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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici,
ktoré sa konalo dňa 8.11.2007
zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa
uznášať, nakoľko je prítomných 7
poslancov.

Prítomní:
Milan Kotvas

Časopis Obce Nová Bystrica
Č. 8/2007 november
XVI. ročník
10,- Sk

Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Žemel Milan
Šadibol Dušan
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef

2.

Neprítomní:
Držiaková Monika
Masnicová Vilma

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dňa 16.11.2007 o 14.00 hod. sa na Obecnom úrade v Novej
Bystrici uskutočnilo slávnostné odovzdanie stavby „Vodovod – Nová
Bystrica – 1. etapa.“
Pokračovanie na strane č. 12

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

Rokovanie:
1.Otvorenie
Zasadanie obecného zastupiteľstva
otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce,
ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že

Určenie zapisovateľa
zápisnice

a overovateľov

Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce.
Za overovateľov zápisnice navrhol
Janu Hulákovú a Jozefa Kultána.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol Milana Žemela,
Rudolfa
Chovanca a Jozefa Radôšťana. Návrh bol
jednohlasne schválený.

4. Rôzne
Starosta obce na úvod informoval OZ
o plnení uznesení. Rokoval s p.
Hančinským o premiestnení drevovýroby
na iný pozemok. P. Hančinský s návrhom
súhlasil s podmienkou, aby pozemok bol
vybavený inžinierskymi sieťami. Pozemky
na priemyselnú zónu ešte neboli
jednoznačne dohodnuté. Najvýhodnejšie
by to bolo pravdepodobne na začiatku
obce. V plnení tohto bodu sa pokračuje.
Prístrešok na bytovke pri ZS už je hotový,
ale chýbajú na bytovkách u Korčeka.
Starosta

obce

prečítal

OZ

žiadosť
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obyvateľov u Bereši o odstránenie
problému veľkého hluku z drtičky odpadu.
OZ žiadosť zobralo na vedomie a uložilo
stavebnej komisií rokovať s p. Šadibolom
ohľadom
odstránenia
uvedeného
problému.
Starosta obce informoval OZ, že pri
futbalovom ihrisku je veľký neporiadok
spôsobený podnikateľmi, ktorí podnikajú s
drevom. OZ uložilo pracovníčkam obce,
aby vyzvali všetkých podnikateľov, ktorí
uvedené spôsobili a pozemok uviedli do
pôvodného stavu. V prípade, že nedôjde k
náprave bude im uložená pokuta.
Starosta obce informoval OZ o výške
faktúr za vodu a TKO a doporučil, že pri
schvaľovaní VZN o poplatkoch na budúci
rok bude potrebné poplatky za vodu a
TKO zvýšiť. Za odpad minimálne na 160,Sk a za vodu aspoň na 200,- Sk.
OZ uložilo p. Chovancovi odpojiť
prípojku vodovodu do budovy bývalého
Rozvoja, nakoľko budova sa nevykuruje,
nikto tam neplatí poplatok za vodu, je
riziko v zimnom období, že potrubie
zamrzne a následne dôjde k poruche.
Starosta obce informoval OZ, že vodovod
do Mrvy urobí ešte firma Riastav, ale
bager bude musieť zaplatiť obec.
Ekonómka obce predložila OZ rozbor
hospodárenia za 3. štvrťrok 2007. OZ po
prerokovaní rozbor hospodárenia schválilo
bez pripomienok počtom hlasov 7.
Ekonómka obce predložila OZ návrh
rozpočtového opatrenia č. 2, ktorý bol
schválený počtom hlasov 7.
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Kontrolórka obce predložila OZ Správu z
následnej finančnej kontroly na l. polrok
2007, ktorú vykonala v ZŠ s MŠ Nová
Bystrica. OZ správu zobralo na vedomie.
Kontrolórka obce predložila OZ Správu z
následnej finančnej kontroly - z kontroly
nájomných zmlúv za nebytové priestory.
OZ správu zobralo na vedomie.
Kontrolórka obce predložila OZ Záznam z
kontroly neuhradených faktúr. OZ záznam
zobralo na vedomie.
Starosta obce predložil OZ na schválenie
záložnú zmluvu uzatvorenú podľa § 151 a
a nasl. Obč. zákonníka č. 0342-PRB2005/Z so záložným veriteľom MV a RR
SR, Prievozská 2/B, Bratislava 26 k
nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 937
v podieli l/l k celku a to:
l. stavba bytového domu č. s. 1125
postaveného na parcele č. 4702/91 zast.
plocha o výmere 268 m2
2. stavba bytového domu č. s. 1126
postaveného na parcele č. 4702/92 zast.
plocha o výmere 268 m2, ktorých
výlučným vlastníkom je Obec Nová
Bystrica a ktorá sa ako záložca zaviazala
využiť bytové jednotky v nich výlučne na
účely nájomného bývania. OZ uvedenú
zmluvu schválilo počtom hlasov 7.
Starosta obce predložil OZ na schválenie
zmluvu o zriadení záložného práva podľa
§ 151 písm. b Občianskeho zákonníka na
základe zmluvy č. 502/1938/2005 so
záložným veriteľom ŠFRB, Lamačská
cesta 8, Bratislava 37 na nehnuteľnosti
vedené na liste vlastníctva č. 937 k. ú.
Nová Bystrica, Správa katastra Čadca a to:
1. bytového domu č. s. 1125 postaveného
na parcele č. 4702/91,
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2. bytového domu č. s. 1126 postaveného
na parcele č. 4702/92,
3. parc. č. 4702/91, zast. plochy a nádvoria
o výmere 268 m2,
4. parc. č. 4702/92, zast. plochy a nádvoria
o výmere 268 m2
/parc. reg. "C" evid. na katastrálnej mape/.
OZ zmluvu schválilo počtom hlasov 7.
P. Huláková predložila OZ návrh VZN
Obce Nová Bystrica o niektorých
podmienkach držania psov na území obce.
Návrh VZN bol schválený počtom hlasov
7 bez pripomienok.
Starosta obce informoval OZ, že sú podané
projekty na výstavbu a rekonštrukciu
školského areálu v Novej Bystrici a na
druhú etapu výstavby vodovodu. Projekt
na výstavbu vodovodu do Šumských a
Veľkého Potoka je hotový, ale ešte nie je
podaný.
Starosta obce informoval OZ, že SEVAK
nebude mať prostriedky na kanalizáciu
najmenej 5 rokov. Zatiaľ zisťuje, či
obecný úrad môže požiadať o dotáciu na
kanalizáciu.
Starosta obce oboznámil OZ o prioritách v
budovaní Obce Nová Bystrica. Zhrnul ich
do piatich bodov a to:
1. dobudovať areál ZŠ s MŠ Nová
Bystrice vrátane telocvične
2. vybudovať vodovody postupne v celej
obci a po dobudovaní vodovodu začať
riešiť výstavbu kanalizácie
3. dokončiť rozostavanú budovu materskej
školy v osade u Timka
4. začať projektovú časť výstavby centra
obce, prípadne aj samotnú výstavbu
5. po dobudovaní vodovodu a kanalizácie
postupne opravovať miestne komunikácie
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a chodníky. OZ uvedené zobralo na
vedomie.
Starosta obce predložil OZ žiadosti Petra
Kohúta, bytom Nová Bystrica 1086,
Rastislava Kohúta, bytom Nová Bystrica
965 a Kornela Kohúta, bytom Nová
Bystrica 19, o vybudovanie prístupovej
cesty a osvetlenia miestnej komunikácie.
OZ žiadosti zobralo na vedomie.
Starosta obce predložil OZ žiadosť Heleny
Fedorovej, bytom Nová Bystrica 770, o
vybudovanie verejného osvetlenia. OZ
žiadosť zobralo na vedomie.
Starosta obce predložil OZ žiadosti Anny
Borisovej, bytom Vychylovka 645, Zity
Mokryšovej, bytom Vychylovka 236,
Antónie Krištofovej, bytom Vychylovka
253 a ZŠ s MŠ vo Vychylovke o úpravu
autobusov. OZ žiadosti zobralo na
vedomie a bude rokovať so SAD o splnení
požadovaných autobusových liniek.
Starosta obce predniesol OZ Správy o
výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti na ZŠ s MŠ Nová
Bystrica a Vychylovka za školský rok
2006/2007. OZ správy zobralo na
vedomie.

5. Diskusia
P. Chovanec - upozornil starostu obce, aby
sa nezabudlo na oplotenie cintorína,
kanalizácie a cesty. Informoval o možnosti
vybudovania bezdrôtového rozhlasu v
obci.
P. Jančulová sa informovala, či osada u
Bereši bude s vodou patriť pod Sevak
alebo obec. Doporučila starostovi obce
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riešiť prechod pre chodcov u Škorvagy.
P. Huláková - doporučila starostovi obce
pri oprave poruchy vodovodu vopred
informovať občanov, aby si mohli napustiť
vodu. Tiež sa informovala, kedy bude
verejné osvetlenie pri ZŠ. Požiadavky na
verejné osvetlenie sa budú riešiť s firmou,
ktorá ho spravuje.

6. 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 11/2007
A/berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3.
overovateľov
zápisnice:
p.Janu
Hulákovú a p. Jozefa Kultána
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana,
p. Rudolfa Chovanca a p. Milana Žemela
5. nepovolenú skládku odpadov pri
futbalovom ihrisku /kôra, konáre, reziny,
hlina.../
6. informáciu starostu obce o probléme
obecného vodovodu
7. informáciu starostu obce o príprave
VZN o poplatkoch za vodu a TKO na
budúce zastupiteľstvo
8. rozbor hospodárenia obce k 30. 9. 2007
9. Správu z následnej finančnej kontroly v
ZŠ s MŠ Nová Bystrica
10. Správu z následnej finančnej kontroly
OcÚ Nová Bystrica - kontrola nájomných
zmlúv za nebytové priestory
11. Zmluvu o zriadení záložného práva
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podľa § 151 písm. b Občianskeho
zákonníka na základe zmluvy č.
502/1938/2005 so záložným veriteľom
Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská
cesta 8, 834 04 Bratislava 37 na
nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č.
937 kat. úz. Nová Bystrica, správa katastra
Čadca a to:
- 1. bytového domu č. s. 1125 postaveného
na parcele č. 4702/91
- 2. bytového domu č. s. 1126 postaveného
na parcele č. 4702/92
- 3. parc. č. 4702/91 zast. plochy a
nádvoria o výmere 268 m2
- 4. parc. č. 4702/92 zast. plochy a
nádvoria o výmere 268 m2
/parc. reg. "c" evid. na katastrálnej mape/
12. Záložnú zmluvu uzatvorenú podľa §
151 a a násl. Občianskeho Zákonníka č.
0342-PRB-2005/Z so záložným veriteľom
MV a RR SR, Prievozska
2/B,
825
25
Bratislava
26
k
nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 937
v podieli 1/1 k celku a to:
- l. stavba bytového domu č. s. 1125
postaveného na parcele č. 4702/91, zast.
plocha o výmere 268 m2
- 2. stavba bytového domu č. s. 1126
postaveného na parcele č. 4702/92
zastavaná plocha o výmere 268 m2,
ktorého výlučným vlastníkom je Obec
Nová Bystrica a ktorá sa ako záložca
zaviazala využiť bytové jednotky v nich
výlučne na účely nájomného bývania.
13. informáciu starostu obce k ďalšiemu
smerovaniu investičných akcií budovania
Obce Nová Bystrica:
- l. dobudovať areál ZŠ s MŠ Nová
Bystrica
- 2. vybudovať vodovody postupne v celej
obci a následne riešiť kanalizáciu v Obci
Nová Bystrica
- 3. dokončiť dostavbu rozostavanej MŠ v
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osade u Timka
- 4. projekčne a investične začať riešiť
výstavbu centra Obce Nová Bystrica
- 5. postupne po dobudovaní vodovodov a
kanalizácie riešiť povrchovú živičnú
úpravu
miestnych
komunikácií
a
chodníkov
- 6. vybudovanie bezdrôtového obecného
rozhlasu
17. návrh na odpísanie nevymožiteľných
nedoplatkov za minulé roky podľa
priloženého zoznamu v celkovej výške
89.432,--Sk

B/ schvaľuje
1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef
Radôšťan, Rudolf Chovanec a Milan
Žemel
3. správu o plnení uznesení z
predchádzajúceho zastupiteľstva
4. sťažnosť obyvateľov osady u Bereši na
hluk z drtičky štiepky p. Františka
Šadibola
5. rozbor hospodárenia obce k 30. 9. 2007
počtom hlasov 7
6. rozpočtové opatrenie č. 2 predložené
účtovníčkou, p. Mazúrovou počtom
hlasov 7, 2 neprítomní
7. zmluvu o zriadení záložného práva
uvedenú v bode "A/11"
8. Záložnú zmluvu uvedenú v bode
"A/12"
9. zámer plánovaných investičných akcií
budúceho smerovania rozvoja Obce
Nová Bystrica v daných prioritách ako
boli uvedené v informacií starostu obce
v uvedených šiestich bodov A/13
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C/ukladá
1. stavebnej komisií vyvolať jednanie s p.
Šadibolom o možnostiach odstránenia
nadmerného
hluku
protihlukovou
izoláciou
2. pracovníčkam OcÚ zoštylizovať
písomnú
výzvu
pre
všetkých
podnikateľov spracujúcich drevo na
odstránenie tejto skládky v čo najkratšej
dobe. V prípade neakceptovania tejto
výzvy zo strany podnikateľov pristúpiť
na tvrdšie postupy /sankcie/ proti ním
3. p. Chovancovi Rudolfovi odpojiť
prípojku vody k budove Rozvoja v
Novej Bystrici

9. 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
Overovatelia:
Jozef Kultán
Huláková Jana
Zapisovateľ:
Anna Chovancová

starosta obce
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Sviatosť manželstva
Čo sú „manželské prekážky“?
Cirkevné zákony obsiahnuté v Kódexe cirkevného práva (Codex Iuris
Canonici) stanovujú, že existujú určité situácie alebo okolnosti, ktoré
spôsobujú, že katolík nemôže uzavrieť sviatosť manželstva.
Sú to:.
1. prekážka veku - muž 16, žena 14
rokov. (Občiansky zákon vyžaduje u nás
18 rokov).
2. Telesná neschopnosť riadneho
manželského kontaktu.
3. Platne uzavretý manželský zväzok.
4. Rozdielnosť náboženstva alebo
vierovyznania.
5. Platne prijatá diakonská, kňazská
alebo biskupská vysviacka.
6. Večné sľuby zložené v rehoľnej
komunite.
7. Únos.
8. Účasť na vražde svojho manžela
alebo spolumanžela kandidátky na nové
manželstvo.
9. Pokrvenstvo (bratranec- sesternica).
10. Verejná mravopočestnosť.
11. Švagrovstvo.
12. Adopcia (zákonné príbuzenstvo).
Väčšina týchto prekážok sa „odstraňuje“ dišpenzom, čiže individuálnym
povolením pápeža alebo biskupa. Sprostredkovateľom je miestny správca
farnosti.
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Prečo Cirkev zakazuje svojim členom, aby sa sobášili s neveriacimi
alebo príslušníkmi iných náboženstiev a vierovyznaní?
Táto manželská prekážka, ako aj všetky ostatné, definované Cirkvou,
vyplývajú z jej lásky a starostlivosti o budúcnosť manželstva. V
konfesijne „miešanom“ manželstve sa katolícka stránka môže v
duchovnej oblasti ľahko „zlajdáčiť“. Pod vplyvom príkladu alebo
posmechu zo strany neveriaceho, či nekatolíckeho spolumanžela jej hrozí
nebezpečenstvo zanedbávania modlitby, svätej omše a spovede. Nie je
jednoduché v takomto manželstve viesť deti ku sviatostiam. Vyskytujúce
sa konflikty v tejto oblasti často ohrozujú stabilitu manželstva. Biskup
môže dať povolenie (dišpenz) k takémuto sobášu, ak mu veriaca stránka
písomne prisľúbi, že v tomto zamýšľanom „miešanom“ manželstve bude
svoju katolícku vieru praktizovať a katolícky vychovávať deti. Druhá
stránka podpíše, že si je vedomá záväzkov katolíckej stránky a bude ich
rešpektovať.

Ako sa pripravujú katolícki snúbenci na prijatie sviatosti
manželstva?
1. Vedú normálnu náboženskú prax (účasť na nedeľných sv.
omšiach, sväté prijímanie a každodenná modlitba, najmä za seba
navzájom).
2. Prídu na „zápis“ na faru aspoň 3 mesiace pred plánovaným
sobášom.
3. Zúčastňujú sa katechéz, ktoré pre nich organizuje kňaz vo farnosti.
4. Zúčastňujú sa stretnutí s katolíckym zdravotníkom a psychológom.
Kde a kedy sa uskutočňujú stretnutia s veriacim zdravotníkom a
psychológom?
Snúbenci z farnosti Nová Bystrica majú na výber: Kysucké Nové Mesto Základná škola Clementisova (najbližšie 15.12.2007- psychológia o 8.30
hod. a zdravotníctvo 10.00 hod.) alebo Čadca - Kýčerka v pastoračnom
centre pod kostolom (každý prvý piatok mesiaca o 17.00 hod.). Po
stretnutí požiadajú vyučujúceho o písomné potvrdenie o svojej účasti.
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9

Čo je obsahom týchto náuk?
Veriaci psychológ hovorí o vzťahoch v manželstve a rodine z hľadiska
viery a vedy. Veriaci zdravotník vysvetľuje otázku úcty k počatému
životu, hovorí o škodlivosti a hriešnosti antikoncepcie a učí prirodzené
metódy regulácie počatí.
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Čo predkladajú snúbenci správcovi farnosti pri prvej náuke (pri
zápise na fare)?
1. V prípade, že ani jedna stránka nepatrí do našej farnosti, potrebujú
predložiť tzv. licenciu, čiže písomné povolenie jedného z ich
príslušných farárov.
2. Svoj krstný list z farnosti krstu, ak boli pokrstení mimo našej
farnosti.
3. Sobášne tlačivo z miestnej matriky.

Prečo Cirkev zakazuje katolíkom žiť spolu bez sobáša?
Žiť spolu pred sobášom je smrteľný hriech proti 6. Božiemu prikázaniu:
„Nezosmilníš“. Učenie Cirkvi v tejto otázke nie je teda nejakým
svojvoľným cirkevným pravidlom. Ide o vernosť Božiemu zákonu. Mladí
katolíci pripravujúci sa na manželstvo, ak chcú byť verní Bohu a Cirkvi,
si nedovolia intímny život bez sobáša, ani sa neubytujú v spoločnej
domácnosti, kým sa nezosobášia. Veľká zodpovednosť spočíva v tejto
oblasti na rodičoch. Svedomitý otec a matka nedovolia, aby sa do ich
domu nasťahoval(-a) budúci zať (budúca nevesta). Pokiaľ by
pochvaľovali takýto „štýl“ prípravy na manželstvo svojho syna alebo
dcéry, tento ťažký hriech by sa počítal aj rodičom.

Environmentálny deň: „Chránime prírodu a životné
prostredie“
V stredu 24.10. 2007 sme sa s deťmi z MŠ vybrali do školskej
záhrady, aby sme plnili úlohu z environmentálnej výchovy.
Keďže chceme mať okolie MŠ pekné a upravené, snažili sme sa čo
najusilovnejšie plniť náš cieľ, ktorým bolo zbierať odhodené papiere,
plastové obaly a hrabať lístie. Deti sa v šatni teplo poobliekali, pretože
počasie bolo už chladnejšie a slniečko ostrejšie. Úlohu plnili deti z malej
aj veľkej triedy spoločne. Pani učiteľka Poništová oboznámila deti s tým,
čo budú robiť. Zmotivovala ich, že sa zahrajú na usilovné mravčeky a čo
najkrajšie si poupratujú našu záhradu, pretože na jeseň poopadávalo do
nej veľa lístia a malí nezbedníci nám do nej nahádzali papieriky a iné
nečistoty. Pani učiteľka vysvetlila deťom, že prostredie, v ktorom žijeme,
by malo byť vždy čisté, upravené a hlavne bezpečné. Potom sme deťom
rozdali detské fúriky, hrabličky a hračky, vrecia na odpad. Rozdelili sa do
troch skupiniek: jedna skupinka hrabala lístie na kôpky, druhá skupinka
usilovných mravčekov naložila lístie do fúrikov. Tretia skupinka aj s pani
učiteľkami ich už čakala s vrecami, kde vysypali pohrabané lístie.
Deti si za svoju usilovnosť zaslúžili sladkú odmenu a papieriky
z cukríkov nehodili na zem, ale do spoločného vreca. Nakoniec sme sa
všetci spoločne zahrali a veselo zabávali.
Kolektív učiteliek MŠ

Stanislav Capiak
váš duchovný otec
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Dňa 8.11.2007 sa uskutočnilo KOMPARO pre žiakov 9. ročníka. Aj naši
žiaci mali možnosť preveriť si vedomosti z matematiky a zo slovenského
jazyka formou testov. Po jeho vyhodnotení budú mať prehľad, ktoré témy
ovládajú a ktoré je potrebné docvičiť, aby zvládli blížiaci sa MONITOR.
Mgr. Anna Borisová

Dňa 13.11.2007 sa v našej škole uskutočnila pre žiakov 3., 4., 8., 9.
ročníka prednáška pod vedením p. Mgr. Byrtusovej z PPP v Čadci.
Cieľom prednášky bola protidrogová prevencia na ZŠ.
Mgr. Ľubomíra Škorvagová

Z tvorby žiakov
PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU

Slovenčina mám ťa rád,
dáš mi toľko dobrých rád.
Už som múdry ako svet,
ty si sladká ako med.

Richard Šadibol, 3.ročník

Slávnostné odovzdanie stavby „Vodovod –
Nová Bystrica – 1. etapa“
Pokračovanie zo strany č.1

Odovzdanie stavby prebehlo za účasti starostu Obce Nová Bystrica
Milana Kotvasa, poslancov obecného zastupiteľstva, popredných
činiteľov obce, Mgr. Jána Čierňavu a pozvaných hostí – predsedníčky NR
SR a podpredsedníčky SNS Anny Belousovovej a predsedu Dozornej rady
Sevak Žilina, predsedu ZMO Kysúc a primátora mesta Čadca Ing. Jozefa
Vražela a občanov Obce Nová Bystrica.
Odovzdanie diela, ktoré vytvorila firma Riastav pod vedením Mgr.
Jána Čierňavu vďaka výraznej pomoci Ministerstva životného prostredia
a podpredsedníčky NR SR Anny Belousovovej, sa začalo slávnostným
prestrihnutím pásky pozvanými hosťami. Na obecnom úrade po privítaní
hostí a ostatných prítomných, starosta obce podal základné informácie
o stavbe. Z environmentálneho fondu bolo poskytnuté 11 milión 200 tisíc
korún a obec prispela sumou 566 tisíc korún. V 1. etape bolo
vybudovaného 2,2 km potrubia, ktorým bude dodávaná vzácna tekutina
pre približne 200 obyvateľov.
2. etapa stavby prebehne na budúci rok. Projekt je podaný na úsek
1,7 km, čím sa pokryje stredná časť obce, v ktorej bude zahrnutá aj ZŠ
s MŠ Nová Bystrica. Na ostatných 14 km potrubia bude potrebných 100
miliónov korún, ktoré bude nutné žiadať cez Európsku úniu, nakoľko
pôjde o veľkú sumu, ktorú nie je možné získať z environmentálneho
fondu.
Predsedníčka NR SR a podpredsedníčka SNS Anna Belousovová
vo svojom príhovore povedala, že za krátku dobu účasti vo vláde (jeden
a pol roka), v priebehu posledných 4 mesiacoch poskytla SNS Obci Nová
bystrica 11 miliónov korún. Je rozhodnutá pomáhať Kysuciam a obciam,
ktoré boli doteraz nejakým spôsobom podceňované. Je potrebné využiť
šancu, ktorá sa Kysuciam ponúka, nakoľko doteraz ešte taká šanca nebola.
Do poriadku treba dávať obec po obci. V našej obci ide o projekty na
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opravy škôl, na prebudovanie centra obce. SNS, podľa slov Anny
Belousovovej, urobí maximum. Zároveň poukázala na možnosť
vytvárania pracovných miest, využitie šikovných rúk a realizáciu
projektov v oblasti turistiky, cestovného ruchu.
Predseda Dozornej rady Sevak Žilina a predseda ZMO Kysúc Ing.
Jozef Vražel sa vyjadril v podobnom duchu. Región Kysúc je mimoriadne
zaostalý. Popredali sa podniky, a preto poukázal na potrebu vytvárania
pracovných príležitostí, aby naše deti nemuseli odchádzať za lepšími
zárobkami mimo svojho domova. Aby sa raz mohlo povedať, že za tejto
éry sa začalo budovať viac a lepšie.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zároveň
ich pozval na deň 24. 11.2007, t.j. sobotu, do kultúrneho domu, kde ich
o 17. 00 hod. oboznámi s plánom činnosti pre budúce obdobie. Okrem už
spomínaného projektu opráv škôl, vybudovania školského areálu a centra
obce, by chcel ponúknuť vhodné prostredie našim mladým ľuďom. Aby
talenty neodchádzali za kultúrou a športovým vyžitím do susedných obcí,
ktoré zároveň reprezentujú svojimi skvelými výkonmi i v rámci
Slovenska.
Na záver pozval všetkých prítomných na pohostenie.

Mgr. Eva Joneková
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Dobrák - svätý Mikuláš
Deti, ja som Mikuláš,
modlite sa otčenáš.
Mrcha deťom nesiem korbáče,
dobrým orechy a koláče.
Šiesteho decembra je Mikuláša. Deti sa ho nevedia dočkať, a už
večer predtým si chystajú pančuchy alebo ukladajú topánky do okien, či
predo dvere, aby ich mohol Mikuláš naplniť dobrotami.
Keď však Mikuláš zaklope na naše dvere, vtedy sa už detská
radosť zmení na neistotu. Veď Mikuláš odmeňuje iba dobrých. A kto už
bol vždy dobrý? 365 dní!? A vraj by mohol mať so sebou aj metlu
alebo akéhosi zlostného pomocníka.
Ale kto sa už raz s Mikulášom stretol, vie, že sa ho nemusí báť.
Mikuláš je priateľom všetkých detí. Hovorí sa, že bol biskupom v Myre
v dnešnom Turecku. Žil v 4. storočí a preslávil sa dobrými skutkami
a veľkorysým srdcom voči deťom. Je to svätec, patrón seminaristov,
námorníkov, pekárov, pomocníkom vo všetkých nebezpečenstvách
a v Amerike je patrónom bankárov. Legendy hovoria o zázrakoch, ktoré
vykonal.
„Zo životopisov tohto sympatického svätca je známa epizóda, ako
dal nepozorovane v noci trom chudobným dievčatám peniaze na veno, aby
sa mohli čestne vydať. Spomína sa tiež udalosť, že dosiahol oslobodenie
troch nevinne na smrť odsúdených dôstojníkov i ako zachránil
stroskotaných námorníkov.“ - píše vo svojej knihe V jasliach položený
(1998) Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.
Viac nám o ňom napovie nasledujúci básnický obraz, ktorý
nájdeme taktiež v spomínanej knihe.
V nebi jedného dňa Mikuláš povedal Kasiánovi: „Poďme dolu na
zem, aby sme sa trochu pozreli, ako ľudia žijú.“ I zostúpili z neba
a zastavili sa v roľníckom kraji. Ako tak kráčajú, zbadajú voz hlboko
zapadnutý do blata. Chudé volky boli doň zapriahnuté a roľník - mužík ich
poháňal, povzbudzoval a šľahal, ale márne. Kolesá boli ako
priklincované, a vôbec sa nepohli. Tu povedal Mikuláš: „Poďme

Novobystrický hlásnik

15

a pomôžme mu!“ Kasián na to: „Ale ako to urobíme? Máme predsa čisto
biele nebeské rúcho. Keby sme išli voz tlačiť, celí by sme sa od blata
umazali.“ Mikuláš išiel sám. Vyhrnul si rukávy a spolu s mužíkom sa dal
tlačiť voz. Dlho sa namáhali, až sa im to podarilo. Obaja sa potom vrátili
do neba. Svätý Peter sa ich pýta, kde boli tak dlho, a hneď si všimne
umazané rúcho Mikuláša. Mikuláš sa hneď ospravedlnil:“Pomáhal som
vytlačiť voz z blata. Odpusť mi, hneď sa idem očistiť.“ „Bol s tebou však
aj Kasián – a ten je prečo čistý?“ „On si však nechcel umazať šaty,“
odpovedal Mikuláš“. „Ach tak, rozumiem,“ hovorí Peter. „Odteraz svätý
Mikuláš pre jeho dobrotu bude mať v Rusku dva sviatky v roku. Zaslúži si
to. Ale Kasián len jeden a ešte k tomu 29. februára, aby ho chválili iba raz
za štyri roky.“
Takže, piateho decembra si všetci umyjeme čižmičky, dáme do
okienka a budeme sa tešiť, čo nám Mikuláš do nich vloží. Čo to bude?
Ovocie, sladkosti, či uhlie, zemiak alebo vareška? Záleží od toho, akí sme
boli. A možno ešte tentoraz trochu prižmúri oko. Nechajme sa prekvapiť.
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Blahoželáme!
Dňa 9.11.2007 oslávil svoje päťdesiate narodeniny náš rodák
Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup a čestný občan Obce Nová
Bystrica. Dodatočne mu pri tejto príležitosti želáme do ďalších rokov veľa
zdravia, šťastia, spokojnosti, tvorivých síl, pozitívneho myslenia ako aj
veľa Božích milostí.
Redakčná rada

Postreh občana

Mgr. Eva Joneková

Narodeniny Otca biskupa

Náš Otec biskup Mons. Viliam Judák oslavoval 9. novembra 2007
svoju „päťdesiatku". Pri tejto príležitosti pán farár Capiak slúžil za neho
svätú omšu, na ktorej sa zúčastnili nielen veriaci, ale aj žiaci základnej
školy. Pán farár v mene svojom, ale aj v mene nás veriacich, poslal Otcovi
biskupovi telegram, ktorý nám na svätej omši aj prečítal.
Po svätej omši sa nám žiaci ešte popýšili svojimi vedomosťami o
Otcovi biskupovi, keď im pán farár kládol otázky a oni na všetky
odpovedali správne. Bolo to pekné a príjemné stretnutie so spomienkou
na Otca biskupa.
E.V.

Náš kostol bol už v dezolátnom stave. No nie je ešte ani rok a už
prekypuje krásou. Je veľmi nádherný. I návštevy sú ním uchvátené.
Všetko to má na zásluhe farská rada a pán farár, ktorý farskú radu
založil. Farská rada pracuje veľmi precízne, aj na úkor svojho času.
Z môjho pohľadu to bol dobrý výber jej členov. Myslím si, že sa všetci
veľmi snažia.
Je to veľká obeta aj zo strany farníkov, že stále prispievajú zo
svojich peňazí, hoci je ťažká doba. Keby však každé číslo domu niečím
prispelo, bolo by ešte lepšie. Dlhy by sa vyrovnali...
Za všetko srdečná vďaka celej farskej rade i nášmu duchovnému.
E.V.
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„Má nárok na odpočet nezdaniteľnej časti na daňovníka
(95.616,- Sk za rok 2007) aj dôchodca?“

Milí čitatelia,
pokračujeme informáciami, ktoré sa s blížiacim sa koncom kalendárneho
roka stávajú čoraz aktuálnejšími a potrebnejšími.

Vaše otázky:

„Musia podávať daňové priznanie na Slovensku tí, čo sú
zamestnaní v ČR?“
Áno, je to dokonca ich povinnosť, od zamestnávateľa z ČR si musia
vypýtať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za predchádzajúci rok, čiže
za rok 2007 a následne na to prepočítať tento príjem na základe
priemerného kurzu CZK za príslušný rok, prípadne za obdobie, v ktorom
mali tento príjem vyplatený a všetky tieto hodnoty napísať do príslušných
koloniek daňového priznania typu A.
V prípade nesplnenia tejto povinnosti – podania daňového priznania,
daňový úrad môže uložiť pokutu vo výške Sk 2.000,- a plus úroky
z omeškania, ak by nastala situácia doplatku dane.
Iný postup majú v tomto prípade živnostníci, ktorí podnikajú v ČR na
základe slovenského živnostenského listu. V tom prípade však môžu na
území ČR podnikať najviac 180 dní, v opačnom prípade platia iné
pravidlá a povinnosti.
Príjem z ČR na základe vydaných faktúr (po prepočítaní kurzom v deň
vyplatenia faktúr) zahrnú spolu s príjmami zo SR do celkových príjmov
zo živnosti v danom roku.

Nárok na tento odpočet má dôchodca len vtedy, ak mu bol dôchodok
uznaný v priebehu roka 2007 (od 2.1.2007). Ale ak mu bol uznaný spätne
k 1.1.2007, aj keď schválený bol až v priebehu roka, napr. až v marci
2007, nárok na tento odpočet stráca.
Avšak dôchodcovia, ktorí sú na dôchodku už dlhšie a pritom pracujú,
majú nárok na odpočet vo výške, ktorú dostanú, keď si spočítajú sumu
dôchodku za celý rok 2007 a odčítajú to zo sumy 95.616. Tento rozdiel si
potom môžu odčítať zo sumy, ktorú zarobili a znížiť si tak daňovú
povinnosť.
Uvediem príklad:
Dôchodca dostal za rok 2007 dôchodok vo výške: 87.600,- (12 x
7.300/mesačne).
Rozdiel medzi 95.616 – 87.600 = 8.016,- Sk.
Za rok 2007 dosiahol príjem (bol napr. zamestnaný na dohodu, príp.
pracovnú zmluvu) 12.000,- Sk, z ktorého mu zamestnávateľ počas roka
strhol 19 % daň – 2.280,- Sk.
Má nárok zo sumy 12.000 odčítať si sumu 8.016 = 3.948 a z tejto sumy si
vypočíta daň 19 %, čo predstavuje sumu 750,- Sk. Na základe podaného
daňového priznania mu potom daňový úrad vráti rozdiel medzi sumou
2280 – 750 = 1.530,- Sk.
V tomto prípade sa dôchodcovi oplatí podať daňové priznanie, lebo
daňový úrad mu vráti preplatok. Ak by však bol jeho dôchodok vyšší ako
suma 95.616 alebo suma jeho zárobku by bola vyššia ako rozdiel medzi
dôchodkom a odpočítateľnou položkou, nemusí daňové priznanie
podávať.

Otázky a podnety, píšte na adresu alebo e-mail redakcie.
Ing. Iveta Heltková
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Narodenie dieťaťa
Matúš Griga, Emil a Jana, rod. Podmanická
Simona Kašubová, Ivan a Viera, rod. Buchtíková
Michaela Šupolíková, Terézia Mičáková a Pavol Šupolík

Futbal

Strieborný sobáš

Konečná tabuľka po jesennej časti futbalovej sezóny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Turzovka
Svrčinovec
Nová Bystrica
Staškov
Vysoká
Snežnica
Nesluša
Ochodnica
Zborov
Klokočov
Povina
Radôstka
Čierne
Kysucký Lieskovec "B"

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
9
9
8
7
6
5
5
4
3
3
2
2

2
2
1
0
0
2
1
2
0
1
2
1
2
2

1
2
3
4
5
4
6
6
8
8
8
9
9
9

40:15
41:14
32:19
33:21
45:28
29:24
30:24
18:20
19:26
22:34
14:29
16:38
15:35
24:56

32
29
28
27
24
23
19
17
15
13
11
10
8
8

Ľubomír Romaník

Peter Kolembus a Helena, rod. Rajnohová
Jozef Šadibol a Janka, rod. Čierňavová
Štefan Blahovec a Emília, rod. Brisudová
František Podolinský a Anna, rod. Kolenová

80 rokov
Mária Romaníková
Mária Dubovická

Nad 80 rokov
Karol Talapka 92
Jozefína Cabadajová 85
Anna Jančulová 85
Martin Krištof 83
Mária Čierňavová 83
Mária Varšavová 83
Ján Cáder 82
Viktória Šadibolová 81

(Údaje sú z obecnej matriky)

Sobáše
František Jonek a Alena Slotová

Opustili nás
Alexander Žovín (†66)
Ľudovít Cadrik (†46)
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Poďakovanie
Dobrovoľný hasičský zbor Nová Bystrica ďakuje Štefanovi
Grigovi za bezplatnú dopravu na zájazd do Modry, čím opäť preukázal
svoju štedrosť.
Členovia DHZ Nová Bystrica
Dňa 9. decembra (nedeľa) bude cez Obec Nová Bystrica
prechádzať Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Preukáže nám svoju
láskavosť a štedrosť. Privezie plný koč sladkostí a obdaruje každého, kto
na neho počká pri ceste.
Trasa povedie od Rajnohy po Podrycerovú – Brhlovia so
zastávkami: Rajnohovia, Strapáčovia, Starý mlyn, pri kostole, Bisahovia,
Obecný úrad, Škorvagovia, Granátovia, Martiniskovia, Talapkovia,
Grigovia, Pavelkovia, Pišojovia, Základná škola, Rycierky, Pri kríži
a Brhlovia.
DHZ Nová Bystrica vyzýva všetkých občanov, aby vo vlastnom
záujme držali v prísnom poriadku a bezpečí svoje vykurovacie telesá
a udiarne, čím predídu prípadnému požiaru a zabezpečia ochranu svoju
i svojich susedov.
DHZ Nová Bystrica
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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Úsmevný príbeh
Stalo sa to ešte vtedy, keď som pracovala v ZŠ Nová Bystrica.
Takmer celý rok som trasu z Vychylovky do Novej Bystrice absolvovala
na bicykli, iba keď bolo zlé počasie využila som autobus. A bolo to tak aj
v ten môj „osudný deň". Bolo veľmi zlé počasie, snežilo a tak som sa
vybrala na zastávku autobusu. Šoféri autobusu poznali už takmer každého
a aj keď sme im cestu zaplatili, lístky nedávali (vtedy bol ešte
„strojčekový“ systém). To bol aj môj prípad, peniaze som šoférovi dala,
ale lístok som nedostala a ani som si ho nepýtala. Veď sú to len 3
zastávky...
Ale čo sa nestalo...? Na druhej zastávke nastúpil revízor. Stŕpla
som nielen ja, ale aj šofér. Čo teraz? Šofér mi už lístok nemohol dať a ja
som už nemala inú možnosť, len stretnúť sa zoči-voči revízorovi.
Zbytočne som vysvetľovala, že som peniaze dala. Nepočúval ma, len
chcel odo mňa zaplatiť pokutu. Ja som však ochotná nebola. Veď prečo
by som mala platiť pokutu, keď som si cestu zaplatila... Revízor bol však
neoblomný a vyšiel na mňa s tým, že ak nezaplatím, odvedie ma na
políciu. To už bolo na mňa veľa, a začínala som sa báť, čo bude ďalej...
Revízor ma posadil dopredu, aby som mu vraj neušla, kým kontroloval
ostatných cestujúcich.
Šoférovi to už tiež nebolo jedno a tak mi pošepol, že mám byť
veľmi šikovná a utiecť... A tak som sedela vpredu a tvárila sa, že som už
zmierená so svojím osudom. Ale keď autobus zastal pri ZŠ (ani neviem
kde sa vo mne zobrala taká odvaha), vyskočila som, aj keď ma revízor
chytil za ruku, udrela som ho po nej a bežala som .... až som sa zastavila v
budove, kde som sa ako-tak spamätala. Ale triaslo ma hádam až do konca
pracovnej zmeny. V ten deň mi veru nebolo všetko jedno. Nemohla som
na to zabudnúť a vtedy mi to ešte úsmevné nepripadalo. Teraz, keď už
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prešlo veľa rokov, tak sa nad týmto príbehom pousmejem, ale vždy si
dám pozor na to, že keď cestujem, musím mať aj platný cestovný lístok.
Veď revízor nikdy nespí....
E.V.
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Zabavte sa so sudoku

Vtipy
Je tuhá zima. Chlap sa vracia zo svokrinho pohrebu. Zrazu naňho spadne obrovský
cencúľ. Polomŕtvy muž zastoná:
-Tak už si tam, ty suka jedna!

Správa v novinách:
Na pokojne orajúci ruský traktor zaútočili neďaleko rusko - činskych hraníc čínsky
vojaci. Pokojne orajúci traktor streľbu opätoval a potom vzlietol.

Jeden študent si chcel v univerzitnej jedálni sadnúť na voľne miesto
vedľa profesora,
ale ten mu na to odvrkol: "Labuť nemôže byt priateľom svine"
"No dobre, tak ja teda odletím" odpovedal študent.
Profesora odpoveď urazila natoľko, že sa rozhodol študenta potopiť na
skúške a tak mu dal najťažšie otázky. Avšak študent na každú jednu
otázku v teste odpovedal výborne, a tak profesor, s túžbou študenta
potopiť, mu položil poslednú rozhodujúcu otázku: "Ideš po ceste a
nájdeš dve vrecia, jedno plne zlata, v druhom rozum. Ktoré si
vyberieš?" "Vrece so zlatom predsa", odpovie začudovane študent.
"Ha, no ja by som bral druhé vrece", potešene reaguje profesor. "No
vidíte pán profesor, každý si vyberie to, čo mu chýba" chytro odpovie
študent. Profesor od zúrivosti schytí študentov test a vpíše: "debil".
Študent bez toho, aby sa pozrel do testu, čo mu tam profesor napísal, sa
poďakuje a odíde. O chvíľu sa však vráti s testom v ruke a hovorí
profesorovi:
"Nehnevajte sa pán profesor, podpísali ste sa mi, ale známku ste mi nenapísali."

Pár prísloví na záver
Aj bez brady ľudia mladí, dajú niekedy dobrej rady.
Aj kohút je smelší na svojom smetisku.
Možno sa nám zdá, že život nemá cieľ, no ten čo sa radšej vzdá, hrá hru bez
pravidiel.
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