupného, z náhrad za 
pracovnú pohotovosť, z príjmov na pracovnú dohodu či iných druhov vedľajších 
príjmov.. Po novom budú sociálne a zdravotné poistenie platiť aj študenti, 
dôchodcovia, či ľudia, ktorí si privyrábajú prácou na dohodu.  
Zaťažia sa príjmy z pracovnej pohotovosti, ktoré dostávajú napríklad lekári či 
železničiari. Ľudia, ktorí doteraz odvody neplatili, napríklad konatelia 
spoločností s ručením obmedzením, budú takisto dôchodkovo poistení a vznikne 
im nárok na dôchodok. 
Príjmy z prenájmu nehnuteľností nebudú odvodmi zaťažené.  
 
Pri odvodoch sa zvýšia stropy pre maximálny vymeriavací základ, čo sa 
dotkne najmä zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO s vyšším príjmom 
(približne nad 3 000 eur mesačne).  
Maximálna hranica na výpočet  sociálnych a tiež aj zdravotných odvodov sa 
zvýši na 5-násobok priemernej mzdy, čo je zhruba 3 722,5 eura. V súčasnosti sa 
poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia platilo zo základu vo výške 1,5-
násobku (1 116,75 eur) alebo štvornásobku (2 978 eur) priemernej mzdy. Pri 
zdravotnom poistení bol doteraz stropom trojnásobok priemernej mzdy (2 169,09 
eur mesačne). 
Pre úrazové poistenie, ktoré platí za zamestnanca jeho zamestnávateľ, je 
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4. ročník futbalového turnaja v Novej Bystrici 

vymeriavacím základom hrubá mzda. 
 
Obmedzia sa odvodové prázdniny pre začínajúcich podnikateľov - 
živnostníkov. Ten, kto zruší živnosť a následne ju založí, má v súčasnosti 1 rok 
odvodové prázdniny, po novom ich už mať nebude.  
 
Sociálne odvody budú povinne platiť aj ľudia, ktorí majú príjmy podľa 
autorského zákona. Výška odvodov sa im pritom vypočíta od 1. júla 2012 a 
zároveň sa im zruší 2  % príspevok do literárneho fondu. 
 
Malí živnostníci by sa podľa ministra práce nemali obávať zvýšenia odvodovej 
záťaže, pretože odvody platia z minimálneho vymeriavacieho základu. Ten by sa 
nemal meniť a mal by zostať na úrovni 44,2 % z priemernej mzdy. 
 
Ako všetky tieto navrhované zmeny ovplyvnia aj náš život ukáže až prax a čas. 
 

Ing. Iveta Heltková  
 
 

 
 

 
 

 
Putovný pohár starostu ostal doma. 
V krátkej letnej prestávke sa 
mužstvá v príprave na nový 
súťažný ročník zúčastňujú 
futbalových turnajov. Jeden z nich 
sa uskutočnil cez víkend v Novej 
Bystrici. 

Bol to 4. ročník o Putovný 
pohár starostu, na ktorom 
štartovali mužstvá Snaha Zborov 
nad Bystricou, Družstevník 
Vasiľov, NK Omladinac Josipovac 

(Chorvátsko) a domáci Slovan Nová Bystrica. Slávnostného otvorenia turnaja sa 
zúčastnili aj starostovia Vasiľova Peter Škombár, starosta chorvátskeho 
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Josipovacu a hostiteľ Milan Kotvas a tiež predseda ObFZ Kysúc Dr. Stanislav 
Špila, ktorý domácim futbalistom odovzdal pohár za prvenstvo v súťaži a sadu 
dresov, ktoré venovala firma Quick. Počasie bolo ideálne, i keď bol terén trocha 
premočený, nikomu to neprekážalo. Kto prišiel na turnaj, mohol byť spokojný, 
pretože v štyroch stretnutiach padlo 24 gólov a čo je zaujímavé, podelilo sa o ne 
len 8 hráčov. O najlepšieho strelca turnaja zviedli úporný boj dvaja domáci 
futbalisti Griga a Tomáš Cabadaj, nakoniec bol úspešnejší o gól Griga, ktorý v 
dvoch stretnutiach zaťažil konto brankárov 7-krát a prevzal si ocenenie najlepší 
strelec. Najlepším hráčom turnaja sa stal Zdeno Kaprálik z Vasiľova a najlepším 
brankárom Stanislav Šurina z Novej Bystrice. 

Športovú akciu podporil Obecný úrad v N. Bystrici, firma Promont, s.r.o. a 
Potraviny Linkson. Výsledky turnaja: Nová Bystrica – Vasiľov 10:1 (5:1) , góly: 
Griga 5, T. Cabadaj 4, Cáder, Zborov nad Bystricou – Josipovac 2:1 (1:1), góly: 
Kubica, Droščák – J. Batorek z 11-ky. O 3. miesto: Vasiľov – Josipovac 2:2 
(0:1), góly A. Paľo 2 – J. Batorek 2, na pokutové kopy zvíťazil Vasiľov 4:3 a 
obsadil tretie miesto. Finále: Nová Bystrica – Zborov nad Bystricou 5:1 (2:0), 
góly: Griga 2, T. Cabadaj 2, P. Dubovický.  

Mužstvá hrali v týchto zostavách: Zborov nad Bystricou: Fuček, 
Noskovič, Kormanec, Košťal, Nečeda, F. Neveďal, J. Neveďal, Kocifaj, 
Vaňovec, Kolembus, Gera, Štrba, Jedinák, Šľapka, Droščák, Čimbora, Mravec, 
Bulejčík, Matušík, Bakala, Vojtuš, Kubica, Šadlák. Nová Bystrica: Šurina, 
Baričiak, M. Chovanec, Džurný, R. Cabadaj, P. Dubovický, Lokša, Cáder, T. 
Cabadaj, Držiak, Griga, Vojtek, Fedor. 
Vasiľov: Škombár, Feja, Kaprálik, J. 
Baraniak, Markusek, Bombjak, A. 
Paľo, Jadroň, Hnojčík, P. Baraniak, M. 
Paľo, Josipovac: A. Gavljak, Adam 
Prevozník, J. Batorek, E. Getoš, 
Andrija Prevozník, D. Kocúr, T. Eling, 
S. Hulak, D. Pajeska, Marko Batorek, 
Marijan Batorek, N. Krha, J. Kukučka, 
M. Mičan, J. Hulak. Foto: Futbalisti 
Novej Bystrice vyhrali turnaj vo svojej 
obci. 

Po ukončení zápasu starostovia obcí zapálili symbolickú Vatra 
zvrchovanosti. 

   
 

MY Kysucké noviny 
foto: Rudolf Chovanec, Jaroslav Kováč 
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(Údaje sú z obecnej matriky) 
 

Manželstvo uzavreli 
Zuzana Šumská a Peter Potočár, 19.06.2010 
Jana Grigová a Štefan Gavenčiak, 26.06.2010 
Zuzana Petreková a Martin Tichý, 30.07.2010 
Daniela Svitková a Viktor Podmanický, 31.07.2010 
Veronika Chovancová a Matej Poništ, 07.08.2010 
Ing. Katarína Boriková a Gabriel Kubiš, 21.08.2010 

 
Narodenie dietata 

júl 
Martin Pevelek, 03.07.2010, František a Zuzana, rod. Budošová 
Timea Chalúpková, 13.07.2010, Ivan a Bc. Miroslava, rod. Zacharová 

 
Strieborný sobáš 

Ján Ondrovič a Anna,rod. Džurná 
 

Životné jubileá 
40 rokov 

Ján Čierňava 
Michal Kubeň 
Ladislav Kačeriak 
Vasil Masnica 
Alena Borovičková 
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50 rokov 
Rudolf Chalupka 
Ján Pavelek 
Emília Repková 

 
60 rokov 

Justín Slučiak 
 
70 rokov 

Vilma Koleníková 
Vendelín Chreno 

 
80 rokov 

Mária Cingelová 
Mária Talapková 
Paulína Radôšťanová 

 
Nad 80 rokov 

Márá Miháliková (81) 
Mária Pastvová (82) 
Anna Brisudová(82) 
Cecília Mazúrová(82) 
František Fedor (84) 
Františka Šumská(85) 
Paulína Chmúrčiaková(86) 
Alojz Koleno(86) 
Anna Huláková(87) 
Mária Patylová(89) 
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Opustili nás 
Viktor Kotvas (†75) 
Štefan Hruška (†63) 
Mária Čierňavová (†75) 
Viktor Riečičiar (†61) 
Paulína Strapáčová (†87) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KNIŽNÉ NOVINKY: 
 

Židovský štát 1. diel Pokus o moderní žešení židovské otázky / Herzl Theodor /,  
Osmy hriech / Vandenberg Philipp /,  
Carmen 1. diel / Mérimeé Prosper /,  
Dracula. Knieža nemŕtvych. /  
Stoker Dacre a Holt Ivan /,  
Hollywoodske lásky / Collins Jackie /,  
Apartmán č. 2 / Steel Danielle /,  
Antonius a Kleopatra / Shakespeare William /,  
Bohyňa v domácnosti 1. diel / Kinsella Sophie /,  

OZNAM 

Miestna knižnica Nová Bystrica, je otvorená: 

Pondelok: 10:00 – 15:00 hod. 
Streda: 08:00 – 15:00 hod. 
Piatok: 10:00 – 14:00 hod. 

 
  ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK: 
 
Dospelý a dôchodcovia........1,65 € ( 50,- Sk ) 
Deti a študenti.....................0,65 €  ( 20,-Sk ) 
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Eurokniha. Štáty amince / kolekív /,  
Atentáty na Hitlera 1. diel / Knopp Guido /,  
Ako nezaspať pri sexe – praktická príručka / Baxendale Martin / 
Petr Urban bez zábran - dielo o sexe / Urban Peter /,  
Vlčí sľub – Vlčie kroniky / Hearstová Dorothy /,  
Síla osudu / Kleypas Lisa /, Othello /  
Shakespeare William /, Do roka a do dňa /  
Repovská Jarmila /, Milovať nepriateľa/ Drake Shannon /,  
Advokát chudobných 3. diel / Grisham John /,  
Rok, ktorý zmenil svet / Meyer Michael /,  
Alchymistovo tajemství  1. diel / Mariani Scott /,  
Alchymista 3. diel / Coelho Paulo /,  
Druhá šanca / Steel Danielle  
Mesto zlodejov / Benioff David /,  
Číňan / Mankell Henning /,  
Bodka v adresári / Repovská Jarmila /,  
Dve dievčatá v belasom / Clark Mary Higgins /,  
Kosti / Keleová – Vasilková Táňa /,  
Nové dejstvo / Repovská Jarmila /,  
Dianetika. Moderná veda o duševnom zdraví. / Hubbard Ron L. /,  
Dianetika. Sebaanalýza. / Hubbard Ron L. /,  
Dianetika. Vývoj vedy. / Hubbard Ron L. /,  
Dianetika. Pôvodná štúdia / Hubbard Ron L. /,  
Scientológia. Základy myslenia. / Hubbard Ron L. / 

 
 
 

Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v dňoch : 
 

16.09.2010 
14.10.2010 
28.10.2010 
16.09.2010 

 
 
Články uverejnené v Novobystrickom hlásniku sa nemusia zhodovať s názormi 
redakčnej rady. 
Redakčná rada nezodpovedá za obsah uznesení zo zasadnutí OZ v Novej Bystrici. 
Vaše pripomienky, podnety a názory týkajúce sa života v našej obci môžete doručiť 
šéfredaktorke Mgr. Eve Jonekovej alebo poslať na emailovú adresu: 
ounbystrica@stonline.sk. 
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V sobotu 18. septembra 2010 sa uskutoční REFERENDUM, v ktorom 
oprávnení občania rozhodnú o otázkach: 
 

1. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom 
zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za 
služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským 
rozhlasom? 

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom 
rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej 
republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona 
o priestupkoch? 

3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným 
zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  
na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia? 

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom 
ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové 
vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur? 

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila 
možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 
a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu? 

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala 
osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti upraviť právo na 
odpoveď podľa tlačového zákona?“. 

 
Volebný okrsok č. 01 – kultúrny dom Nová Bystrica 
                           č. 02 – kultúrny dom pri ZŠ s MŠ Vychylovka 
18. augusta 2010 v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. 
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