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XVII. ročník
10,- Sk
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1. Obec získala finančné prostriedky na ZŠ v celkovej výške 40 mil. Sk, k tomu
musíme pridať 5% vlastných prostriedkov t.j. 2 mil. Sk. V súčasnom období
prebieha výberové konanie. Do súťaže sa prihlásila iba jedna firma a to domáca
firma Riastav s.r.o. – Ing. Čierňavová. Predpokladaný začiatok realizácie prác
október 2008, ukončenie max. 18 mesiacov.
Obci nebola schválená v uvedenom projekte riadiacim orgánom MVaRR
SR telocvičňa s ihriskami. O toto sa chceme uchádzať opäť v budúcom roku.

Začiatok školského roka 2008

2. Obec odovzdala ďalšie dva projekty pre získanie finančných zdrojov z EÚ
spolu s partnermi v rámci cezhraničnej spolupráce a to:
- projekt na „Zlepšenie cezhraničnej spolupráce skvalitnením slovenskočeských ciest“, s partnerom z ČR Obec Domaslavice, kde žiadame finančné
prostriedky v celkovej výške 120 mil. Sk na rekonštrukciu ciest. Musíme sa
podieľať so 6 mil. Sk vlastných zdrojov.
- projekt na „Rozvoj kultúrno-spoločenských a športových tradícií“, kde
žiadame
finančné prostriedky na šatne pre TJ Slovan Nová Bystrica 8 mil. Sk s partnerom
z ČR Obec Pustejov. Tu sa musíme podieľať s vlastnými prostriedkami vo výške
400 tis. Sk.
3. Od 17.09.2008 bol schválený a zapísaný do Obchodného registra náš nový
Obecný podnik stavebno-poľnohospodárskej a lesnej výroby, s.r.o. Jeho
riaditeľom je Ing. Vladimír Kasaj, ktorý bude riadiť tento podnik a zároveň
vykonávať aj funkciu prednostu úradu.

Prázdniny sa skončili a brány školy sa opäť otvorili 2. septembra. Býva už
dobrým zvykom, že začiatok školského roka sa nesie v slávnostnej atmosfére.
Žiaci, rodičia aj učitelia sa po svätej omši zhromaždili na školskom dvore, kde
ich privítal riaditeľ školy Mgr. Lalinský M.
Pokračovanie na strane 19.

4. Obecný podnik prijme do pracovného pomeru štyroch až piatich
zamestnancov všestranného zamerania, najlepšie občanov obce Nová Bystrica s
termínom od 01.10.2008. Plat dohodou. Žiadosti o prijatie do zamestnania zašlite
alebo odovzdajte riaditeľovi podniku na adresu Obecného úradu Nová Bystrica
č. 657, PSČ 023 05.

Ing. Vladimír Kasaj
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Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Rudolfa
Chovanca a p. Vilmu Masnicovú. Návrh
bol jednohlasne schválený.

schválenie miesta kultúrneho referenta v
našej obci. OZ miesto kultúrneho referenta
schválilo počtom hlasov 7.
OZ sa zaoberalo na svojom zasadaní tiež
výstavbou šatní v športovom areáli v Obci
Nová Bystrica. V prípade získania
finančných prostriedkov, schválilo 5%
účasť na financovaní tohto projektu.
OZ sa dohodlo, že dňa 14. 9. 2008 bude
zvolaný
verejný
hovor
ohľadom
vodovodných prípojok.
Starosta obce informoval OZ, že ostrovček
bude určite do konca roka zavezený a
bude na ňom urobená kanalizácia.
Riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Mgr.
Milan Lalinský, v súvislosti so získaním
finančných prostriedkov na opravu školy,
poďakoval všetkým tým, ktorí sa
akokoľvek pričinili na získaní dotácie pre
školu.

4. Rôzne

5. Návrh na prijatie uznesenia

Riaditeľ ZŠ s MŠ vo Vychylovke
informoval OZ, že v školskom roku
2008/2009 má piatu triedu s počtom žiakov
5, z toho jeden integrovaný. Dal OZ na
zváženie, či bude uvedená trieda fungovať
samostatne vo Vychylovke, alebo žiaci
budú návštevovať Základnú školu v Novej
Bystrici. OZ samostatnú triedu vo
Vychylovke schválilo.
Starosta obce informoval, že v našej obci
sa v tomto období zameriavajú miestne
komunikácie, nakoľko je možnosť podania
žiadosti ohľadom získania finančných
prostriedkov na rekonštrukciu miestnych
komunikácií. OZ schválilo, v prípade
získania finančných prostriedkov na
rekonštrukciu miestnych komunikácií, 5%
účasť na ich financovaní počtom hlasov 7.
Predpokladaná cena celého projektu by
mala byť približne 80 miliónov korún.
Starosta obce predniesol OZ návrh na

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 21.8.2008
Prítomní:

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice

Starosta obce: Kotvas Milan
Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Držiaková Monika
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Masnicová Vilma
Neprítomní:
Šadibol Dušan
Žemel Milan
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Návrh uznesenia
6. Záver

Rokovanie:
1. Otvorenie
Zasadanie
mimoriadneho
obecného
zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan
Kotvas,
starosta obce, ktorý privítal
prítomných.
Skonštatoval,
že
zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa
uznášať, nakoľko je prítomných 7
poslancov.
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Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce.
Za overovateľov zápisnice navrhol p.
Jozefa Kultána a p. Janu Hulákovú.
3. Voľba návrhovej komisie

U z n e s e n i e číslo 8/2008
A/ berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. overovateľov
zápisnice: p. Jozef
Kultán, p. Jana Huláková
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana,
p. Rudolfa Chovanca, p. Vilmu Masnicovú
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B/ schvaľuje
1. program zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: p.
Radôšťan, p. Chovanec Rudolf a p. Vilma
Masnicová
3. existenciu 5. triedy v ZŠ s MŠ
Vychylovka s počtom žiakov 5 z toho
jeden integrovaný
4. 5% spoluúčasť na financovaní
rekonštrukcie miestnych komunikácií
5. miesto kultúrneho referenta
6. výstavbu šatní v športovom areáli Obce
Nová Bystrica u Škorvagy a spoluúčasť na
financovaní vo výške 5% Obcou Nová
Bystrica
6. Záver
Nakoľko
program
rokovania
bol
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal
žiadne požiadavky, ani pripomienky,
starosta obce rokovanie riadneho obecného
zastupiteľstva ukončil a poďakoval
prítomným za účasť na zasadaní.

Milan Kotvas
starosta obce

Ing. Vladimír Kasaj
prednosta obecného úradu

Overovatelia:
Jana Huláková
Jozef Kultán
Zapisovateľ:
Anna Chovancová
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici,
ktoré sa konalo dňa 18.9.2008
Prítomní:
Milan Kotvas
Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Žemel Milan
Masnicová Vilma
Radôšťan Jozef
Šadibol Dušan
Kultán Jozef
Neprítomný:
Monika Držiaková, Ing.
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 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
Dušana Šadibola a Vilmu Masnicovú.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol
Jozefa
Radôšťana,
Elenu
Jančulovú a Jozefa Kultána. Návrh bol
jednohlasne schválený.
4. Rôzne
5. Diskusia
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 9/2008
A/berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p. Dušana
Šadibola a p. Vilmu Masnicovú
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana,
p. Elenu Jančulovú a p. Jozefa Kultána
5. informáciu starostu obce o smerovaní
pri výstavbe kanalizácie v Obci Nová
Bystrica, sú dve možnosti: celková
kanalizácia obce a čistička, alebo
skupinové biologické čističky. Ktorú
variantu bude obec uprednostňovať sa zistí
formou dotazníkov rozposlaných po celej
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obci
6. informáciu o kolaudácií cesty Kysuce –
Orava a následnú rekonštrukciu cesty v
úseku Nová Bystrica - Škorvaga – nová
cesta
7. informáciu o spevnení brehov rieky
Bystrice v úseku Andrisovia – most u
Škorvagy
8. informáciu o výstavbe verejných a
miestnych komunikácií v obci Nová
Bystrica cca 26 km
9. informáciu o výberovom konaní na
rekonštrukciu školských budov v Novej
Bystrici – jeden dodávateľ Združenie
Riava – Riastav.
10. požiadavku správcu farnosti o finančnú
pomoc pri realizácií vykurovania kostola
11. problém verejného osvetlenia obce
12. výpoveď nájmu lyžiarskeho vleku vo
Vychylovke POLD Nová Bystrica
13. výpoveď nájmu kancelárskych
priestorov
v
dome
služieb
Poľnohospodársko-obchodného
a
lesníckeho družstva Nová Bystrica
14. žiadosť Albína Brisudu, Nová Bystrica
507, o finančnú výpomoc na vykurovanie
elektrickou energiou
15. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o
umiestnenie značky zákazu vjazdu do
areálu školy – tento problém bude riešený
pri rekonštrukcií školy
16. žiadosti ZŠ s MŠ Nová Bystrica a
Vychylovka o schválenie príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ
Nová Bystrica a Vychylovka
17. Milana Masnicu, Nová Bystrica 720, o
odstránenie odpadu
18. žiadosť Michala Klieštika, bytom Nová
Bystrica 137, o schválenie odpredaja
pozemku - žiadosť bude zaradená do
poradovníka
19. žiadosť Mgr. Pavla Balačína, bytom
Nová Bystrica 574, o schválenie odpredaja
pozemku
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20. žiadosť firmy Pegatrans Nová Bystrica
o prenájom miestnosti a upevnenie
poštovej schránky
21. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o
udelenie výnimky – naplnenosť 9. a 4.
triedy v školskom roku 2008/09
22. žiadosť Ondreja Šadibola, bytom Nová
Bystrica 825, o odpredaj pozemku č.
5718/62 o výmere 123 m2 a 5718/63 o
výmere 45 m2
23. žiadosť Jozefa Balačína, bytom Nová
Bystrica 819, o odpredaj pozemku č.
5718/64 o výmere 176 m2.
24. žiadosť Ľubomíra Matejčíka, bytom
Nová Bystrica 111, o schválenie
prístupovej komunikácie k rodinnému
domu po bývalej úzkokoľajovej železnici
25. žiadosť Cecílie Brisudovej, bytom
Nová Bystrica 455, o zriadenie prevádzky
26. žiadosť Jána Skaličana, bytom Nová
Bystrica 538, o súhlas k vysporiadaniu
pozemkov miestnej komunikácie č. 5665/6
27. žiadosť o odkúpenie pozemkov firmy
SEVAK pre vybudovanie tlakových staníc
k obecnému vodovodu
28. žiadosť PSDL Vychylovka o výmenu
prenajatej miestnosti v dome služieb
29. Správu z vykonanej kontroly v súlade s
plánom kontrolnej činnosti na l. polrok
/kontrola uznesení za 2. polrok 2007/
30. Správu z vykonanej kontroly príjmov a
výdavkov za l. polrok na OcÚ v súlade s
plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok
2008
B/ schvaľuje
1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef
Radôšťan, Elena Jančulová a Jozef Kultán
3. zistiť variantu výstavby kanalizácie
formou prieskumu dotazníkmi medzi
občanmi.
4. Od l. 10. 2008 prestať doplňovať vodu
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do obecného vodovodu v úseku
paralelnom s novovybudovaným ob.
vodovodom od SEVAKu počtom hlasov 7
prítomných poslancov
5. minimálnu sadzbu pri dlhodobých
predajných akciách /sála, kuchynka a
kysucká izba/ 2.500,- Sk/deň, pri
krátkodobých 300,- Sk/hod. /pre miestne
organizácie a občanov sála – 1.200,- Sk,
kuchyňa 500,- Sk, kysucká izba 500,- Sk/
- vstupné na diskotéky a tanečné zábavy
organizované obcou Nová Bystrica 40,- Sk
6. finančnú výpomoc Albínovi Brisudovi,
bytom Nová Bystrica 507, na vykurovanie
vo výške 4.450,- Sk
7. žiadosti ZŠ s MŠ Nová Bystrica a
Vychylovka o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v obidvoch
školách podľa návrhov, ktoré predložili
školy.
8. odpredaj pozemku č. 5618/11 o výmere
389 m2 Mgr. Pavlovi Balačínovi
9. prenájom miestnosti v dome služieb
firme Pegatrans, na základe vzájomnej
dohody medzi žiadateľmi o prenájom
priestorov a umiestnenie poštovej schránky
na budove
10. ZŠ s MŠ Nová Bystrica výnimku
naplneností 9. a 4. triedy v školskom roku
2008/2009
11. odpredaj pozemkov Ondrejovi
Šadibolovi, bytom Nová Bystrica č. 825, č.
5718/62 o výmere 123 m2 a č. 5718/63 o
výmere 45 m2 v cene 100,- Sk/m2
12.
odpredaj
pozemkov
Jozefovi
Balačínovi, bytom Nová Bystrica č. 819, č.
5718/64 o výmere 176 m2 v cene 100,Sk/m2.
13. Ľubomírovi Matejčíkovi, bytom Nová
Bystrica 111, prístupovú cestu po bývalej
lesnej železnici s vecným bremenom
rešpektovania cyklotrasy.
14. prevádzku
Papiernictvo aj s
predloženými otváracími hodinami.
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15. odpredaj pozemkov KN – C 4663/27 o
výmere 66 m2 a KN – C 521/59 o výmere
6 m 2 v cene 180,- Sk/m2 firme SEVAK.
Celková suma 12.960,- Sk.
16. výmenu prenajatej miestnosti v dome
služieb PSDL Vychylovka na základe
dohôd medzi žiadateľmi o nájom
kancelárskych priestorov v dome služieb
17. zakúpenie počítača pre prednostu
obecného úradu
18. zakúpenie počítača pre starostu obce
19. zakúpenie nábytku do kancelárie
starostu obce
20. zakúpenie tovarov a služieb v hodnote
50.000,- Sk bez schválenia OZ
21. opravu obecného traktora
22. izoláciu stropov v troch nájomných
bytovkách – v spodnej chodbe a kočikárni
23. zakúpenie vecných cien do výšky
2000,- Sk na súťaž ovocia a zeleniny
usporiadané obcou
24. odkúpenie pozemku od SEVAKu pre
IBV v cene 180,- Sk/m2
C/neschvaľuje
1. na základe finančnej situácie obce, pri
rozbehnutých
viacerých
investičných
akciách so spoluúčasťou obce nie je možné
dotovať iné subjekty. 6 poslancov proti, 2
sa zdržali hlasovania.
D/ doporučuje
1. starostovi obce p. Kotvasovi vyvolať
jednanie s firmou Eltodo Košice
a
dohodnúť nápravu ohľadom verejného
osvetlenia
E/ ukladá
1. pracovníkom OcÚ a prednostovi
obecného úradu vypracovať dotazník, kde
budú občania oboznámení s výhodami a
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nevýhodami výstavby jednotlivých variant
výstavby kanalizácie
2.
komisií pre životné prostredie a
stavebnej komisií preriešiť žiadosť Milana
Masnicu, Nová Bystrica 720, o odstránenie
odpadu
3. prednostovi OcÚ p. Kasajovi a stavebnej
komisii o preriešenie problému Jána
Skaličana s vysporiadaním pozemkov
miestnej
komunikácie
č.
5665/6.
Vyjadrenie
podať
do
budúceho
zastupiteľstva.
4. pracovníkovi Ocú
p. Brisučiakovi
zabezpečiť vykosenie pozemkov v okolí
zdravotného strediska a bytovky
7. 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
starosta obce
Ing. Vladimír Kasaj
prednosta Obecného úradu
Overovatelia:
Dušan Šadibol
Vilma Masnicová
Zapisovateľ: Anna Chovancová

Príhovor kultúrneho referenta
Vážení občania, iste ste si všimli, že od 1. augusta sa Vám prihovára cez
miestny rozhlas Vám zatiaľ neznámy mužský hlas. Dovoľte mi preto, aby som sa
Vám predstavil.
Volám sa Vladimír Tomčala, som zo Starej Bystrice a po vyhlásení
výberového konania na pracovníka kultúrneho referenta pri OÚ Nová Bystrica
som sa prihlásil. Splnil som všetky podmienky a získal som toto pracovné
miesto.
Som si vedomý, že to nebude ľahká práca. Určité skúsenosti mám, pretože
dlhé roky pracujem s folklórom. Dúfam však, že aj Vy, občania, mi pomôžete.
Budem veľmi rád, keď prídete s návrhmi a inšpiráciou, čo by ste chceli v oblasti
kultúry zlepšiť, aké kultúrne podujatia by ste chceli vidieť, na akých by ste sa
chceli zúčastniť.
Preto Vás touto cestou chcem požiadať o spoluprácu ako mladých ľudí, tak
aj strednú a staršiu generáciu.
Nájdete ma od 08.00 - 16.00 hod. v Dome kultúry v Novej Bystrici alebo na
t. č. 0908946434.
Kultúrny referent
Vladimír Tomčala
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354
NARIADENIEVLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. mája 2006,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2
ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z.,
ktorým
sa
ustanovujú
podmienky
vydávania aproximačných nariadení vlády
Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov nariaďuje:
§1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
povinnosti
fyzických
osôbpodnikateľov a právnických osôb, ktoré
vyrábajú a dodávajú vodu určenú na
ľudskú spotrebu1) (ďalej len „pitná voda“)
a využívajú
vodárenské
zdroje
na
zásobovanie pitnou vodou,
b) povinnosti
fyzických osôb a
právnických
osôb,
ktoré
vlastnia
vodárenský zdroj na zásobovanie pitnou
vodou, ktorý poskytuje viac ako 10 m3
pitnej vody za deň alebo slúži viac ako 50
osobám, ak nejde o vodárenský zdroj
podľa písmena a),
c) ukazovatele kvality pitnej vody vrátane
pitnej vody balenej do spotrebiteľského
balenia a ich limity,
d) rozsah, početnosť a kritériá kontroly
kvality pitnej vody,
e) náležitosti žiadosti o povolenie na
dočasné použitie pitnej vody, ktorá
nespĺňa limity ukazovateľov kvality
pitnej vody,
f) náležitosti žiadosti o zúženie rozsahu
a početnosti kontroly ukazovateľov kvality
pitnej vody.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
pramenitú vodu, pramenitú vodu a
prírodnú minerálnu vodu vhodnú na
prípravu stravy pre dojčatá, prírodnú
minerálnu vodu2) a prírodnú liečivú vodu.3)
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa
rozumie
a) hromadným zásobovaním pitnou vodou
zásobovanie pitnou vodou z verejného
vodovodu alebo z vodárenského zdroja,
ktorý zásobuje najmenej 50 osôb,
b) individuálnym zásobovaním pitnou
vodou zásobovanie pitnou vodou z
jedného zdroja s dennou produkciou menej
ako 10 m3 pitnej vody alebo zo zdroja
zásobujúceho menej ako 50 osôb,
c)
medznou
hodnotou
hodnota
ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej
prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu
kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota
bola prekročená,
d) najvyššou medznou hodnotou hodnota
zdravotne
významného
ukazovateľa
kvality pitnej vody, ktorej prekročenie
vylučuje použitie vody ako pitnej,
e) odporúčanou hodnotou hodnota
ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá
znamená
dosiahnutie
optimálnej
koncentrácie danej látky z hľadiska
ochrany zdravia,
f)
indikačnou
hodnotou
hodnota
ukazovateľa kvality
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pitnej
vody
nešpecifického
alebo
skupinového charakteru používaná na
posúdenie potreby podrobnejších skúšok
kvality pitnej vody,
g) domovým rozvodným systémom
rozvody potrubí, armatúr a zariadenia
nainštalované
medzi
vodovodnými
výtokmi určenými na odber pitnej vody
a verejným vodovodom, ak nie je súčasťou
verejného vodovodu.
§3
Povinnosti fyzických osôb
a právnických osôb
Osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) a b)
sú povinné
a) zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda
spĺňala
požiadavky
zdravotnej
bezchybnosti,
b) predložiť regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva návrh na využívanie
vodárenského zdroja na zásobovanie
pitnou vodou; súčasťou žiadosti musí byť
návrh na určenie ochranného pásma4) a pri
vodárenskej úprave pitnej vody aj návrh na
jej úpravu, návrh na dezinfekciu pitnej
vody a návrh prevádzkového poriadku,
c) zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda
spĺňala limity ukazovateľov kvality pitnej
vody,
d) zabezpečiť kontrolu ukazovateľov
kvality pitnej vody,
e) zabezpečiť zaznamenávanie výsledkov
kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody
a výsledky uchovávať desať rokov,
f) bezodkladne oznámiť regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva prekročenie
limitov ustanovených medznou hodnotou
a najvyššou medznou hodnotou,
g) používať pri vodárenskej úprave vody
na pitnú vodu a pri distribúcii pitnej vody
len také technologické a pracovné postupy,

materiály a chemické látky alebo
chemické prípravky prichádzajúce do
styku s pitnou vodou, ktorých použitie
schválil príslušný orgán verejného
zdravotníctva,5)
h) overovať účinnosť dezinfekcie pitnej
vody, ak sa pitná voda dezinfikuje.
§4
Ukazovatele kvality pitnej vody
a ich limity
(1) Ukazovatele kvality pitnej vody a ich
limity sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Pitná voda sa nemusí dezinfikovať, ak
a)
nehrozí
jej
kontaminácia
vo
vodárenskom zdroji a v rozvodnej sieti,
b) vo vodárenskom zdroji dlhodobo spĺňa
limity ukazovateľov kvality pitnej vody.
(3) Ak voda v domových rozvodoch
nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej
vody, vlastníci bytových budov a
nebytových budov sú povinní bez
meškania
a) zabezpečiť nápravné opatrenia,
b) informovať spotrebiteľov o stave
kvality pitnej vody v domových rozvodoch
a o ďalších nápravných opatreniach, ktoré
musia vykonať.
(4) Každá výnimka z limitov povolená
príslušným
orgánom
verejného
zdravotníctva6) pre vybrané chemické
parametre podľa prílohy č. 1 časti B písm.
a) musí obsahovať a) dôvody výnimky,
b)
príslušný
parameter,
výsledky
predchádzajúceho
relevantného
monitorovania a maximálnu povolenú
hodnotu v rámci výnimky,
c) geografickú oblasť, množstvo vody
dodanej každý deň, počet príslušného
obyvateľstva a informáciu, či sa výnimka
dotkne
nejakého
dôležitého
potravinárskeho podniku, alebo nie,
d)
hodnotenie
zdravotného
rizika
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vyplývajúce z nedodržania hygienického
limitu pre zásobované obyvateľstvo,
e) vhodný monitorovací program, v
prípade potreby s vyššou frekvenciou
monitorovacích činností,
f)
zhrnutie
plánu
nevyhnutných
nápravných
opatrení
vrátane
harmonogramu prác a odhadu nákladov
a ustanovení pre revíziu,
g) požadovanú platnosť výnimky.
(5)
Odvodené
zásahové
úrovne
rádiologických ukazovateľov a najvyššie
prípustné hodnoty obsahu rádionuklidov
v pitnej vode ustanovuje osobitný
predpis.7)
§5
Kontrola kvality pitnej vody
(1) Rozsah rozborov a počet riadnych
odberov vzoriek pitnej vody je uvedený v
prílohe č. 2.
(2) Mimoriadna kontrola kvality pitnej
vody sa vykonáva
a) pred uvedením novej časti verejného
vodovodu do prevádzky,
b) počas prevádzky verejného vodovodu,
ak došlo k prerušeniu zásobovania pitnou
vodou na viac ako 24 hodín,
c) pred začiatkom sezónneho využívania
časti
verejného
vodovodu
alebo
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vodárenského
zdroja
určeného
na
hromadné zásobovanie.
(3) Odber vzoriek pitnej vody podľa
odseku 2 sa vykonáva v rozsahu
minimálneho rozboru podľa prílohy č. 2
rozšíreného o ukazovatele, ktorých
hodnota sa môže zvýšiť vplyvom zmien v
režime zásobovania.
(4) Pred uvedením nového zdroja pitnej
vody určeného na hromadné zásobovanie
do prevádzky sa vykonáva úplný rozbor
pitnej vody podľa prílohy č. 2.
(5) Pred uvedením nového zdroja pitnej
vody
určeného
na
individuálne
zásobovanie do prevádzky sa vykonáva
minimálny rozbor pitnej vody podľa
prílohy č. 2.
(6) Ak hodnoty ukazovateľov kvality
pitnej vody získané jej laboratórnym
rozborom sú vyššie ako medzné hodnoty a
najvyššie medzné hodnoty uvedené
v prílohe č. 1, odber vzorky pitnej vody a
jej rozbor sa musí bezodkladne zopakovať.
(7) Ak opakovaný rozbor pitnej vody
potvrdí výsledky prvotného rozboru,
prevádzkovateľ zariadenia na zásobovanie
pitnou vodou bezodkladne vykoná
nápravné opatrenia.

Pokračovanie v ďaľšom čísle.

1) § 11 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 –100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca prírodnúminerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 45/2005 Z.
z.).
3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 141/2005 Z. z. o požiadavkách na kvalitu,
získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a
uvádzanie na trh prírodných liečivých vôd.
4) § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
5) § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 126/2006 Z. z.
6) § 11 ods. 3 zákona č. 126/2006 Z. z.
7) Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 350/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
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Homília pána farára Stanislava Capiaka

o alkoholizme
prednesená v novobystrickom chráme v nedeľu 7.9.2008,
vychádzajúca z témy evanjelia dňa:
„Nech ti je ako pohan a mýtnik“
/text autorizovaný/
Bratia a sestry v Kristovi!
Po dlhšom čase mi svedomie opäť káže vrátiť sa k dramatickej téme
Alkohol, ktorá trápi mnohých členov Vašich rodín, Vás i mňa. Nechcem znova
pripomínať, že každý druhý pohreb v našej farnosti by mohol počkať aj
desaťročia, keby nie tento problém. Nechcem argumentovať ako nejaký lekár
vašim zdravím, o ktoré prichádzate, ani životom, ktorý si zbytočne krátite, ani
ako ekonóm peniazmi, o ktoré nezmyselne prichádzate.
Pretože som kňaz, chcem argumentovať iba Božím slovom, ktoré, ako
dúfam, katolík prijme od kňaza. Katolík si je vedomý toho, že za slovom kňaza
v oblasti vieroučnej a mravoučnej stojí autorita Krista, ktorý v dnešnom
evanjeliu hovorí práve svojim kňazom: „Čokoľvek zviažete na zemi, bude
zviazané v nebi“ a následne, pokiaľ by verejný hriešnik neprijal slovo
napomenutia z úst pastierov Cirkvi, „nech ti je ako pohan a mýtnik“. Pri téme
Alkohol sa ako kňaz odvolávam na učenie sv. Pavla, že „pijani nevojdú do
nebeského kráľovstva“, samozrejme, ak sa pred smrťou nestihnú zmieriť
s Bohom a zomrú v tomto smrteľnom hriechu. Ide teda o spásu alebo
zatratenie človeka, o nebo alebo o peklo, a teda o omnoho vážnejšie a väčšie
hodnoty, ako peniaze, zdravie a život.
Ako dieťa si dobre pamätám staré, dlhé Mravné zrkadlo, ktoré na Orave
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často recitoval môj starý otec. Bolo napísané slovakizovanou češtinou ešte
kedysi v XIX. storočí. Jedna zo slôh znie:

„Pálenky nepíjaj,
kreme na lekárstvo,
lebo z ní pochodí
ťažkých hříchov množstvo“.
Ktosi by mohol na tieto slová reagovať tak, že on pálenku nepíja, iba si dá
denne dve piva, teda on nie je alkoholik. Takýto človek klame sám seba. Musíme
si teda dávať prísny pozor na používanie akýchkoľvek alkoholických nápojov, ak
nechceme páchať smrteľné hriechy v tejto oblasti a rútiť sa do pekla. Nech sa
nikto neurazí, keď poviem, že s takýmto alkoholizmom, ako tu, som sa nestretol
ani v pijanskom Poľsku /takto sa o Poľsku vyjadrujú na Západe/, či to bola
mestská alebo dedinská farnosť, ani na našich dolniakoch, kde o slivovicu nie je
núdza. Hovorím to preto, že je najvyšší čas, aby sa konečne každý katolík
v Novej Bystrici pričinil o riešenie tohto problému. Pán Boh nám pomôže, ak sa
budeme úpenlivo modliť, ale treba sa modliť jednomyseľne, a to viacerí členovia
rodiny, nie iba jeden, lebo „ak budete dvaja alebo traja jednomyseľne prosiť
môjho Otca v mojom Mene, On vám to dá“. Samozrejme, že k modlitbe treba
pripojiť aj konkrétne skutky, nečakať, že problém vyrieši za nás sám Boh bez
nášho pričinenia.
Keď organizujete svadby, kary a iné spoločenské stretnutia, neútočte
s fľašou alkoholu na prítomných hostí. Sám som bol raz svedkom, ako jeden člen
rodiny dobiedzal, stále ponúkal, chodil dookola hostí, kým nevyprázdnil fľašu.
Toto nie je ani kultúrne, nie to ešte kresťanské. Je v našej moci toto zmeniť, ak
len budeme chcieť. Nech si kresťan dá povedať, keď ho v tejto otázke napomína
kňaz. Ak neprijme toto napomenutie, nech ti je odteraz „ako pohan a mýtnik!“
Ďalšia konkrétna rada a napomenutie: Všimol som si, že po pohreboch v
bráne cintorína ponúkate prítomným alkohol. Je to znesväcovanie posvätného
miesta! Nech odteraz tento zvyk skončí! Keď ponúknete účastníkom pohrebu
keks, nech sa páči, je to v poriadku. Alebo keď je pohreb štátny, občiansky, to
ma ako kňaza nezaujíma, čo sa tam potom deje, či sa pije alebo nepije. Ale si
neprajem, aby sa po skončení cirkevného pohrebu nalievalo. Nech si katolík dá
povedať, keď ho napomína kňaz. Ak nie, „nech ti je ako pohan a mýtnik!“
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Chcem upozorniť ešte na jeden problém: otvorené krčmy v nedeľu
doobeda, v čase, keď sa na našom oltári slávi Kristova obeta, v čase, keď tu
Ježiš umiera a vstáva z mŕtvych! Keď som bol dieťa, ráno sme šli do kostola na
sv. omšu a potom počas druhej sv. omša sa nám rodičia a starí rodičia zakazovali
aj hrať. Hovorievali: Deti, teraz sa nehrajte, teraz sa spolu pomodlime, lebo
práve v tomto prichádza Pán Ježiš na oltár v našom kostole. Potom sa budete
hrať. Rodina možno až prehnane dbala o to, aby sa posvätný čas slávenia
Eucharistie v obci neznesväcoval. A my si tu v Novej Bystrici dovoľujeme
chodiť počas nedeľnej sv. omše do krčmy! Preto chcem vyzvať majiteľov
krčiem, nech odteraz otvárajú krčmy v nedeľu až od 12.00 hodiny! Ak sú
katolíci, nech si dajú povedať, keď ich napomína a prosí kňaz. Ak neposlúchnu,
nech sú vám odteraz „ako pohania a mýtnici!“
Pred pár dňami som sa dozvedel, že určitá skupina mužov a mládencov
príde každú nedeľu na začiatok sv. omše pred kostol, potom odíde do krčmy a na
konci sv. omše sa opäť vráti pred kostol! Vedia o tom rodičia? Vie o tom rodina?
Koho chcú títo muži oklamať? Odkážte im prosím, moje napomenutie,
napomenutie Cirkvi. Ak dotyčný neposlúchne, darmo bude o sebe prehlasovať,
že je katolík. Potom mi bude „ako pohan a mýtnik!“
Riešme, drahí veriaci, tento problém okamžite a radikálne. Zachraňujme
človeka, ktorého môžeme zachrániť. Neponúkajme alkohol mladistvým, ani
symbolicky! Aj osemnástka sa dá osláviť bez alkoholu. Robme preventívne
opatrenia, kým nie je neskoro, kým nestratíme človeka a kresťana, kým sa z neho
ešte nestal „pohan a mýtnik“. Majme odvahu napomenúť, koho treba, lebo aj
toto je skutok lásky k blížnemu. Stále majme na zreteli spásu blížneho i svoju,
túžme po nebi a bojme sa pekla. Nech nám v tom pomáha Nebeský Otec, keď ho
o túto pomoc prosíme s dôverou, vytrvalosťou, spoločne, jednomyseľne
a v Mene Ježišovom. Amen.

Váš duchovný otec,
Stanislav Capiak
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Pozvánka

Pri príležitosti 16. výročia prijatia Ústavy SR sa aj cez našu obec bežala
Štafeta Ústavy. Bežca Petra Tichého privítal pred Obecným úradom starosta
Obce Nová Bystrica Milan Kotvas.

Sociálno-zdravotná komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Novej Bystrici pri
príležitosti
„Mesiaca úcty k starším“ srdečne pozýva všetkých našich
spoluobčanov vo veku 70 rokov a viac na slávnostné posedenie, ktoré sa
uskutoční dňa 15. októbra 2008 o 13.00 hod. v sále domu kultúry. Posedenie
bude spestrené kultúrnym programom. Tešíme sa na každého z Vás.
Sociálno-zdravotná komisia

J.H.

Výstava ovocia a zeleniny
Poďakovanie
Sociálno-zdravotná komisia pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica
srdečne pozýva všetkých občanov na výstavu ovocia a zeleniny, ktorá sa bude
konať dňa
5. 10. 2008 (nedeľa)
v sále kultúrneho domu v čase od 10.00 – 17.00 hod.

Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke ďakuje PZ Starý diel a PZ
Kohútik z Oravskej Lesnej
za prípravu akcie „Poľovníctvo na Kysuciach“.
Napriek tomu, že sa konali Hubertove dni v Oščadnici, skanzen navštívilo
v tento deň 313 návštevníkov, ktorí si počas celého dňa mohli prezrieť výstavku
poľovníckych
trofejí, premietanie filmov s poľovníckou tematikou a na
občerstvenie boli pripravené chutné guláše a pivko.

Vystavované ovocie a zelenina môže byť rôznych odrôd a zvláštnych
tvarov. Môže to byť mrkva, petržlen, zemiaky, kapusta, cesnak, cibuľa, kaleráb,
rôzne druhy dýň, jablká, hrušky, slivky a iné plody dopestované v Novej
Bystrici.
Žiadame záhradkárov a pestovateľov, aby si pripravovali plody so stopkami,
podľa možnosti po tri kusy z každého druhu a označili ich svojim menom
a druhom odrody. Takto pripravené plody treba priniesť v piatok 3. 10. 2008 do
Domu kultúry p. Tomčalovi. Pre bližšie informácie sa môžete kontaktovať na tel.
č. 0915976495 u p. Hulákovej, prípadne osobne u nej v kvetinárstve.
Súčasťou výstavy bude aj vyhodnotenie súťaže "O najkrajší balkón, záhradu
a predzáhradu" o 15.00 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Sociálno-zdravotná komisia

Hk
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Postreh občana
Spestrime si Hlásnik
(Úvaha)
Mám rada články v novinách, ktoré píšu ľudia priamo zo života. Sú to ich
príbehy, skúsenosti, postrehy, ale aj kritika. Tieto články ma vždy zaujmú,
pretože majú výpovednú hodnotu o nás, ľuďoch.
Chcem tým načrtnúť, že aj v našej obci žije veľa zaujímavých ľudí, ktorí by
mohli prispieť svojou „troškou do mlyna.“ V našom Hlásniku by sme mohli
uverejňovať rôzne príbehy, ktoré sa odohrali v minulosti i dnes. Veľmi by som
uvítala, keby starší občania napísali niečo o zvykoch, ktoré sa robili
v kalendárnom roku, napr. v zimnom, letnom období, na Vianoce, Veľkú noc
atď. Starší človek si povie, že mu už neslúži zrak, ba aj ruky sa mu trasú, ale
predsa máme deti alebo vnúčence, ktoré, myslím si, veľmi radi pomôžu tým, že
napíšu, čo stará mať, či starý otec zažil v časoch dávno minulých. Osobne som
veľmi rada počúvala svojho dedka, ktorý mi rozprával, ako žili v čase vojny, ako
sa zabávali za mladi, ako ťažko museli pracovať a čo všetko radostné popri tom
všetkom trápení zažili spolu s ostatnými vo dvore. Bolo by originálne, keby sa
tieto články písali kľudne našim novobystrickým nárečím.
Šikovné gazdinky, ktoré sú v domácnosti ako ryba vo vode, by sa možno
rady podelili o svoje dobré rady, recepty a „zlepšováky“ z domácnosti. Mamičky
určite uvítajú niečo, čo obohatí ich starostlivosť o svoje bábätko.
Môžu sa uverejňovať aj články, ktoré sú kritické, ale napísané slušne, bez
vulgarizmov a bez dehonestácie osôb. Napr. ak sa udeje niečo vo Vašom okolí,
čo sa Vám nepáči, s čím nesúhlasíte alebo ste nadobudli zlú skúsenosť a mnoho
ďalších situácií, ktoré sa bežne v živote vyskytujú a zdajú sa Vám byť
nespravodlivé. Kľudne môžete do redakcie napísať svoje dojmy z kultúrnych
podujatí, dovoleniek, výletov či športových zážitkov. Mnohí ocenia rôzne
námety na turistiku, výstavu či podujatia.
A prečo toto všetko píšem? Pretože mám pocit, že v našom Hlásniku
chýbajú postrehy od ľudí. Chýba v ňom spätná väzba. Náš časopis by bolo dobré
spestriť ľudskou výpoveďou, a tým ho viac priblížiť k nám, občanom.
Novobystrický hlásnik je obecný časopis, a preto sa na ňom môžu podieľať
všetci obyvatelia obce. Verím, že sa nájdu takí, ktorí sa odhodlajú a napíšu čo to
zo svojho života. Najlepšie by bolo, keby boli články podpísané autorom, ale
stačia aj iniciály. Adresa redakcie je uverejnená na zadnej strane Hlásnika.
Tak veľa šťastia pri písaní.
-mh-

Milí čitatelia,
Letné dovolenky a chvíle oddychu sú za nami. Určite ste si všimli, že aj
redakčná rada mala „dovolenku“. V mesiaci august nevyšiel Hlásnik z dôvodu
malého počtu príspevkov.
Po dvoch mesiacoch prázdnin sa ohlásil aj nový školský rok a zvolal
všetkých žiakov naspäť do školských lavíc. Pre pedagógov bola príprava na tento
školský rok oveľa náročnejšia ako po iné roky, a to z dôvodu zavádzania novej
školskej reformy. Takmer v každej rodine máte školáka a tak sa Vás táto téma
viac alebo menej dotýka.
Školský zákon po 24 rokoch nahradí normu (1984), ktorá sa v 21. storočí
považuje za zastaralú. Najväčšou zmenou je vznik štátneho programu
a školských vzdelávacích programov. Tie určujú nový obsah učiva, aby sa žiaci
už nemuseli učiť informácie, ktoré nevyužijú v praxi. Zákon taktiež znížil limity
maximálneho počtu žiakov v triedach a zrušil existenciu stredných odborných
učilíšť. Jeho podstatou je, že učitelia dostávajú väčší priestor na vlastnú
realizáciu. V triedach dostane väčší priestor tvorivosť, odbudne memorovanie
a zbytočné zaťažovanie žiakov encyklopedickými informáciami. Učivo sa má
zjednodušiť, väčší priestor dostal samotný učiteľ, ktorý si môže učivo
prispôsobiť podmienkam vlastnej školy. Viac sa bude venovať regionálnej
výchove, čo je pre dnešné deti veľmi prospešné. Žiaci sa budú učiť dva cudzie
jazyky. Prvý sa začnú učiť v treťom ročníku a druhý v šiestom ročníku. Nový
školský zákon nadobudol platnosť 1. septembra 2008 a nábeh reformy bude trvať
4 roky. V tomto školskom roku sa dotýka prvákov a piatakov.
Milí rodičia, tieto zmeny sú len a len v prospech Vašich detí. Želám Vám,
školákom i svojim kolegom všetko dobré v novom školskom roku, čo najmenej
problémov, nech je naša spoločná práca odmenená tými najlepšími výsledkami.
Tiež Vám, ostatným čitateľom, prajem po letnom oddychu v mene celej
redakčnej rady veľa energie, chuti do práce a vždy dobrú náladu. Dúfame, že
ostanete naďalej našimi vernými čitateľmi a že tiež občas prispejete svojim
príspevkom, čím by ste obohatili a spestrili náš mesačník.
Mgr. Eva Joneková
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Školské stredisko záujmovej činnosti ponúka tieto krúžky:

ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Začiatok školského roka 2008
Pokračovanie zo strany č.1

Predstavil všetkým učiteľský
kolektív,
oboznámil
prítomných
s nastávajúcou rekonštrukciou školy
a zaželal žiakom veľa dobrých známok,
dobrých kamarátov a veľa nových
vedomostí. Prítomným sa prihovoril aj
starosta obce p. Kotvas M. Po
slávnostnom
otvorení
sa
žiaci
v doprovode svojich triednych učiteľov
presunuli do tried, kde dostali pokyny pre nasledujúce dni.
Počet žiakov v MŠ – 48
Počet žiakov na ročníkoch 1-4 - 78
Počet žiakov na ročníkoch 5-9 - 153
Pri Základnej škole s MŠ v Novej Bystrici je zriadený Školský klub detí
s počtom žiakov 46 a Školské stredisko záujmovej činnosti s počtom žiakov
449.

Hasičský krúžok, stolnotenisový krúžok, redakčno-vydavateľský krúžok,
jazykové hry, zdravotnícky krúžok, počítačový krúžok I.,II., III., strelecký
krúžok, internetový krúžok, tanečný krúžok – ŠKD, prírodovedný krúžok,
zobcová flauta, šikovné ruky, nebojme sa pravopisu, klavír pre začiatočníkov,
nemecký jazyk, matematika hrou, matematika pre 9. ročník, heligónka, ľudové
tance, angličtina hrou, pestovateľský krúžok, výtvarný krúžok, ručné práce,
mladý poľovník, čitateľský krúžok, basketbal.
Spolu ponúkame 35 záujmových útvarov, do ktorých sa žiaci prihlásili podľa
svojich záujmov a záľub.
25. 9. 2008 – okresného kola vo futbalovom žonglovaní v trojboji sa za našu
školu zúčastnili dvaja žiaci - Rajnoha Matej a Prišč Tomáš. V silnej
konkurencii 32 účastníkov sa Rajnoha Matej umiestnil na treťom mieste a
„vyžongloval“ si medailu a diplom. Prišč Tomáš sa umiestnil na dvanástom
mieste. Obidvom zúčastneným chlapcom ZŠ s MŠ v Novej Bystrici ďakuje za
dobrú reprezentáciu školy. Žiakov pripravila Mgr. Jančulová E.
-ej-

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Nový školský rok sa začal
Prázdniny rýchlo ubehli a školský zvonček 2. septembra oznámil, že je čas
ísť do školy.
Nový školský rok začal svätou omšou v kostole v Novej Bystrici. Po jej
skončení sa žiaci sústredili v Kultúrnom dome vo Vychylovke.
Školský rok 2008/2009 zahájil p. riaditeľ Mgr. Znachor. Privítal prítomný
pedagogický zbor, žiakov, rodičov a hostí - p. starostu Kotvasa a p. farára Mgr.
Capiaka.
Osobitne sa prihovoril žiakom 1. ročníka a odovzdal im pekné knihy
a školské potreby. Školské potreby im venovalo ZRŠ. Tiež privítal nové panie
učiteľky Mgr. Máriu Pišojovú a Mgr. Paulínu Plškovú, ktoré budú vyučovať na
tunajšej škole.
P. starosta v krátkom príhovore poprial žiakom i p. učiteľom veľa pevných
síl a optimizmu pri práci.
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Po slávnostnom príhovore p. riaditeľ Mgr. Znachor oboznámil prítomných
s organizáciou školy.
Organizácia školy v školskom roku 2008/2009:
1. ročník
– Mgr. Mária Pišojová
2., 4. ročník
– Mgr. Adriana Faktorová
– Mgr. Ľubomíra Škorvagová
3. ročník
5. ročník
– Mgr. Katarína Kuricová
6. ročník
– Mgr. Alena Kulasová
– Mgr. Katarína Kuricová
7. ročník
8. ročník
– p. Rastislav Šutiak
9. ročník
– Mgr. Anna Borisová
Vedúca ŠK a vyučujúca SJ – Mgr. Paulína Plšková
Zást. riad. školy
– Mgr. Janka Kristeková
Vých. poradca
– Mgr. Ľubomíra Škorvagová
Katechétka
– Mgr. Dobroslava Dolinajcová
Zást. riad. pre MŠ
– p. Magdaléna Hančinská
Učiteľka pre MŠ
– p. Kristína Králiková
Administr. pracovníčka – sl. Martina Patylová

Prerušenie a ukončenie živnosti
Keďže už máme po lete, končia sa určité sezónne práce a mnohí živnostníci,
ktorí napr. pracujú v lese, sú cez zimu doma a vlastne nepodnikajú, sa môžu
vyhnúť plateniu odvodov, a to tým, že prerušia (pozastavia) svoju živnosť.

V tomto školskom roku budú mať žiaci možnosť pracovať v týchto
krúžkoch:
Stolnotenisový – Mgr. Znachor
Matematický – Mgr. Kuricová
Anglický
– Mgr. Škorvagová
Čitateľský
– Mgr. Kristeková
Ručné práce
– Mgr. Borisová
Výtvarný
– Mgr. Pišojová
Basketbalový – Mgr. Plšková
Mladý poľovník – p. Kultán
Požiarnický
– Mgr. Lalinský
Počítačový
– p. Šutiak
Tanečný
– Mgr. Kulasová
Mgr. Anna Borisová
Dňa 26.9. 2008 sa žiačky Darina Joneková, Natália Kolenová a Eva Petreková
v CVČ Čadca zúčastnili okresného kola „Rope skipping – trojboj“. Viedla ich
p. učiteľka Borisová.
Mgr. Anna Borisová

Pozastavenie živnosti
- živnostenský úrad môže pozastaviť živnosť na základe úradnej moci, ak
živnostník vážne porušil predpisy, alebo ak nezačal prevádzkovať živnosť ani po
2 rokoch od vydania živnostenského listu alebo koncesie.
- živnostník pri prerušení dôvod neuvádza, môže to byť napríklad v prípade, že
jeho podnikanie má sezónny charakter, alebo plánuje dlhšiu cestu do zahraničia,
alebo si jednoducho chce dať prestávku.
Živnosť sa však musí pozastaviť najmenej na 6 mesiacov, horný limit
neexistuje. Doba pozastavenia sa môže dodatočne meniť, teda môže sa
predlžovať.
Ukončenie živnosti je však definitívne, môže sa však založiť živnosť nová, ak
bude chcieť živnostník opäť podnikať, ale už bude mať nové IČO a pod.
Ako teda postupovať pri pozastavení živnosti?
Živnostník pôjde najskôr na živnostenský úrad, aj s kolkom v hodnote 200 Sk a
vyplní tlačivo – žiadosť o pozastavenie. V ňom uvedie počet mesiacov alebo
presné dátumy, odkedy a dokedy chce živnosť pozastaviť. Musí to byť však
najmenej na 6 mesiacov, no a dokedy? – kľudne to môže byť aj niekoľko rokov.
(Najlepšie je uvádzať celé mesiace teda napr. od 1.11.2008 – 30.04.2009 hlavne kvôli lepšiemu výpočtu odvodov, pri ročných zúčtovaniach a pod.)
Úrad musí o žiadosti rozhodnúť do 7 dní a vydať písomné rozhodnutie.
S rozhodnutím musí ísť živnostník do 8 pracovných dní od jeho prevzatia na
daňový úrad, sociálnu a zdravotnú poisťovňu a nahlásiť prerušenie živnosti.
Preddavky na daň pravdepodobne nebude musieť platiť vôbec, treba sa
informovať. V rámci zdravotného poistenia bude platiť len minimálnu zákonnú
sadzbu a dôchodkové poistenie bude mať dobrovoľné (ak ho však nebude platiť,
nezaráta sa mu toto obdobie do dôchodku).
Pred uplynutím doby prerušenia živnosti, môže živnostník požiadať o predĺženie
pozastavenia živnosti, zaplatí ďalších 200 Sk a napíše žiadosť o predĺženie.
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Môže požiadať o predĺženie napr. už len o 1 mesiac, alebo o ľubovoľnú dobu. V
žiadosti o predĺženie môže živnostenský úrad požiadať, aby o tejto zmene
upovedomil daňový úrad a zdravotnú poisťovňu. Živnostník potom musí
nahlásiť len zmenu na Sociálnej poisťovni.
Obnovenie živnosti
Živnosť sa obnoví automaticky na druhý deň po uplynutí lehoty, na ktorú bola
pozastavená.
Keď bude živnosť pozastavená nepretržite viac ako 6 mesiacov, môže živnostník
kedykoľvek požiadať o obnovenie živnosti, aj pred vypršaním pozastavenia (ak
mal napr. nahlásenú dobu prerušenia na 2 roky, ale napr. po 10 mesiacoch sa
rozhodne, že bude opäť podnikať, môže požiadať o obnovenie). Predčasné
obnovenie sa však musí nahlásiť na živnostenskom úrade ako zmena
pozastavenia živnosti s poplatkom 200 Sk za kolok.
Po obnovení živností musí živnostník opäť navštíviť daňový úrad, zdravotnú a
sociálnu poisťovňu a informovať sa, koľko bude musieť platiť na daniach a
odvodoch.
Ukončenie živnosti
- môže nariadiť živnostenský úrad, podobne ako pri prerušení živnosti
- živnostníkovi skončilo povolenie k prechodnému pobytu
- živnosť bola udelená na dobu určitú
- živnostník umrie, avšak v živnosti môže pokračovať manžel(ka) alebo osoba,
ktorá zdedila majetok, používaný na podnikanie.
Ak živnostník chce ukončiť živnosť dobrovoľne, mal by si byť vedomý, že toto
rozhodnutie je definitívne.
Niektorí živnostníci ukončujú živnosť každý rok a opäť zakladajú novú živnosť.
A to všetko z toho dôvodu, aby neplatili odvody do Sociálnej poisťovne, pretože
tieto odvody sú v prvom roku podnikania dobrovoľné, takže, ak zrušia živnosť k
30.06., môžu novú založiť 01.07. a odvody sa neplatia, takto sa oficiálne
zakaždým ocitnú v prvom roku podnikania a legálne sa tak vyhnú plateniu
odvodov. To sa im však môže vypomstiť, keď nastane čas na vymeranie výšky
ich dôchodku.
Pri ukončení živnosti, živnostník nahlási na živnostenskom úrade ukončenie. V
prípade, že žiada o zrušenie koncesovanej živnosti – uhradí správny poplatok
150 Sk, o zrušení koncesovanej živnosti vydá živnostenský úrad rozhodnutie do
30 dní, za zrušenie voľnej, viazanej a remeselnej živnosti nezaplatí ani korunu.
Živnostník môže opäť požiadať, aby živnostenský úrad upovedomil daňový úrad
a zdravotnú poisťovňu (do sociálnej poisťovne musí ísť osobne). Nemusí
ukončiť celé podnikanie, môže zrušiť len niektoré predmety podnikania. Pokiaľ
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sa po skončení podnikania zamestná, dane a odvody bude platiť zamestnávateľ.
Pokiaľ ostane nezamestnaný, platiť bude za neho štát, musí sa však prihlásiť na
úrade práce. Alebo bude pokračovať ako dobrovoľný samoplatca.
Všetky úrady musí upovedomiť do 8 dní od ukončenia živnosti. A do 15 dní
musí daňovému úradu vrátiť osvedčenie o registrácii (kartičku s DIČ).
Ing. Iveta Heltková

Strelecké preteky
Rgo SPZ Kysúc v Čadci zorganizovala verejný strelecký pretek na terč
bežiaceho diviaka malokalibrovkou na 50 metrov 10 výstrelov a 2 x 20 terčov na
oblúkovom strelišti brokovnicou. 12. júl 2008 sa ukázal ako šťastný deň pre
novobystričanov. Po spočítaní výsledkov prvé miesto obsadil Ivan Ďuríček,
druhé miesto získal Jozef Kultán.
9. augusta 2008 sa uskutočnil XI. ročník streleckého preteku Memoriál
Milana Romana na strelnici v Zákopčí. Prvý deň v disciplíne M 600 zabodoval
najmladší z novobystričanov Ľubomír Griga, ktorý výkonom 557/600 bodov
vystrieľal 1. výkonnostnú triedu a obsadil 4. miesto. 5. miesto nástrelom 552/600
obsadil Jozef Kultán, 10. miesto so 498/600 získal Ivan Ďuríček.
Malokalibrového šesťboja sa zúčastnilo 24 strelcov zo Slovenska.
10. augusta 2008 Memoriál Milana Romana pokračoval v brokovom trojboji
- vysoká veža, americký trap, oblúkové strelište. 7. miesto obsadil Jozef Kultán,
Ivan Ďuríček získal 15. miesto. V brokovom trojboji súťažilo 20 strelcov
z Moravy, Poľska a Slovenska.
V kombinácii M 600 a brokového trojboja sa celkovým víťazom a putovný
pohár získal Jozef Kultán, Ivan Ďuríček obsadil 5. miesto.
Jozef Kultán
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Hasiči súťažili
DHZ Nová Bystrica sa tento rok zúčastnila hneď na niekoľkých súťažiach,
kde si merali svoje sily, zručnosti a schopnosti s ostatnými družstvami. Celkový
počet súťaží, na ktorých Novobystrickí hasiči súťažili je 4. Je treba však
podotknúť, že na troch z nich sa zúčastnilo aj družstvo žien, ktoré v našom
okrese akoby nemalo konkurenta.
Okrsková súťaž Radôstka
Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev, kde muži získali 1. miesto.
Veliteľ – Brehovský Ladislav
Účasť družstva: Preták Peter, Preták Patrik, Vojtek Jozef, Janek Jaroslav,
Čierňava Vladimír, Mihálik Jozef, Klieštik Milan, Čierňava Lukáš, Prišť Peter,
Čierňava Marek.
Na najvyšší stupeň víťazov sa v Radôstke postavilo aj družstvo žien.

Krásno nad Kysucou
V okresnej súťaži opäť potvrdili svoje kvality obe mužstvá mužov i žien, keď
získali opäť prvé miesta.
1. miesto okresná súťaž muži
1. miesto okresná súťaž ženy

(Údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzavreli
Ing. Jozef Piala a Mgr. Ľubomíra Kotvasová 7.6.2008
Ján Šadibol a Adriana Molnárová 15.8.2008

Strieborný sobáš
August
Milan Brňák a Štefánia, rod. Mokryšová
September
Pavol Čierňava a Emília, rod. Drozdová
Ing. Anton Kačeriak a Helena, rod. Jančulová

Zlatý sobáš
Ondrej Sobol a Štefánia, rod. Petreková

O pohár starostu obce Stará Bystrica
V susednej obci naši hasiči a hasičky zase nesklamali a obsadili najvyššie
priečky.
Muži 1. miesto
Ženy 1. miesto
O pohár starostky obce Klubina
Na Klubine sa darilo už menej, ale stále z toho bola prvá trojka.
3. miesto muži

Životné jubileá
40 rokov
August
Dušan Šadibol
Adriana Molnárová

September
Ján Matejčík
Anna Fedorová

Ďakujeme Jánovi Slučiakovi za občerstvenie.
Ladislav Brehovský
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Opustili nás

50 rokov
August
Margita Miháliková

60 rokov
August

Ferdinand Kubatka (†52)
Jozef Čierňava (†66)
František Škorvaga (†75)
Rudolf Lukáč (†64)

Ladislav Talapka

September
Štefan Balačín
Karolína Jantulová

70 rokov
August
František Cabadaj

September
Mária Čierňavová

Zber skla sa uskutoční dňa:
17.10.2008
22.11.2008

80 rokov
September
Mária Držiaková

Nad 80 rokov
August
Štefan Gavenčiak (82)
Mária Krištofová(82)
Kristína Kašubová(83)
Alojz Koleno(84)
Anna Huláková(85)
Mária Patylová(87)
September
Štefan Petrek(81)
Imrich Halvoník(82)
Františka Bernátová(82)
Ľudmila Džurná(84)
Mária Romanová(84)
Kornel Pastva(85)
Mária Pokrývková(86)
Ondrej Žovín(95)

Zber plastov sa uskutoční dňa:
05.10.2008
05.11.2008
Odvoz komunálneho odpadu (popolnice) sa uskutoční dňa:
15.10.2008
29.10.2008
25.11.2008

Ponuka práce
Firma VELM s.r.o. Nová Bystrica prijme do trvalého pracovného pomeru
( aj brigádne) ženy a mužov.
Info: 0905 594 640
Novobystrický hlásnik – obecný časopis. Vydáva obec Nová Bystrica.
Pripravili: Mgr. Eva Joneková, Ing. Iveta Heltková, Mgr. Anna Borisová,
Mgr. Helena Kotvasová, Jaroslav Kováč, Jozef Kultán, Lukáš Pastva.
Adresa redakcie: Obecný úrad, 023 05 Nová Bystrica 657. Telefón: 041/4397221.
Fax: 041/4397221, E-mail: ounbystrica@stonline.sk.
Internetový portál: www.novabystrica.sk
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