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BYSTRIANSKE  NOVINY 

Vážení spoluobčania, Bystrančania.... 

 

Nepochybne sme v závere zimného obdobia, ktoré nás 

tento rok veľmi snehom nepotrápilo, no zima je za nami 

a my začíname cítiť teplo jarného slnka. Začíname vychá-

dzať von na dlhšie prechádzky a poniektorí z nás už plánu-

jú aj práce v záhradách. Je to obdobie takého prirodzené-

ho prebúdzania. Náš pohľad na samotnú prírodu bude 

taký jarný. V súvislosti s týmito zmenami v prírode, pri-

chádzajú aj sviatky, ktoré k jari patria. Ako prvým sviatkom 

je sviatok MDŽ a aj touto formou novín chcem Vám, milé 

naše ženy, zaželať všetko len to najlepšie. Zaželať Vám 

chcem zdravie, Božie požehnanie, šťastie a radosť z vašich 

blízkych. Vďakou  nech je každý úsmev detí, manžela, pria-

teľa, vnúčaťa... Ďalšími jarnými sviatkami sú sviatky Veľkej 

noci. Je to čas, kedy sa stretneme v širšom kruhu rodiny 

a prežívame spolu dlhší čas. Ja Vám všetkým prajem, aby 

ste všetky tieto spoločné chvíle prežili v pokoji a zdraví.  

Aj v našej obci sú  opäť pripravené rôzne akcie počas ka-

lendárneho roka, na ktoré vás srdečne pozývam a verím, 

že budú pre nás všetkých príjemným prežívaním spoloč-

ných chvíľ. Aj keď niektorí z nás majú na tieto podujatia 

rôzne názory,  som presvedčený o tom, že tí, ktorí sa ich 

zúčastnia, nebudú ľutovať. Že budeme mať radosť z toho, 

že sme sa mohli stretnúť a tráviť čas spolu. 

V závere tohto môjho úvodníka chcem ešte vyjadriť spo-

kojnosť s vašou účasťou na parlamentných voľbách, ktoré 

prebiehali 29. februára. Som rád, že sa v našej obci preja-

vil vysoký záujem o našu budúcnosť. 

                        S pozdravom a želaním všetkého dobrého  

                            PhDr. Ľubomír  Hreha 

 

 

75. výročie oslobodenia obce Bystré 

Dňa 18. januára uplynulo 75 rokov od oslobodenia 

našej obce. Pri tejto príležitosti sme si 20. januára 

uctili a pripomenuli tých, ktorí si to najviac zaslúžia. 

Tohto pietneho aktu sa zúčastnili okrem detí 

z oboch materských škôl, žiakov základnej školy, 

obyvateľov našej obce aj vojaci druhej mechanizo-

vanej brigády generála Rudolfa Viesta spolu s ich 

veliteľom brigádnym generálom  Ing. Vladimírom 

Kubáňom. Udalosti oslobodenia našej obce nám 

priblížila predsedníčka základnej organizácie Sloven-

ského zväzu protifašistických bojovníkov v Bystrom 

pani Darina Packová. Po jej príhovore sme sa spo-

ločne započúvali do piesní z nášho kraja, ktoré nám 

zaspieval p. Ján Šarišský a v závere sa prihovoril aj 

pán starosta našej obce.  

                                                                    Kolektív OcÚ Bystré 

Kladenie vencov  k pamätníku oslobodenia našej  obce 
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Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v našej obci 

Dňa 29. februára 2020 sa na Slovensku konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V týchto 

voľbách kandidovalo 25 politických hnutí, strán či koalícií. Avšak 20. februára oznámila strana Hlas pra-

vice, že odstupuje z parlamentných volieb v prospech strany Sloboda a Solidarita.  

     V našej obci Bystré z celkového počtu 2128 oprávnených voličov zapísaných v zozname voličov v dvoch volebných 

okrskoch prišlo k volebným urnám  1 278 voličov,  čo znamená  60- percentnú účasť.  

Účasť na voľbách bola vyššia o 6,16 percenta  ako v roku 2016. 

V našej obci bolo celkom odovzdaných 1260 platných hlasov z toho 16 voličov zaslalo návratnú obálku z cudziny, čiže 

volili poštou.   

Najviac hlasov získala Strana Smer – sociálna demokracia, ktorá získala 402 platných hlasov, čo predstavuje 31,9  

percenta. V roku 2016 táto strana získala 504 platných hlasov.  

2. miesto: Politické hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, ktoré získalo 

238 platných hlasov, čo predstavuje 18,88 percenta. V roku 2016 získali 99 platných hlasov.   

Na treťom mieste sa umiestnila politická strana Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko, ktorá získala 173 platných 

hlasov, čo predstavuje  13,73 percenta. V roku 2016 táto strana získala 134 platných hlasov. 

4.  miesto obsadila strana Sme rodina, ktorá získala 109 platných hlasov, v roku 2016 táto strana získala 58 platných 

hlasov. 

5. miesto  Kresťanskodemokratické hnutie  82 platných hlasov, v roku 2016 toto hnutie získalo 61 platných hlasov. 

6. miesto Slovenská národná strana, ktorá získala 46 platných hlasov.   

7. miesto politická strana Za ľudí, ktorá získala  45 platných hlasov.  

8. miesto politická strana Vlasť, ktorá získala 41 platných hlasov. 

9. miesto koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia  39 platných hlasov. 

10. miesto politická strana Sloboda a Solidarita 35 platných hlasov. 

11.  miesto  politická strana Dobrá voľba 32 platných hlasov. 

Ostatné politické strany, získali menej ako 10 platných hlasov.  

     Na záver sa Vám chceme poďakovať za účasť na voľbách a za pokojný priebeh volieb.    

 

Informácie o prevedených prácach: 

Prekročili sme prah starého roka a čakajú nás nové výzvy a plány v novom roku, ktorý je pred nami. Na 

horách sa ešte belie sneh, ale tu dole v dolinách nás slnko núti, aby sme vyšli von. Poľnohospodári už 

začali s jarnými prácami na poliach. Ani my nezaostávame a prikladáme ruky k dielu. Nezaháľali sme ani v 

zimných mesiacoch. Naši zamestnanci odpratávali sneh z chodníkov a miestnych komunikácií a orezávali stromy, 

čistili verejné priestranstvá v obci, ihriská, cintorín a pozemky, ktorých majiteľom je obec Bystré.  

Zamestnanci obce sa podieľali na revitalizácii okolia budovy predajne Jednoty na  Hermanovskej ul. V obci (rozšírili 

prístupovú cestu do objektu ZŠ, priestor pred predajňou, čím sa zvýšila parkovacia plocha a rozšírili prístupové chod-

níky), pokračovali s terénnymi úpravami v okolí Hermanovského potoka a nového cyklochodníka, zabetónovali aj 

oceľové stĺpy na verejné osvetlenie a vyčistili časť priekopy okolo futbalového štadióna. 

V areáli ZŠ Bystré sa podarilo osadiť a namontovať športové prvky, a to chodník zručnosti, lanovú pyramídu a dve 

workoutové celokovové zostavy, ktoré obec zakúpila z projektu pod názvom „Modernizácia športoviska v areáli ZŠ 

Bystré. 

Zamestnanci obce vykonali rekonštrukciu časti elektroinštalácie v objekte hasičskej zbrojnice, zároveň boli ukončené 

stavebné práce na budove hasičskej zbrojnice, a to z projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – 

prevádzkovo-administratívna budova obce Bystré, aktuálne prebieha kolaudačné konanie. 

Obci Bystré sa podarilo v poslednom štvrťroku 2019 zorganizovať pár podujatí:  
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- dňa 22. novembra 2019 zorganizovala v spolupráci s Folklórnym súborom Bystrančan oslavy 65. výročia založenia FS 

Bystrančan, ktoré boli spojené s krstom nového CD s názvom „Na bištranskím poľu“.  

- dňa 12. decembra 2019 zorganizovala v spolupráci s DHZ Bystré 2. ročník mobilnej hasičskej kvapky krvi 

v priestoroch hasičskej zbrojnice, ktorého sa zúčastnilo 29 darcov.  

- dňa 15. decembra 2019 zorganizovala „Vianočnú akadémiu“ v spolupráci s materskými školami, ZŠ a Folklórnym 

súborom Bystrančan v kultúrnom dome 

- dňa 28. decembra 2019 zorganizovala v spolupráci s DHZ Bystré obecnú Silvestrovskú zabíjačku 

- dňa 29. decembra 2019 zorganizovala v spolupráci s obcou Hermanovce n/T vianočný turnaj v minifutbale „O pohár 

starostov obcí Hermanovce n/T a Bystré“ 

- dňa 31. decembra 2019 sme spoločne novoročným ohňostrojom privítali nový rok 2020 

Obci Bystré bola Ministerstvom vnútra SR schválená žiadosť o poskytnutie NFP vo výške 421 217,27 eur, (celkové 

oprávnené výdavky sú vo výške 443 386, 60 eur), názov projektu „Prestupné bývanie v obci Bystré“, jedná sa 

o prestavbu nákupného strediska Poloma na polyfunkčný objekt, v ktorom vznikne 6 bytov.  

Spoločnosť STELL, s.r.o. Vranov n/T pokračovala s rekonštrukčnými prácami na odborných učebniach v objekte ZŠ 

z projektu s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Bystré“ a úspešný uchádzač p. Peter Sabol, Bystré 

pokračoval  so stavenými prácami na projekte pod názvom „Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa“. 

Blížia sa nám veľkonočné sviatky a pomaličky prichádzajú dni jari. Zamestnanci našej obce v spolupráci s materskými 

školami a základnou školou naplánovali rôzne kultúrne a spoločenské akcie počas roka 2020, ktoré nám umožnia 

tráviť čas spolu a prežiť krásne spoločné chvíle. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektív pracovníkov NP TSP a TP II. 

Terénna sociálna práca v obci Bystré  

Obec Bystré sa zapojila od 01. novembra 2019 do Národného 

projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II“, ktorý 

je realizovaný vďaka podpore z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a trvať bude do decembra 

2022. Je pokračovaním projektu Terénna sociálna práca a terénna práca 

v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I., ktorý 

bol ukončený k 31. októbru 2019. Plynule sa prešlo do NP TSP a TP fáza 

2, ktorý je jedným  z vybraných národných programov „TAKE AWAY“ 

balíka, realizovaného prostredníctvom národných projektov. Balík „TAKE 

AWAY“ predstavuje kombináciu inkluzívnych programov overovaných 

počas programového obdobia 2007-2013, ako terénna sociálna práca, 

inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, 

komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vyspo-

riadania pozemkov, ktoré sú pod rómskymi obydliami v rómskych osídle-

niach. Cieľom terénnej sociálnej práce v obci je poskytnúť odbornú po-

moc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii. 

Sociálne poradenstvo klientom sa poskytuje v oblastiach zamestnania, 

bývania, zdravia, sociálno-patologických javov, financií a hospodárenia, 

vzdelávania a spolupráce so školou, sociálneho zabezpečenia a v iných 

oblastiach.  Terénnu sociálnu prácu v obci vykonávajú 1 terénny sociálny 

pracovník a 2 terénni pracovníci. V prípade potreby nás môžete kontak-

tovať osobne v budove obecného úradu, na telefónnom čísle 057/4452 

144 alebo emailom na tspbystre@gmail.com 

 

Pondelok 7:00 – 15:00 

Utorok 7:00 – 15:00 

Streda 7:00 – 16:30 

Štvrtok  7:00 – 15:00 

Piatok 7:00 -  13:30 

Obedňajšia prestávka je každý deň od 

12:00 do 12:30 hod.  

 
Pracovníci TSP: 

TSP: Mgr. Jana Pižgová0907 977 859 

TP: Stanislav Hreha0915 474 193 

TP: Mária Kolesárová       

Úradné hodiny: 

 

mailto:tspbystre@gmail.com


 
4 

 

 

Nepriateľ Zeme - odpad 

Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch 

povinný sa jej zbaviť. Inak povedané, je to niečo, čo sa nám už zdá nepotrebné, nechcené. To však môže pre niekoho 

byť ešte hodnotným predmetom alebo surovinou pre ďalšie použitie. Jeho opätovné využitie môže ušetriť prírodné 

zdroje, energiu, znečistenie, naše peniaze. 

Z čoho sa skladá komunálny odpad? 

Komunálny odpad vzniká u každého z nás či už doma, v 

záhrade, v škole, v práci...  

Vzniká neustále a je každodennou súčasťou našich živo-

tov. Životná úroveň obyvateľov neustále rastie, a preto 

neexistuje nič, čo by zabránilo jeho ďalšiemu rapídnemu 

vzniku, ale existujú riešenia a opatrenia, vďaka ktorým 

vieme zabezpečiť, aby aj odpad v našej obci bol separo-

vaný, zhodnocovaný, na správnom mieste uskladňovaný, 

a tým by sa predchádzalo vzniku čiernych skládok.  

Každý jeden z nás má možnosť separovať odpad do modrých, žltých a zelených zberných nádob, ktoré sú rozmies-

tnené po obci na dostupných miestach a taktiež využívať možnosť vrecového zberu, ktorý sa uskutočňuje v priebehu 

roka podľa kalendára zvozu, ktorý bol každej domácnosti doručený vo vianočných novinách. Obec má v prevádzke 

taktiež zberný dvor - Ekodvor v obci Bystré (Družstevná 632/100A), ktorý slúži všetkým občanom našej obce, kde 

môžu bezplatne doviezť vyseparované zložky komunálneho odpadu. Čím viac odpadu vyseparujeme, tým viac sebe 

a našej obci pomôžeme.  

Obec dňa 21. februára skolaudovala aj kompostáreň, ktorá sa nachádza vedľa zberného dvora, pričom na schválenie 

prevádzky sa čaká už len na povolenie z Ministerstva životného prostredia SR. Tu bude možné bezplatne doviezť bio-

logicky rozložiteľný komunálny odpad (drevo, konáre, lístie, tráva, ...), ktorý nepatrí na smetisko. 

V našej obci sa v roku 2019 vyzbieralo 923 268 kg množstva komunálnych odpadov, pričom úroveň vytriedenia ko-

munálnych odpadov predstavuje 40,20%. Čím viac občania separujú, tým menej komunálnych odpadov v obci vzniká. 

Poplatky za uloženie odpadov na skládke odpadov priamo súvisia s úrovňou vytriedenia komunálnych odpadov. Čím 

menej obec separuje, tým bude poplatok na skládke vyšší a obec bude nútená zvýšiť miestny poplatok za zber 

a vývoz komunálnych odpadov.  

Preto využívajme to, čo nám obec ponúka a spoločnými silami zveľaďujme prostredie a prírodu nie len v obci, 

v ktorej žijeme, ale na celej Zemi, ktorej vzduch dýchame.  

 

Jarné vypaľovanie 

Vážení spoluobčania, 

vypaľovanie trávy je naozaj každoročným prob-

lémom. Preto dôrazne upozorňujeme našich 

občanov na zákaz vypaľovania suchej trávy, 

ktoré je v tomto období v našej obci  rozšírené 

a veľmi obľúbené. Vypaľovanie je príčinou vzniku veľkého 

množstva požiarov so značnými materiálnymi škodami, často 

pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb. Niekedy si taký-

to požiar vyžiada tú najvyššiu daň - ľudský život. Je to napríklad 

ľudská pohodlnosť - značné množstvo ľudí sa o svoj majetok nestará pravidelne počas celého roka a na jar starú su-

chú trávu, či drobné krovie bez vlastnej veľkej námahy zlikvidujú. Problémom je aj nedostatočné právne vedomie, 

teda neznalosť platných právnych predpisov, ktoré túto činnosť zakazujú. Napriek tomu sa každý rok nájdu 

,,snaživci“, ktorí zákon vedome, či nevedome porušujú. Ku vzniku požiarov dochádza nielen nedbanlivosťou pri za-

kladaní ohňov v prírode, hraní detí so zápalkami, odhadzovaním cigaretových ohorkov, ale aj podcenením okolností 

pri „riadenom vypaľovaní“ a tiež úmyselným podpaľačstvom.  
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 Obec Bystré ako správca daní v zmysle § 52 ods. 2, písm. a), zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 

(daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. 

decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej oso-

by 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur: 

 

Meno a priezvisko Adresa Nedoplatok 
 

Bolvan Vojtech  Pod Stavencom 404/54 Bystré 351,76 € 

Dávid Emil, Dávidová Božena  Šarišská 60/52 Bystré 222,84 € 

Dávidová Terézia  Pod Stavencom 396/ Bystré 523,15 € 

Fiľo Jaroslav Pod Stavencom 545/57 Bystré 457,60 € 

Fiľová Danka Cementárenská 325/5 Bystré 361,20 € 

Fiľová Iveta Bocianova 203/ Bystré 230,31 € 

Gábor Dezider  starší a Gáborová Ľubuša Pod Stavencom 404/54 Bystré 258,28 € 

Gábor Dezider, mladší Pod Stavencom 404/54 Bystré 240,90 € 

Jankovič Ľuboslav Krátka 329/8 Bystré 262,82 € 

Kirvejová Monika Cementárenská 302/8 Bystré 209,85 € 

Mitráš Ján Pod Stavencom 406/73 Bystré 234,63 € 

Mitráš Jozef Pod Stavencom 403/52 Bystré 166,86 € 

Mitráš Ladislav Šarišská 60/52 Bystré 282,57 € 

Mitráš Marián - nebohý Pod Stavencom 404/54 Bystré 219,49 € 

Mitráš Michal Pod Stavencom 458/71 Bystré 321,19 € 

Mitráš Peter Pod Stavencom 546/51 Bystré 306,81 € 

Mitráš Slavomír Pod Stavencom 406/73 Bystré 192,72 € 

Mitráš Stanislav Pod Stavencom 405/56 Bystré 256,96 € 

Mitrášová Alžbeta Cementárenská 303/10 Bystré 493,75 € 

Mitrášová Božena Pod Stavencom 459/69 Bystré 192,82 € 

Mitrášová Daniela Železničná 132/2 Bystré 300,69 € 

Mitrášová Ľubica Cementárenská 303/10 Bystré 216,01 € 

Pešta Dušan Cementárenská 310/14 Bystré 179,13 € 

Pešta Stanislav, starší Pod Stavencom 501/65 Bystré 194,90 € 

Pešta Stanislav, mladší Pod Stavencom 501/65 Bystré 160,60 € 

Peštová Božena Cementárenská 302/8 Bystré 166,66 € 

Siváková Eva Pod Stavencom 393/32 Bystré 168,63 € 

Siváková Kristína Pod Stavencom 393/32 Bystré 208,78 € 

Tomášová Darina - nebohá Pod Stavencom 402/ Bystré 289,67 € 
         

Ak uvedený nedoplatok nebude zo strany dlžníka zaplatený v lehote do 30. apríla 2020, pristúpi správca dane (obec) 

v zmysle § 88 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov k vymáhaniu 

daňového nedoplatku v exekučnom konaní. 

  
Fašiangový ples  

Obec Bystré, základná škola a materské školy v Bystrom v spolupráci s firmou Savels usporiadali 18. januára  Fašian-

gový ples.  

Ples sa konal v sále Svadobky v Bystrom, ktorá bola krásne vyzdobená. Náladu hosťom fašiangového plesu spríjem-

ňovala hudobná skupina Dominant, ktorá žiadneho hosťa nenechala sedieť. Pochutnali sme si na výbornom jedle, 

ktoré sme zapíjali vínom. Hostia mali možnosť zakúpiť si tombolové lístky, ktoré boli veľkým lákadlom, pretože ceny 

v tombole stáli za to. Ten, kto neprišiel, môže ľutovať, ale veríme, že na ďalšom plese sa stretneme s tými, ktorí 

tento rok neprišli. Už teraz sa tešíme na ďalší fašiangový ples.  

               Kolektív OcÚ Bystré 
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Žiaci ZŠ a MŠ v Bystrom opäť úspešní v celoslovenských súťažiach 

11. február je označovaný ako Európsky deň čísla tiesňového volania 112. V tento deň sa v Banskej Bystrici 

konalo aj slávnostné a oficiálne vyhodnotenie národného kola výtvarnej súťaže s názvom Ochranárik čísla tiesňové-

ho volania 112 a civilnej obrany. Súťaž každoročne vyhlasuje sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Sloven-

skej republiky. Na vyhodnotení v Banskej Bystrici sa zúčastnili mnohí vzácni hostia, medzi nimi aj poslanec NR SR 

Anton Hrnko a štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Bagačka. Žiaci kreslili a maľovali výtvarné práce, zhoto-

vovali priestorové výtvory na tému: „Záchranári na lúke, 

v lese, v horskom teréne.“  Do národného kola postúpili 

práce, ktoré sa v okresnom kole umiestnili na 1. mieste. 

V priestoroch Okresného úradu v Banskej Bystrici boli vy-

stavené všetky ocenené práce. Obec Bystré v národnom 

kole reprezentovali Michal Andrek, Adriána Hricová 

a Nina Juričkovová z Materskej školy Bystré 172a žiačka 

Anastázia Novotná zo Základnej školy Bystré. O víťazstve 

škôlkarov rozhodla odborná porota, Anastázia získala 1. 

miesto v internetovom hlasovaní v kategórii 1. stupeň ZŠ. 

Víťazom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu 

obce Bystré i okresu Vranov nad Topľou. 

Darilo sa aj literárnym talentom zo Základnej školy 

v Bystrom. V celoslovenskej súťaži časopisu Maxík a vydavateľstva DAXE „Báseň 2019“ v kategórii 2. stupeň ZŠ získala 

1. miesto Mária Virbová a 2. miesto Adam Lipták. V celoslovenskej súťaži Hovorme o jedle, ktorú usporadúva Slo-

venská poľnohospodárska a potravinárska komora, sa žiačka Bibiána Foltínová umiestnila na krásnom prvom mieste. 

Prvenstvo získala vo fotografickej súťaži s témou „Očami gurmána“.                                                         Mgr. Erika Novotná 

Vianočná akadémia 2019 

 

Skôr než zaznel zvonec k štedrovečernému stolu a mohli sme si spo-

ločne s našimi blízkymi užívať najčarovnejšie sviatky roka, pripome-

nuli sme si význam Vianoc– sviatkov pokoja, lásky, dobra a rados-

ti. V tomto predvianočnom čase sa v priestoroch Kultúrneho domu 

v Bystrom konala Vianočná akadémia. Slávnostné popoludnie otvorili 

svojím prívetivým slovom starosta obce PhDr. Ľubomír Hreha a riadi-

teľka základnej školy PaedDr. Veronika Pradová. Celým programom 

nás sprevádzala dvojica anjelov, ktorí navodili až „nadpozemskú“ 

atmosféru. Svojou radosťou z hudby a tanca nás prišli potešiť deti 

z oboch materských škôl v Bystrom. Najmladšie deti boli na pódiu 

veľmi statočné. Ich veselé tančeky boli popretkávané vianočnými 

básňami, piesňami a hrou na gitarách v podaní žiakov základnej školy. 

Vianočné tradície v nás oživil detský súbor Bystranček a FS Bystran-

čan. Príjemným spestrením programu bol aj blok piesní, ktoré si pri-

pravili Mravčekovia a gréckokatolícki veriaci z obce. Duchovné po-

vzbudenie a požehnanie do prichádzajúcich sviatočných dní priniesli 

duchovní otcovia  pôsobiaci v obci. V závere nesmela chýbať ani naj-

známejšia koleda – Tichá noc. Jej tóny sa rozniesli celou sálou 

a ukončili toto slávnostné nedeľné popoludnie. Ďakujeme všetkým, 

ktorí prijali pozvanie, našli si čas a prišli podporiť všetkých účinkujú-

cich. 

                                                                                                Mgr. Mária Kačmárová 

Anastázia Novotná, Adriána Hricová, 

Michal Andrek, Nina Juričkovová 
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Polrok za nami 

Nedávno sme spolu stáli na školskom dvore a vítali sme nový školský rok 

2019/2020. Ani nevieme ako, polovicu z neho už máme za sebou. Žiaci 

dostali polročné výpisy známok, ktoré odzrkadľovali ich prácu. Uzavreli 

jeden polrok a s čistým štítom vhupli do ďalšieho. 

Škola však nie je len naháňanie sa za známkami. Škola sú aj priateľstvá, 

spoločné zážitky, objavovanie nových vecí. A to sa nedeje len v laviciach. 

Mnohé výchovné koncerty pomáhajú odkrývať nové poznatky z rôznych 

oblastí. Žiaci spoznávajú nových ľudí, neraz k nám zavítajú aj známe osob-

nosti. ECO ENERGY TOUR s Thomasom Puskailerom nás naučila, že máme 

šetriť prírodné zdroje a recyklovať. Počas ďalších koncertov sme spoznávali 

históriu Slovenska, dozvedeli sme sa zaujímavosti o hip-hope, videli sme 

zaujímavé kúsky s loptou. Aj tieto akcie žiakov viedli k tomu, aby aktívne 

využívali svoj voľný čas, aby boli užitoční pre svoje okolie a našli si nejakú 

oblasť, v ktorej sa môžu realizovať. 

Spoločne si pripomíname významné dni (napr. Deň školských knižníc, Eu-

rópsky deň jazykov, Týždeň športu, Deň komplimentov, Deň holokaustu, 

Deň mlieka, Deň jabĺk, Hovorme o jedle). Informácie o týchto dňoch získa-

vajú žiaci z viacerých zdrojov – relácia v školskom rozhlase, nástenky, prezentácie. Každý deň je spojený aj so zaují-

mavými aktivitami (vytvoriť pozdrav, náramok priateľ-

stva, spoločné tvorivé čítanie). 

Nie je nám ľahostajný ani náš vzťah k životnému pro-

strediu. Na účelových cvičeniach sa učíme, ako prežiť 

v prírode. Chodievame zbierať odpadky v okolí školy, 

ale aj v dedine. Spoznávame náučné chodníky 

v blízkosti našej obce. V škole triedime odpad, zbiera-

me papier. Zaujímavá bola aj módna prehliadka, na 

ktorú si žiaci pripravili modely z odpadových materiá-

lov. Mladší žiaci vyrábali z odpadových materiálov mas-

kotov svojej triedy.  

Svoje tvorivé zručnosti žiaci každoročne prezentujú na 

tvorivých dielňach, kde vyrábajú výrobky do Vianočnej 

burzy.  Tá tohtoročná bola otvorená aj pre verejnosť. 

Za získané peniaze nakúpime knihy do školskej knižnice. Vianočná akadémia je miestom, kde vám spoločne 

s mladšími kamarátmi z materských škôl chceme priniesť trochu vianočnej atmosféry a potešiť vaše srdcia. 

Pomáhame aj ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, 

či už sú to finančné zbierky Hodina deťom, Biela pastelka 

alebo zber plastových vrchnákov pre chorého chlapčeka. 

Nezabúdame ani na zvieratká a každoročne zbierkou 

jedla a prikrývok pomáhame útulku vo Vranove nad Top-

ľou.  

Zapájame sa do rôznych športových, literárnych, recitač-

ných, tvorivých súťaží, v ktorých sa nám darí získavať 

pekné miesta aj na celoslovenskej úrovni.  

To je len časť akcií, ktorými si spríjemňujeme pobyt 

v škole. Mnohé sú ešte pred nami, ale už teraz sa tešíme 

na to, čo nás čaká.                               Mgr. Erika Novotná 

 

Michal Andrek a Anastázia Novotná 

výchovný koncert 

módna prehliadka z odpadových materiálov 
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Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť 

Počas posledných dní Polícia SR zaznamenala nárast tragických nehôd s účasťou chodca. Z analýz vyplynulo, že pre-

važná časť tragických nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v obci a všetky mimo priechodu pre chodcov. Ich obeťa-

mi bohužiaľ bývajú často chodci. Stáva sa tak najmä preto, že ich nie je vidieť, preto je dôležité používať reflexné 

prvky za zníženej viditeľnosti na cestách (pásiky, vesty, nálepky). Dnes je dostupných množstvo reflexných pomôcok, 

ktoré vás urobia viditeľnými za tmy, dažďa, sneženia. Či už žltý reflexný pás pripnutý na rukáve alebo rôznofarebné 

reflexné samolepky nalepené na podrážkach topánok, školských taškách aj kočíkoch. Pri prechádzaní cez cestu treba 

prednostne použiť priechod pre chodcov, nevstupovať na vozovku, ak prichádza rýchlejšie idúce vozidlo, neprechá-

dzať jednotlivo, ale v skupinkách, taktiež nevstupovať na vozovku, ak nie je možné cez ňu bezpečne prejsť, nepreko-

návať zábradlie ani iné zábra-

ny, bezdôvodne sa nezdržiavať 

a nezastavovať po vstupe na 

vozovku. Reflexné predmety 

umiestnite najlepšie ku koncu 

rukávov, blízko ku kolenám, do 

úrovne pásu a v priestore čo 

najbližšie k stredu vozovky. 

Predchádzajte tomu, aby do-

pravná nehoda zmenila 

v zlomku sekundy váš život 

a životy vašich blízkych. 

 

 

 

Hasiči na návšteve v materskej škole 

Ani tento rok  členovia DHZ 

Bystré na nás nezabudli a prišli 

k nám na návštevu. Mgr. Mar-

tin Molitoris a Bc. Štefan Oľha  

boli tí, ktorí prišli v plnom na-

sadení. Nebola to len taká 

obyčajná návšteva. Hasiči do-

niesli so sebou výbavu, ktorú 

využívajú pri svojich zásahoch. 

Predstavili nám aj výbavu 

v hasičskom aute. Naše zveda-

vé oči a hlavne otázky dali 

hasičom poriadne zabrať, ale 

ochotne nám odpovedali na 

všetky naše otázky a dokonca 

sme si mohli vyskúšať aj na-

ozajstné prilby a vysielačky. 

V závere ich návštevy sme sa 

rozlúčili aj so sirénou. Bola to 

veľmi príjemná a milá návšte-

va a nepochybne polovica z nás po tejto návšteve chcela byť hasičom  a možno aj bude. Ďakujeme 

                            kolektív MŠ Bystré 311 
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Aj u nás bolo veselo.... 

Fašiangy sme v tomto roku prežívali 

rovnako veselo ako po iné roky. Zabá-

vali sme sa, vyrábali si masky, vyzdo-

bovali triedy a vyvrcholením nášho 

fašiangového obdobia bol karneval, 

ktorý sme v našej materskej škole mali 

07. februára. Mamky nám nachystali 

karnevalové masky, do  ktorých sme sa 

prezliekli a takto zamaskovaní sme išli 

na spoločnú rozprávku.  Po rozprávke 

nasledovala zábava, kde sa tancovalo, 

smialo, jedlo a na záver  sa aj lízala 

lízanka  od pána starostu. Všetci sme si 

unavení prezliekli masky za pyžamká 

a ľahli sme si do našich postieľok. Bol 

to deň plný zábavy a smiechu. 

      

                                                                                                                                                                       kolektív MŠ Bystré 311 

 

Fašiangový karneval v materskej škole 

 

,,Chystajte si, deti, masky, bude smiech a špás. Fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás.“ A veru, v utorok 

4. februára  sa naša materská škola po roku znova premenila na zázračnú  krajinu, v ktorej sa stretli princezné, víly, 

šašovia či rôzne zvieratká...Škôlkou sa niesol smiech a spev. Naši kamaráti sa obliekli do karnevalových masiek 

a začala karnevalová zábava. V pekne vyzdobenej triede  sa deti cítili ako v rozprávke. Masky sa predstavili, zasúťažili 

si, za čo dostali sladkú odmenu. V karnevalových maskách prišli aj pani učiteľky, ktoré celé dopoludnie s deťmi tanco-

vali a pochutnávali si na sladkom pohostení, ktoré pre nich pripravila teta kuchárka. Každá maska bola odmenená, no 

najkrajšou odmenou boli 

rozžiarené  detské očká, 

radosť, dobrá nálada 

a pekný zážitok, na ktorý 

budú dlho spomínať. Poďa-

kovanie patrí pani učiteľkám 

a zamestnancom materskej 

školy za prípravu 

a vytvorenie príjemnej  at-

mosféry v materskej škole, 

ale aj všetkým rodičom, 

ktorí sa podieľali na zhoto-

vení masiek na karneval. 

Už teraz sa všetci tešíme 

o rok, lebo čas nám veľmi 

rýchlo ubehol, ale dobrá 

nálada a spomienky nám 

ostali. Veď posúďte sami.... 

                                                                                                                                                                                            kolektív MŠ Bystré 172 
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„O našom futbale“  

V úvode by som chcel pozdraviť všetkých fanúšikov 

OFK TATRAN BYSTRÉ a zároveň sa chcem poďakovať za 

stálu podporu pánovi starostovi, mojim kolegom pos-

lancom obecného zastupiteľstva, výboru OFK, celému 

realizačnému tímu a v neposlednom rade ďakujem aj 

všetkým hráčom OFK a našim fanúšikom. 

Ako viete, naše mužstvo skončilo v piatej lige na dru-

hom mieste so stratou dvoch bodov na mužstvo Jase-

nova. Jesennú časť futbalového ročníka 2019/2020 

sme ukončili štvorzápasovou  šnúrou výhier s predo-

hrávkou na horúcej pôde v studenom počasí v Borove 

s kvalitným výkonom nášho mužstva a výhrou 3:2. 

Tento zápas patril k najkvalitnejším v jesennej sezóne. 

Zimnú prípravu sme začali tréningami v telocvični a na 

umelej tráve. Máme za sebou už aj prípravné zápasy, v 

ktorých pán tréner Kubánka skúša aj nových hráčov a 

hľadá čo najlepšiu základnú zostavu pre nastávajúcu 

jarnú časť sezóny. Ambície nášho mužstva sú zabojo-

vať o celkové víťazstvo v našej skupine. Aj keď’ to bude 

veľmi ťažké, chceme dať do toho všetko a potešiť na-

šich fanúšikov. Počas sezóny sa občas mení zloženie 

mužstva, dôvodom sú zranenia hráčov alebo pracovné 

povinnosti, žiaľ toto neviem ovplyvniť. V dnešnej dobe 

sú vyššie nároky na futbal. Narastajú povinnosti pre 

klub, či už po stránke organizačnej alebo materiálnej. 

Sprísňujú sa nariadenia pre nás ako organizátora zápa-

sov, bez ktorých sa už nedá hrať futbal na našej úrovni. 

Každý zápas je nahrávaný a ihneď po skončení zápasu 

je odoslaný Slovenskému futbalovému zväzu, kde je 

následne spracovaný a zverejnený. Je veľmi náročné 

mať všetko pod kontrolou, či už ide o správanie hráčov 

alebo rozvášnených fanúšikov, pretože za vulgárne 

prejavy sú aj prísne peňažné pokuty pre náš klub. Chá-

pem, že niekedy hráč alebo ktokoľvek z prítomných 

podľahne svojim emóciám, ale aj tak vás chcem popro-

siť o zdržanlivosť v správaní počas zápasov. Spoločne 

povzbudzujme a podporujme naše mužstvo. Pozývam 

vás na prvý zápas jarnej časti proti Ptičiemu dňa 29. 

marca o 15.00 hod., ktorý sa javí ako kvalitný zápas.  

Ešte raz ďakujem všetkým za podporu a prajem nášmu 

mužstvu OFK TATRAN BYSTRÉ veľa kvalitných výkonov, 

hlavne veľa zdravia a úspešný vstup do jarnej časti 

sezóny. Športu zdar a nášmu futbalu zvlášť.  

 S pozdravom,  

   Prezident športového klubu OFK TATRAN BYSTRÉ 

     Sabol Štefan 

LIPOVÁ ALEJ 

Marec je vhodným mesiacom na vysádzanie stromov. 

Tento čas sme využili aj my, včelári, pôsobiaci v našej 

obci na výsadbu lipových alejí v oblasti okolo cyklistic-

kého chodníka a chodníka pri minerálnom prameni 

Ščevica. Prečo práve lipa? Tento strom je pre naše 

včielky veľmi atraktívny, ale je aj symbolom slovanstva, 

takže ho pokojne nazvime národným stromom, ktoré-

ho listy v tvare srdca  nám symbolizujú lásku. Dúfam, 

že táto alej bude všetkým na úžitok či už tieňom, ktorý 

by po čase mala tvoriť a hlavne v čase kvitnutia jej 

príjemnou vôňou. Chcem sa poďakovať všetkým včelá-

rom a dobrovoľníkom z našej a susednej obce za po-

moc pri výsadbe. Za materiálnu a technickú pomoc 

ďakujem obecnému úradu a Agrodružstvu Bystré. 

                                                                  S pozdravom váš včelár 

 

lipová alej pri prameni 
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Výročná členská schôdza Klubu zdravotne postihnutých a dôchodcov v Bystrom 

25. februára sa konala výročná členská 

schôdza vo Svadobke spojená s oslavou 

sviatku MDŽ. Z celkového počtu členov 

214, sa schôdze zúčastnilo 183 členov. 

Schôdzu otvorila a viedla predsedníčka 

Eva Hrehová, ktorá privítala prítomných 

členov  a hostí. Dnes prišiel k nám aj sta-

rosta obce Bystré pán PhDr. Ľubomír Hre-

ha, riaditeľ ÚPSVaR PhDr. Jozef Baran, 

riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Štefan 

Hreha, starosta Malej Domaše PhDr. Jaro-

slav Makatura, gréckokatolícky kňaz Mgr. 

Pavol Seman, evanjelický farár Mgr. Ma-

rek Ivan, riaditeľka základnej školy Pa-

edDr. Veronika Pradová, riaditeľky mater-

ských škôl Mgr. Mária Kubová a Bc. Anna Reváková. Správu o činnosti predniesla členka výboru Helena Danková a 

správu o hospodárení členka výboru Helena Ruščinová. Predsedníčka Eva Hrehová predniesla návrh plánu práce na 

rok 2020. Výbor klubu dôchodcov bude zasadať podľa potreby a členská schôdza bude dvakrát ročne. Navštívime DJZ 

v Prešove, predstavenie Nicola Šuhaj, a to 20. marca. Zorganizujú sa autobusové zájazdy do Betliara a Sárospataku. 

Budeme sa snažiť skrášliť a upratovať počas celého roka okolie svojho bydliska. Prejednávať sa bude každý návrh 

členov klubu dôchodcov na výborových schôdzach. Navrhnutý plán bol jednohlasne schválený. Je každoročne zvy-

kom gratulovať osemdesiatnikom. Jubilantmi tohto roku sú Anna Hrehová, Irena Ondeková, Michal Danko a Albert 

Ondek. Od klubu dôchodcov im boli odovzdané kytice a vecné dary. Príhovor evanjelického farára Mgr. Mareka Ivana 

bol zameraný na život žien v spoločnosti. Po príhovore sme sa potešili z vystúpenia súboru Bystranček pod hudob-

ným doprovodom pána Martina Haľka a pána Ing. Petra Lenďaka. Úsmevy a potlesk boli znakom maximálnej spokoj-

nosti divákov. Ešte pred nimi vystúpili deti z MŠ Bystré 172. Super úspech maličkých je vždy zaručený. Sú to roztomilí 

drobčekovia a pásmo spevu a tanca malo veľký úspech. Po vystúpení sme od detí dostali krásny kvet. Pán starosta 

nám  venoval príhovor a poprial nám do ďalšej práce všetko dobré.  

Helena Danková ukončila dobrovoľne pôsobenie vo výbore, ale ostáva naďalej členkou. Rozlúčili sme sa s ňou prího-

vorom predsedníčky, ktorá jej poďakovala za  dlhoročnú činnosť vo výbore. Znakom našej vďaky boli  vecné dary, 

kvety a veľký potlesk.  Volila sa náhrada za skúsenú členku. Na návrh predsedníčky a schválená členmi klubu dôchod-

cov  bola zvolená Eva Bertová. Po formálnom ukončení schôdze sme sa spoločne pohostili a odchádzali domov oveľa 

neskôr ako obvykle. Pánovi  Sabovi ďakujeme za nádherné prostredie a chutné jedlo, obecnej pekárni za zemplínske 

koláče, obsluhe a sponzorom za pekné prostredie. A tak niekedy zas dovidenia.  

                                                                                 Džamová Anna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná zabíjačka 

Posledný decembrový víkend, ako v našej obci zvykom 

býva, sa uskutočnila obecná zabíjačka. Konala sa 28. 

decembra 2019 v spolupráci s obecným hasičským 

zborom v priestoroch hasičskej zbrojnice. Od ranných 

hodín, cez popoludnie, až po skoré večerné hodiny 

sme mohli vidieť priebeh tradičnej zabíjačky, prípravu 

jedál, sadnúť si, porozprávať sa a spoločne sa zabaviť. 

Rôzne zabíjačkové špeciality pre nás ochotne pripravili 

členovia obecného hasičského zboru a pochutnali si na 

nich všetky vekové kategórie. Súčasťou občerstvenia 

bolo aj varené vínko a čaj. Akcia mala veľký úspech 

a zúčastnilo sa jej veľa občanov obce. 
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SPOLOČENSKÁ  KRONIKA 

 

Meno                                        Rodičia 

1.Peter Benjamin Čura  (rodičia: Mgr. Viera Čurová a Ing. Peter Čura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.Natália Zubajová   (rodičia: Nadežda Zubajová Ing. Ján Zubaj) 

3.Nina Dolinská   (rodičia: Simona Dolinská a Dominik Dolinský) 

4.Ashley Monika Jurmáková (rodičia: Helena Jurmáková a Štefan Jurmák) 

5. Marián Mitráš   (rodičia: Alena Mitrášová a Marcel Mitráš) 

6. Dorota Bandžáková  (rodičia: Bc. Adriana Bandžáková a Ľubomír Bandžák) 

7. Jakub Mitráš   (rodičia: Mgr. Simona Mitrášová) 

8. Emma Oľhová   (rodičia: Zuzana Oľhová a Tomáš Oľha) 

9.Timea Davidová   (rodičia: Patrícia Davidová a Dušan David) 

10. Šarlota Onderová  (rodičia: Katarína Onderová a Milan Onder) 

11. Lucia Antalovská  (rodičia: Lucia Katriňáková a Jozef Antalovský) 

 

 

 

 

 

 

Meno                                                                          Dátum a miesto uzavretia manželstva 

 

1.Simona Verčimáková a Dominik Dolinský    17.08.2019  Bystré 

2. Daniela Brendzová a Patrik Mitráš     26.10.2019  Giraltovce 

3. Mgr. Gabriela Palatášová a RNDr. Andrej Gajdoš PhD.  26.10.2019  Zámutov 

4. Barbora Horvátová a Emil Dávid     06.11.2019  Hanušovce n/T 

5. Angelika Hlaváčová a Marek Ivan     16.11.2019  Sládkovičovo 

6. Jana Brendzová a Peter Pešta     21.11.2019  Giraltovce 

7. Svetlana Mitrášová a Michal Tokár     12.12.2019  Vranov n/T 

8. Milena Velebírová a Patrik Adamišin    14.12.2019  Hanušovce n/T 

9. Štefánia Vozárová a Jozef Kovaľ     31.01.2020  Bystré 

 

 

 

 

 

 

Meno                                Dátum úmrtia         Vek úmrtia                          

 

1.  Martin Sedlák   23.12.2019   41 r.. 

2.  Milan Chmeľovský  09.02.2020   60 r.      

3.  Alžbeta Bednárová  26.02.2020   89 r. 

 

 

 

 

 

 

 

VÍTAME NOVONARODENÝCH SPOLUOBČANOV 

 

MANŽELSTVO UZAVRELI 

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 

 

Informačné periodikum obce Bystré. Vydavateľ: Obec Bystré, Šarišská ul. 98/20,09434, IČO:00332275, ISSN 1339-
1569,Evidenčné číslo: EV 4532/12 Šéfredaktor: Juraj Onufer. Redakčná rada: PhDr. Ľubomír Hreha, Beáta Rozkošová,  PaedDr. 
Veronika Pradová, Bc. Anna Reváková, Mgr. Mária Kubová, Mgr. Ján Havrila,  Emília Petričková, Mgr. Erika Novotná.  
+421574452144, fax: +421574452145. email:novinybystre@gmail.com, web: www.obecbystre.sk Redakcia si vyhradzuje prá-
vo na úpravu príspevkov.  
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Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe 
 
     Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je 
povinná počas celej doby karantény (14 dní): 
 
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: 
horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho leká-
ra a miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (0907 958 725) a podrobiť sa odberu biologického mate-
riálu, 
 
b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa rozhodnutia hlavného hygienika SR 
alebo regionálneho hygienika), 
 
c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných 
podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie), 
 
d) zdržať sa cestovania, 
 
e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem, 
 
f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie, 
 
g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať, v mieste izolácie vnímavé 
osoby. 

 

 

 

Dôležité! V súvislosti s koronavírusom je k dispozícii aj infolinka  0800 221 234 
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Ak Úrad verejného zdravot-

níctva SR alebo príslušný 

regionálny úrad verejného 

zdravotníctva nariadi fyzic-

kej osobe karanténu, táto 

fyzická osoba je karanténu 

povinná dodržiavať, v opač-

nom prípade sa podľa záko-

na č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa 

priestupku na úseku verej-

ného zdravotníctva a hrozí 

jej pokuta až do výšky 1659 

eur.  

 

     Zároveň v kontexte uvede-

ného je potrebné poukázať aj 

na skutkovú podstatu trestného 

činu šírenia nebezpečnej ná-

kazlivej ľudskej choroby. 

     Fyzická osoba je povinná 

podľa § 51 ods. 1 písm. c) zá-

kona č. 355/2007 Z. z. ozná-

miť neodkladne ošetrujúcemu 

lekárovi a regionálnemu úradu 

verejného zdravotníctva v SR 

všetkyokolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať informácie 

dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci.  

     Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa cestovateľskej anamnézy je dôle-

žitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto informácie je porušením predmetného ustanovenia a 

rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva - hrozí pokuta až do výšky 1659 eur. 
 

Zákaz uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom!      
Je zakázané uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
V zmysle ust. § 115 ods. 1 písm. c zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov priestupku sa dopustí ten, kto  uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou. 
Obec Všeobecne záväzným nariadením obce č. 9/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebný-
mi odpadmi na území obce Bystré, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2007 určila za vyhradené miesta zberné ná-
doby a veľkoobjemové kontajnery. 
V zmysle ust. § 115 ods. 2 písm. a zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov obec môže uložiť za uvedený priestupok pokutu do výšky 1500 €. 
Na troch miestach v obci boli rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery, pričom bolo zistené, že nedisciplinovaní ob-
čania ich pravidelne napĺňajú bez toho, aby sa snažili aspoň z časti odpad vytriediť. Taktiež kontajnery napĺňajú trá-
vou, lístím a konármi zo stromov. Na ich nedisciplinovanosť dopláca celá obec, to znamená my ostatní, lebo v našej 
obci tak každým rokom stúpa množstvo vzniknutého odpadu a tým aj náklady na jeho likvidáciu.  
Preto obec rozhodla, že veľkoobjemový kontajner bude pristavený na určenom mieste počas prvých štyroch pra-
covných dní v mesiaci alebo do jeho naplnenia, pričom je určený iba pre občanov obce Bystré, nie však pre podn i-
kateľov a to na odpad, ktorý už nie je možne vytriediť. 
Musí byť v záujme každého občana obce a aj jeho povinnosťou, aby upozorňoval nedisciplinovaných spoluobča-
nov, ako nakladajú s komunálnymi odpadmi, lebo na likvidáciu odpadov sa využívajú aj jeho peniaze. To znamená, 
že keď obec pristúpi k zvýšeniu sadzby poplatku za komunálny odpad, tak bude ho platiť každý.  
     Od 01.01.2021 dochádza znova k zmene zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov a tak už bude zakázané zneškodňovať skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpra-
vou, čiže nebol vytriedený, to znamená, že skládka nevytriedený odpad neprevezme.  
                      Kolektív OcÚ Bystré 


