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Na linke číslo 37 premávajú 
kĺbové autobusy

Nové, moderné kĺbové autobusy, ktoré Dopravný podnik zakúpil, 
premávajú od 17. januára už aj na linke číslo 37. V čase od začiat-
ku prevádzky do približne 20.00 hod. premávajú zo/do Záhorskej 
Bystrice len kĺbové autobusy, vďaka ktorým sa zvýši kapacita 
prepravy o približne 50 % a komfort pre cestujúcich. MHD lin-
ky ešte stále fungujú v prázdninovom režime. „Na aktuálne počty 
cestujúcich má vplyv vývoj pandémie, nižšia mobilita vyplývajúca 
z opatrení či skúškové obdobie na vysokých školách. Premávku 
podľa cestovných poriadkov pre školský rok zavedieme, keď si 
to vyžiada nárast počtu cestujúcich vo verejnej doprave a zníži 
sa počet vodičov v karanténe a veľa bude závisieť aj od šírenia 
variantu omikron,“ vysvetlil nám Milan Donoval z Dopravného 
podniku. (red), Foto: Boris Reichel

Bobrie hrádze na Mariánskom 
potoku bránia odtoku vody

Na Mariánskom potoku sa dlhodobo nachádzajú dve veľké bob-
rie hrádze, ktoré spôsobujú vybrieždenie potoka zo svojho ko-
ryta a zaplavujú okolité pole. Každý vodič smerujúci na diaľni-
cu alebo do Stupavy si vysokú hladinu vody všimne. Vzhľadom 
na túto situáciu sme v decembri sprevádzali zamestnancov 
Štátnej ochrany prírody SR počas ich obhliadky tohto miesta 
a momentálne čakáme na návrh ich riešenia, keďže bobry sú 
zákonom chránené zvieratá. Záleží nám na ochrane chránených 
bobrov, avšak myslíme aj na bezpečnosť cestnej komunikácie, 

aby sa voda nedržala na poli a nepresakovala cez cestu. Voda 
pozvoľne odteká v menšej miere. Túto situáciu riešime aj v sú-
činnosti so zástupcami Správy povodia Moravy Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku. (red) foto: archív MÚ

Od marca budeme zbierať kuchynský odpad

Zber kuchynského odpadu sa začne v Záhorskej Bystrici 14. marca a bude sa týkať ro-
dinných domov aj bytoviek. Každá domácnosť dostane 10 l košík na bioodpad, 150 ks 
rozložiteľných vreciek a informačný leták. Do rodinných a bytových domov ich budú 
distribuovať pracovníci OLO od 1. marca 2022 Do rodinných domov zároveň pribudne 
20 lzberná nádoba, do ktorej sa bude vkladať kuchynský odpad vo vreckách, k bytov-
kám pribudnú veľké zberné nádoby 120 l/240 l. Do kuchynského odpadu patria všet-
ky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu, nespotrebo-
vané zvyšky jedál a potravín vrátane pokazených, resp. po záruke - bez obalov, vrecká 
z čajov a usadeniny z kávy, certi ikované kompostovateľné vrecká. Povinnosť zapojiť sa 
do zberu kuchynského odpadu vyplýva z VZN č.11/2021 hlavného mesta. Podrobnosti 
o pripravovanom zbere kuchynského odpadu budú k dispozícii na webe mestskej časti 
a vo februárovom čísle Naša Bystrica.                 (red), Foto: OLO
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Spev Lúčnice rozozvučal 
Záhorskú Bystricu

Trojkráľové vystúpenie speváckeho zboru Lúčnica pod vedením 
pani dirigentky Eleny Matušovej a klavírneho sprevádzania Ma-
reka Janka skutočne obohatil naše duše. „Umenie je česť a veľká 
zodpovednosť v spoločnosti, o to viac v tých najchúlostivejších 
a najneistejších chvíľach. Hudba zostáva privilegovaným nástro-
jom, univerzálnym jazykom, vychováva ku kráse. Mení ľudí i 
svet. Je jazykom Boha. Preto sme tu, aby sme sa hudbou spoloč-
ne modlili,“ prihovoril sa počúvajúcim správca farnosti Ľudovít 
Pokojný, ktorý spolu s členmi farskej pastoračnej rady pripravil 
pre Bystričanov tento nevšedný zážitok.
Popri online prenose sa mohli Bystričania započúvať do koncer-
tu aj doma pri otvorenom okne alebo na dvore, balkóne, či vo 
farskej záhrade. Šikovní zvukári zabezpečili šírenie hudby pria-
mo z kostolnej veže. Záhorskou Bystricou zneli skladby od W. 
A. Mozarta, Antonia Vivaldiho, Nikolaja Kedrova st., Alexandra 
Brezinu, J.S.Bacha, Ch. Gounoda, J. F. Wadeho, arr. Nechýbali ani 

známe koledy, ktoré upravil František Prášil – Búvaj dieťa krás-
ne, Dobrý pastier sa narodil, Povedzte nám pastuškovia, Poďme 
bratia do Betléma. Krásne boli sóla Vladimíra Pánika a Branisla-
va Vaculčiaka, keď zbor spieval stredoslovenské koledy, ktoré 
upravil Zdenko Mikula. Program vystúpenia zakončili spevom 
Ave Maria – sólo spievala Zuzana Weiserová, a Otčenáš. Záznam 
koncertu nájdete na Youtube miestnej fary, aj na webe mestskej 
časti.

Barbora Besedičová, Foto: archív Ľudovíta Pokojného 

Výzva pre OZ: UCHÁDZAJTE SA O 2 %   
Obdobie podávania daňových priznaní je opäť tu a s tým aj otázka, komu venovať svoje 2 %. Toto je výzva pre ob-
čianske združenia, ktoré sídlia alebo pôsobia v Záhorskej Bystrici a ktoré by sa radi uchádzali o 2 % alebo 3 % 
z dane z príjmov. Ak máte záujem o zverejnenie v zozname občianskych združení Záhorskej Bystrice, pošlite nám 
vaše údaje do 7. februára na e-mail nasabystrica@zahorskabystrica.sk. Potrebné údaje sú IČO, právna forma, názov 
– obchodné meno, sídlo, PSČ, link. V najbližšom čísle Našej Bystrice vo februári uverejníme zoznam všetkých prihlá-
sených miestnych OZ aj s potrebnými údajmi.  (red)

Ako vznikli názvy nových ulíc 
v Záhorskej Bystrici? 

Pod chatovou oblasťou Podkerepušky, v lokalite, kde vyrastajú 
nové bytové a rodinné domy, pribudne 7 nových ulíc - Hrabo-
vinská, Dobrienková, Belicová, Orešianková, Trebuľková, Ha-
dincová a Skalníková. Názvy nových ulíc sú odvodené od kríkov 
a rastlín, keďže nová rezidenčná štvrť Orešianky sa nachádza 
na mieste bývalých ovocných sadov, kde rástli slivky, čerešne, 
hrušky a malé samorodé vinohrady. Hrabina je vrch v Malých 
Karpatoch nad Záhorskou Bystricou, dobrieka a orešianka sú 
historické odrody hrušiek, belica zase historická odroda sliviek, 
trebuľka pravá je rastlina s liečivými účinkami a hadinec oby-
čajný je bylina rastúca na lúkach a medziach. Skalníková ulica 
dostala názov podľa kríka - okrasnej dreviny. Názvy nových ulíc 
sú už nahrané do Registra adries, obyvatelia tejto lokality si mô-
žu požiadať o pridelenie orientačného čísla a následne sa pri-
hlásiť na trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici.

(red), Foto: Martin Kubovič
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Pozor na rampu na námestí 
a platené parkovanie

Na Námestí Rodiny pribudla rampa, ktorá je umiestnená zo-
zadu Spoločenského domu a slúži na reguláciu vstupu mo-
torových vozidiel na námestie. Prosíme chodcov, a najmä 
kolobežkárov a cyklistov, aby venovali zvýšenú pozornosť 
prechodu okolo rampy a vyvarovali sa úrazu. Rampa je otvo-
rená len v pracovných dňoch medzi 9.00 - 10.00 hod. a regu-
luje vstup vozidiel obsluhujúcich prevádzky na námestí.
Od 1. januára vstúpilo do platnosti VZN o parkovaní pred 
Spoločenským domom. Prvá hodina parkovania je zdarma, 
ale aj k tomuto bezplatnému parkovaniu je potrebné vytlačiť 
si parkovací lístok. Každá ďalšia začatá hodina je spoplatnená 
sumou 1 EUR/hodinu. Platené parkovanie platí v pracovných 
dňoch medzi 8.00 - 18.00 hod., v ostatných časoch, cez víken-
dy a sviatky je parkovanie bezplatné. Parkovací automat je 
umiestnený pred vchodom do Spoločenského domu, platba 
kartou bude možná dodatočne. Kontrolu parkovacích lístkov 
bude zabezpečovať mestská polícia.

(red), Foto: Martin Kubovič

Ako funguje zálohovanie fl iaš

V Záhorskej Bystrici je pred obchodom BILLA automat na PET 
ľaše a plechovky, do ktorého môžete vhadzovať PET ľaše a 

plechovky označené symbolom zálohovania (Z v recyklačných 
šípkach). Zálohovanie sa týka všetkých nápojových obalov ob-
sahujúcich viac ako 80 % vody, ktoré sú balené v plastových ľa-
šiach alebo plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Nezálohujú 
sa plastové ani kovové obaly od mlieka a mliečnych nápojov, si-
rupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 
%. Zálohované obaly je nutné priniesť do automatu na PET ľaše 
a plechovky nestlačené, spolu s vrchnákom a musí byť na nich 
čitateľný čiarový kód. Vracajú sa len ľaše označené symbolom 

zálohovania a textom zálohované. Záloha je vo výške 15 centov. 
Ak nie je ľaša zálohovaná, resp. ste ju kúpili v zahraničí, vhoďte 
ju do žltého vreca na triedený odpad. 

(red), Foto: archív MÚ

Vlani sa narodilo 
109 malých Bystričanov

Počas vlaňajšieho roka sa Záhorská Bystrica stala domovom 
pre 491 nových obyvateľov. Do kroniky našej mestskej časti 
pribudlo 109 narodených detí, z toho 52 dievčat a 57 chlapcov. 
Deti dostali najčastejšie mená Emma, Michaela, Maxim, Richard, 
Martin, Michal či Patrik. Minulý rok uzavrelo manželstvo 24 pá-
rov, zomrelo 55 Bystričanov. K 1.1.2022 má Záhorská Bystrica 
6787 obyvateľov.  

(red), Foto: Michal Jurik

 Medunka

De úrence,De úrence,
chcete objavova  svet,chcete objavova  svet,

u i  sa,u i  sa,
ale i zabáva  sa?ale i zabáva  sa?

Tak ste na správnom mieste,Tak ste na správnom mieste,
akáme na vás.akáme na vás.

Nájdete nás: Donská 119, Záhorská Bystrica
Tel. .: 0918 948 393, 0908 578 323, 0918 948 435
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PRIPRAVUJEME

POCHOVÁVANIE BASY 
nedeľa 27. február 
na Námestí Rodiny

Vystúpenie folklórnej 
skupiny Chasa, sprievodný 

program, organizované 
v úzkej spolupráci s OZ Klub 

dôchodcov.
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Pokuta za zlé parkovanie 
môže prísť poštou

Vodiči, nezabudnite, že v platnosti je už inštitút objektívnej zodpovednosti, na základe ktorého 
vám môže prísť pokuta za nesprávne parkovanie priamo do schránky alebo prostredníctvom 
emailu. V praxi to znamená, že za zlé parkovanie môžete dostať pokutu bez toho, aby ste si pri 
aute našli „papuču“. Priestupky v mestskej časti kontroluje mestská polícia. Inštitút objektívnej 
zodpovednosti sa v Záhorskej Bystrici vzťahuje na zákaz zastavenia a státia a nedodržiavanie 
dopravného značenia. Svoje podnety môžete príslušníkom mestskej polície zanechať aj v poš-
tovej schránke, ktorá je k dispozícii pri vchode ich kancelárie na Gbelskej ulici 8 v Záhorskej 
Bystrici. (red), Foto: shutterstock

Ako splniť prihlasovacie povinnosti 
a kde zaplatiť dane 

V prípade, že ste v roku 2021 nadobudli rodinný dom, byt alebo pozemok, nezabudnite do kon-
ca januára podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na Oddelení miestnych daní a poplatkov 
na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy na Blagoevovej 9 v bratislavskej Petržalke. V prí-
pade potreby kontaktujte magistrát na čísle 02/5935 6900 alebo mailom na dane@bratislava.
sk. Ak ste nový obyvateľ Záhorskej Bystrice a chcete si prihlásiť vývoz odpadu a bioodpadu, 
rovnako sa treba obrátiť na magistrát.
Na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici vybavíte prihlásenie psa a platbu dane za psa, rovnako 
nahlásenie a platbu dane za zaujatie verejného priestranstva - ambulantný predaj, daň za nevý-
herné hracie stroje a predajné automaty. Obrátiť sa môžete na Ľubicu Špányiovú na telefónnom 
čísle 02/6920 4912 alebo mailom na spanyiova@zahorskabystrica.sk. (red), Foto: shutterstock

Finálna podoba športovo-oddychového areálu 
padne koncom januára

Prvá časť nového športovo-oddychového areálu v lokalite Krče za futbalovým ihriskom začne vyrastať už tento rok. Posledný návrh 
prerokuje komisia na to vytvorená 26. januára. Komisiu tvoria zástupcovia miestnych klubov, poslancov či obyvateľov, ktorí tmločia 
svoje požiadavky. Z pôvodného návrhu vypadol am iteáter, pribudol, naopak, požadovaný pump track. Návrh areálu počíta s mini-
golfom, tréningovým futbalovým ihriskom s umelou trávou, basketbalovým ihriskom, zeleňou, workoutovými plochami a oddycho-
vými zónami na šach a badminton. Presná podoba návrhu areálu Krče bude Bystričanom predstavená do konca februára. 

(red), Vizualizácia: Atelier Slabey

Návrh podoby areálu.
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