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Obedy zadarmo určite nebudú zadarmo
Združenie miest a obcí Bielej Oravy tvorí Námestovo a 23 dedín okresu Námestovo. Samosprávy ukázali čísla, týkajúce sa
obedov. Potvrdzujú predpoklady, že nič nie je zadarmo.

Treba milióny eur
V súčasnosti školské jedálne Bielej Oravy využíva 3297
stravníkov. Ak by boli obedy od
septembra zadarmo, počet by
sa zvýšil o 4216 na 7513, čo je
viac ako sto percent.
Vyhláška ministerstva školstva
odporúča jednu kuchárku na 50
stravníkov. Obce odhadli, že by
im bolo treba 73 nových vyučených kuchárok. Takmer všetky
majú nízku kapacitu kuchýň a
jedální. Podľa výpočtov samospráv by investičné náklady na
ich vybudovanie dosiahli 3,75
milióna eur.
Do nových kuchýň a jedální treba technické vybavenie, stálo

by 657-tisíc eur. To sú jednorázové výdavky, no dôležité sú
aj prevádzkové náklady, ktoré
tvoria hlavne mzdy, odvody,
energie. V súčasnosti dosahujú
1,7 milióna eur ročne, pri obedoch zadarmo by sa vyšplhali
na približne tri milióny eur. Pri
spočítaní týchto súm sa dostaneme na číslo 4,7 milióna eur,
ktoré samosprávy Bielej Oravy
potrebujú na to, aby v septembri mohli začať dávať obedy
zadarmo.
„To sú šialené čísla a pochybujem, že tí, ktorí tak tvrdohlavo
presadzujú nezmyselné obedy
zadarmo, s nimi počítali,“ hovorí starosta Mútneho Marián
Murín.

Vyššie uvedené čísla podporil
údajmi z domácej kuchyne. V
súčasnosti sa v tamojšej školskej jedálni stravuje 99 detí, využívajú 38 stoličiek. Keby mali
variť pre všetkých školákov, do
jedálne by pribudlo ďalších 272
detí, čo je takmer trojnásobok,
počet by sa zvýšil na 371.
„Kde budú jesť?“ pýta sa starosta. „Už teraz niekedy čakajú,
kým sa uvoľní miesto.“ Starosta vypočítal rozšírenie jedálne
na 120 stoličiek na približne
350-tisíc eur.

Pribudne o trojnásobne
viac stravníkov

Ešte horšie je na tom Rabča.
Školu navštevuje 635 žiakov,
jedáleň len 145. Od septembra
sa v jedálni má stravovať o 490
žiakov viac, čo je takmer 3,5 ná-

sobne viac. V jedálni majú 90
stoličiek.
„Projektant mi vypočítal, že len
vybavenie novej kuchyne s kapacitou 250 stravníkov teraz
stojí tristotisíc eur,“ hovorí starosta Július Piták. „K tomu treba ďalšie státisíce na rozšírenie
budovy. Minuli by sme investičný rozpočet obce na päť rokov
dopredu.“
V Rabči uvažujú, že jedáleň rozšíria na úkor spálne v materskej škole. Deti by spávali v herni. A to od septembra pribudnú
v škôlke dve triedy so 40 deťmi,
čo sú ďalší stravníci. „Asi budeme musieť zaviesť vydávanie
obedov pre školákov na zmeny.“ V školskej jedálni Babína sa
stravuje 94 žiakov, pribudnúť
má 224 ďalších.
Pokračovanie na strane 7

Fašiangový ples
V sobotu 23. februára sa konal
17. fašiangový ples obce Babín.
Do tanca hrali skupina Kontakt
z Námestova a folklórna skupina Sýkorečka z Lokce. Hlavnou
cenou v bohatej tombole bola

sušička bielizne, ktorej sa potešila pani Snováková z Hruštína. Sponzorom, zamestnancom
obce, poslancom a všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave
plesu, patrí veľké ďakujeme!

Bývalé a súčasné vedenie obce Babín sa 13. decembra
2018 zúčastnilo oficiálnej návštevy Národnej rady SR.
Návšteva sa uskutočnila na pozvanie Predsedu Národnej
rady SR Andreja Danka ako prejav vďaky za dobrú spoluprácu obce a kancelárie Národnej rady v roku 2018.
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Príhovor starostu
Vážení spoluobčania, prihováram sa vám
ako opätovne zvolený starosta. Som veľmi
rád, že sa mi dostalo takej pocty od vás,
spoluobčanov, ktorí ste mi dali oprávnenie stáť na čele obce Babín najbližšie štyri
roky. Hlboko si vážim vašu dôveru, ktorú
ste mi prejavili a z úprimného srdca vám
za to veľmi ďakujem. Dôvera, ktorou ste
ma poctili, je pre mňa obrovskou výzvou
a záväzkom. Je to pocta, ale hlavne veľká
zodpovednosť. Vyviniem maximálne úsilie,
aby som vás svojou prácou presvedčil, že
vaše rozhodnutie o tom, že mám byť sta-

rostom naďalej, bolo správne. Viem, že ma
čaká veľa práce, a že to mnohokrát nebude ľahké, ale verím v plodnú spoluprácu s
novozvoleným obecným zastupiteľstvom
a zamestnancami obecného úradu. Som
presvedčený, že len spoločnými silami môžeme dospieť k úspechu. Úspech znamená
rozvoj našej obce a spokojnosť ľudí. Ubezpečujem vás, že chcem byť naďalej dobrým
starostom nielen pre tých, ktorí mi dali svoj
hlas, ale aj pre tých, ktorí mi svoj hlas nedali, alebo sa volieb nezúčastnili. Zároveň
chcem poďakovať predošlému obecnému

zastupiteľstvu za ich plnohodnotnú a príkladnú prácu v uplynulom volebnom období.
Vážení a milí spoluobčania! Želám vám,
nech vás sprevádza pevné zdravie, prajem
vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť
z malých i veľkých vecí života. Veľa lásky
na rozdávanie i potešenie najbližších a ľudí
blízkych vášmu srdcu. Želám vám pokoj v
duši, ktorý nech sa v nej udrží po celé ďalšie štvorročné volebné obdobie.

Projekt: Zníženie energetickej
náročnosti budovy obecného úradu

Finančné náklady projektu
• Nenávratný finančný príspevok 95 %
(fondy EÚ).................................. 735 113,41 €
• Spolufinancovanie obce 5%
(povinné)......................................38 690, 18 €
• Práce naviac, financované
obcou...............................................31 579,39 €

Martin Matys

Denník starostu
Vážení spoluobčania, záver roka 2018 sa
niesol v čulom realizovaní veľkých investičných projektov z fondov Európskej únie.
Neraz bola skúšaná naša trpezlivosť, ale
vďaka vašej tolerancii a pochopení pri realizovaní projektov prístavby materskej
školy a zníženia energetickej náročnosti
budovy obecného úradu sme sa mohli tešiť
z postupného modernizačného pretvárania verejných budov. Začiatok nového roka
skúšal opäť našu trpezlivosť prostredníctvom extrémneho počasia. Snehová kalamita si vyžiadala nasadenie obecnej a súkromnej techniky. Dokonca nám jeden deň
vypomáhala armáda so šiestimi profesionálnymi vojakmi. Chcem sa poďakovať niektorým občanom, ktorí sa bez akejkoľvek
kritiky zapojili do odstraňovania snehovej
kalamity na miestnych komunikáciách a
chodníkoch (Jozef Vraňák, Miroslav Majda,
Igor Orčík, Jozef Bukovský). Počas snehovej kalamity bola prednostkou Okresného
úradu v Námestove vyhlásená mimoriadna
situácia pre celý okres Námestovo. Po novele zákona o obecnom zriadení pribudla
všetkým nová povinnosť: Obyvateľ obce sa
podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s
tým je povinný poskytovať osobnú pomoc
a vecnú pomoc pri záchranných prácach a
odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci.
Chcem len uviesť na pravú mieru, že v prípade opätovných mimoriadnych situácií v
akomkoľvek ročnom období sú obyvatelia
povinní pomôcť pri odstraňovaní následkov mimoriadnych situácií. Je preto dôležité si uvedomovať nielen potrebu pomáhať,
ale aj znášať povinnosť zúčastňovania sa
záchranných prác počas mimoriadnej situácie.
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Vďaka podpore z fondov Európskej únie
a operačného programu Kvalita životného prostredia sa nám podarilo dokončiť
rekonštrukciu a modernizáciu verejnej
budovy obecného úradu. V januári nám
spoločnosť STAVPOČ odovzdala stavbu ku
kolaudácii. Verejnú budovu sme v mesiacoch január a február skolaudovali a uviedli
do plnej prevádzky. Projektom sme vyriešili energetické zníženie náročnosti verejnej
budovy komplexnou obnovou vonkajšieho
plášťa budovy, vymenili sa okenné a dverové výplne, zateplila sa strešná krytina, inštalovala sa rekuperácia tepla, uskutočnila
sa montáž LED osvetľovacieho systému s
rozvodmi, modernizoval sa systém vykurovania tepelným čerpadlom (vzduch-voda)
a príprava teplej vody. Projektom sa predpokladá úspora vo vykurovaní na úrovni
79,5 %.

Realizácia projektu sa začala v marci 2017
(projektová dokumentácia), uzavrie sa v
máji 2019 (finančné vyúčtovanie projektu). V rámci projektu nám boli refundované
finančné náklady na projektovú dokumentáciu, vypracovanie energetického auditu,
spracovanie východiskových a revíznych
správ projektov (elektroinštalácia, vykurovanie, vzduchotechnika a chladenie),
stavebný dozor, reklamné pútače (dočasný
a stály) a externý projektový manažment
projektu. V súčasnosti prebieha fyzická a
finančná kontrola projektu zástupcami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
SR (SIEA).
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Projekt: Jednoduché pozemkové
úpravy Lán
Počas dva a pol ročnej realizácie projektu
JPÚ-Lán sa dňa 18. a 19. októbra 2018 dočkali vlastníci vytýčenia nových 104 stavebných a 69 drobných pozemkov. Začiatkom
marca tohto roku sa ukončí zápis vlastníctva na katastrálnom úrade v Námestove.
Toho času sme ukončili projektovú dokumentáciu na inžinierske siete v lokalite Lán
a pripravujeme sa na vydanie stavebného
povolenia na inžinierske siete. Cez letné a
jesenné obdobie je naplánovaná realizácia
novej miestnej komunikácie pod Lánom
(stiahnutie ornice, spevnenie, zhutnenie a
obr. 1

odvodnenie podkladu), ktorá je zahrnutá v
prvej etape projektu. V spolupráci so spoločnosťou Oravská vodárenská spoločnosť
(OVS) v Dolnom Kubíne je v letných a jesenných mesiacoch naplánovaná realizácia
cca 700 bm vodovodnej siete na budúcej
miestnej komunikácii v prvej etape projektu Lán k domu smútku. V auguste 2018
sme vypĺňali a odovzdali žiadosti budúcich
vlastníkov stavebných pozemkov v lokalite
Lán na napojenie do elektrickej siete cez
NN siete na SSD Žilina. Vo februári 2019
bola doručená informácia o zapojení do NN
siete v priebehu 24 mesiacov. Najneskoršie
napojenie elektrickej siete v novej stavebnej lokalite Lán bude na jeseň roku 2021.

Štatistika projektu JPÚ-Lán
Výmera obvodu projektu JPÚ.................... 9 ha

Stav pozemkov a vlastníckych vzťahov
pred JPÚ
• Počet parciel E-KN pôvodných..............159
• Počet parciel C-KN pôvodných.................10
• Počet vlastníkov pôvodných parciel ..347
• Priemerná výmera parcely
pôvodného stavu.................................. 552 m2
• Priemerný počet spoluvlastníkov v
pôvodnej parcele.............................................. 5
Stav pozemkov a vlastníckych vzťahov
po JPÚ
• Počet nových parciel C-KN......................173
(104-stavebné)
• Počet vlastníkov nových parciel...........230
• Priemerná výmera nových
parciel....................................................... 530 m2
• Priemerný počet vlastníkov na novej
parcele.................................................................. 2

Projekt: Prístavba a komplexná
rekonštrukcia materskej školy

obr. 2

Obr. 1 Stav projektu JPÚ Lán pred komasáciou.
Obr.2 Stav projektu JPÚ Lán po komasácii.

Projekt sa začal pripravovať od jesene roku
2016 formou projektovej dokumentácie,
ktorá spolu so žiadosťou o NFP uspela v
marci 2017. Po zdĺhavom procese verejného obstarávania bola súťaž na zhotoviteľa
diela ukončená v máji 2018. Samotná realizácia projektu sa mala začať začiatkom júla
2018, z dôvodu nekorektného správania
neúspešných uchádzačov bol proces realizácie projektu materskej školy posunutý
na september. Víťazný uchádzač realizácie
projektu spol. TETRA STAV Ružomberok
musel čeliť novým obmedzujúcim problémom (školský rok, vykurovacie obdobie a
chod školskej jedálne). S pomocou zodpovedného prístupu vedenia obce, základnej
školy, Úradu verejného zdravotníctva a rodičov detí navštevujúcich materskú školu
sa nám podarilo zvládnuť tento vzniknutý
problémový stav. Projektom prístavby a rekonštrukcie materskej školy sme rozšírili
kapacity detí z 40 miest na 64. Projektom
sa riešili dve prístavby materskej školy
dvojpodlažnými budovami, kde vznikla
nová viacpriestorová šatňa, školská jedáleň sa kapacitne zvýšila na sedemdesiat
stravníkov. Pribudli sociálne zariadenia
pre deti a stravníkov školskej jedálne. Vybudovala sa nová tretia trieda a pribudli
dve ďalšie spálne. Prístavbou ku školskej
kuchyni pribudli tri sklady a práčovňa.
Kúpilo sa zariadenie pre ZŤP - schodolez.
Rekonštrukciou prešla i kotolňa, kotol na
pelety, signalizačné zariadenie na zvýšené
CO2. V rámci tohto projektu sa zabezpečilo
aj materiálno-technické vybavenie (21 ks
3
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detských drevených postieľok s matracmi, 21 ks detských šatníkových skríň, 6 ks
detských stolov a 21 ks detských stoličiek).
Ministerstvo hospodárstva schválilo obci
dotáciu vo výške 235 790 eur, čo predstavovalo 55 % z celkovej ceny diela 404
604,01 eur.

Finančné náklady projektu
• Dotácia na realizáciu
projektu 100 %........................ 248 200,00 €
• NFP dotácia 95 %................... 235 790,00 €
• Spolufinancovanie projektu
5 % (povinné)..............................12 410,00 €
• Financovanie projektu
obcou............................................ 168 814,01 €
• Práce naviac, financované
obcou...............................................35 452,98 €
Na finančné zrealizovanie projektu musela
obec Babín pristúpiť k finančnému úveru vo výške 200-tisíc eur. Najideálnejšie
podmienky obci dala Slovenská sporiteľňa
(SLSP), ktorá ponúkla finančné krytie vo
výške 220-tisíc eur (20-tisíc eur - vyasfaltovanie MK Lazina), za veľmi nízku úrokovú sadzbu 0,6 % na dobu päť rokov. Pre
obec to predstavuje veľmi výhodné podmienky. V súčasnej dobe sú úvery pre obce
výhodné. Samosprávy ich využívajú ako
pomocný nástroj na rýchlejšiu a bezpečnú

realizáciu veľkých investičných projektov,
ktoré by samy z vlastných rozpočtov neboli
schopné zrealizovať. Pri financovaní projektu prístavby a rekonštrukcie škôlky bolo
výhodné spolufinancovať projekt cez bankový úver. Tým sa úplne nezaťažil rozpočet
obce, ktorá môže bez vážnych obmedzení
zabezpečiť svoj nevyhnutný chod. Plné naplnenie škôlky a spustenie novej triedy so
spálňou bude od nového školského roka.

Asfaltovanie miestnej komunikácie
Lazina

Lazina sa po zrealizovaní všetkých inžinierskych sietí (vrátane kanalizácie) dočkala
od roku 1999 položenia asfaltového koberca v hrúbke 6,5 cm. Tým má ako vôbec prvá
miestna komunikácia (MK) všetky inžinierske siete. Pred vložením asfaltového koberca sa musela urobiť nevyhnutná oprava a
stabilizácia podkladu cesty. Projekt realizovala spoločnosť Cestné stavby Liptovský
Mikuláš, ktorá ho stihla do zimnej sezóny.
Celkové náklady na opravu v dĺžke 700
metrov stáli 93 716,61 eur. Odviezlo sa viac
ako 800 m3 zeminy, naviezlo sa a zhutnilo
takmer 6000 m3 štrkodrvi. Vložilo sa 14 m
odvodňovacieho PVC (400 mm) potrubia
pre dažďovú vodu. Na vybudovanie novej
cesty sa použilo 3 680 m2 asfaltového betó-

nu s hrúbkou 6,5 cm (po zhutnení). Na jar
tohto roka plánujeme vloženie betónových
tvárnic na odvodnenie dažďovej vody v dĺžke 700 metrov.

Sanácia zosuvu územia

Na základe dlhodobých meraní na jeseň
roku 2018 MŽP SR vyčlenilo finančné prostriedky na sanáciu havarijného zosuvu
svahu v lokalite Lazina pri Ľ. Páterkovi.
Tento zosuv dlhodobo spôsobuje podmáčanie svahu nelegálnym drenážnym potrubím a dlhodobým návozom sypkej zeminy.
Zosuv tohto územia dosiahol vlani kritický
stav, pri ktorom dochádzalo k ohrozeniu
stavby rodinného domu.
Preto ministerstvo vyčlenilo na sanáciu a
odvodnenie územia finančné prostriedky. Po súhlasných stanoviskách vlastníkov
vykonala spoločnosť Geotrend zo Žiliny
geologický prieskum (dva vrty) podložia.
Na základe tohto prieskumu sa vykonalo
vhodným spôsobom odvodnenie zosunutého územia drenážnym potrubím. Pri
sanácii bolo zistené, že nestabilitu územia
spôsobujú na čierno vybudované odvodňovacie drenážne potrubia. Preto žiadame
občanov, aby pri budovaní odvodňovacích
potrubí dažďovej vody mali na mysli, kde
svoje odvodnenia nasmerujú a ukončia.

Výsledky volieb v obci Babín

V komunálnych voľbách 10. novembra 2018 sme si zvolili nové vedenie obce Babín
na roky 2018 - 2022 v tomto zložení:
Obecné zastupiteľstvo: zľava Iveta Frčová, Terézia Vlžáková, Oľga Kubasová, Ján
Barťák, Jozef Vraňák (zástupca starostu), Peter Kľuska, Martin Matys (starosta), Jozef Bukovský, Elena Frčová a Blanka Babinská.
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Počet volebných obvodov
Počet zapísaných voličov
Počet zúčastnených voličov
Výsledky volieb starostu
1. Martin Matys, NEKA
2. Terézia Vlžáková, KDH
Výsledky volieb poslancov
1. Jozef Vraňák, NEKA
2. Ján Barťák, SMER-SD
3. Oľga Kubasová, SNS
4. Blanka Babinská, SNS
5. Iveta Frčová, KDH
6. Elena Frčová, Mgr., KDH
7. Terézia Vlžáková, KDH
8. Peter Kľuska, SNS
9. Jozef Bukovský, SNS
10. Igor Orčík, SNS
11. František Slameník, SNS
12. Štefan Brnkaľák, SNS
13. Mária Fuckuláková, Bc., KDH
14. Peter Furinda, NEKA
15. Miroslav Majda, SNS
16. František Adamica, SNS
17. Miroslav Bohucký, Mgr., KDH
18. Jozef Poleč, KDH
19. Miroslav Jurký, KDH

1
1109
743
530
201
325
312
293
286
281
277
272
263
257
254
245
235
222
222
205
200
188
172
160

UDIALO SA

Deň seniorov
Každoročne na jeseň prejavujeme všetci úctu občanom skôr
narodeným. Ich vlasy sú na jeseň života postriebrené šedinami, ich konanie je obohatené
veľkými životnými skúsenosťami, ktoré odovzdávajú nám,
neskôr narodeným.
Spoločné slávnostné posedenie pre seniorov sa v našej obci

konalo trošku netradične, v
mesiaci november, pre rekonštrukciu kultúrneho domu.
Začalo sa svätou omšou, ktorú celebroval policajný kaplán
Peter Hámor. Po nej sa seniori
presunuli do miestneho kultúrneho strediska, nasledoval
slávnostný obed so starostom
Martinom Matysom. Radosť do

radov prítomných vniesli deti
zo základnej školy s bohatým
kultúrnym programom, k nim
sa pridali aj heligonkárky z
Lokce. V kultúrnom programe
mali naši najstarší zahrnutú aj
prednášku pod názvom Prevencia kriminality páchanej na
senioroch. Na záver tohto milé-

Mikuláš zavítal medzi deti
Sviatok sv. Mikuláša je vnímaný
ako predzvesť blížiacich sa Vianoc, majú ho rady najmä deti.
Počítajú dni, kedy do svojich
vyleštených čižmičiek, umiestnených pod oknom, dostanú
množstvo sladkých darčekov.
V uplynulom starom roku však
deti neočakávali Mikuláša v kultúrnom dome, prišiel k nim domov, na krásnom koči za zvuku
rolničiek. Mikuláš mal so sebou

aj dvoch pomocníkov - anjela a
čerta. Vďaka detskej nebojácnosti a tomu, že celý rok boli
poslušné a dobré, nemalo čertisko veľa roboty. Zato Mikuláš
s anjelom áno. Potešili svojimi
darčekmi až 350 detí. Mikulášovi a anjelovi deti poďakovali
a sľúbili, že celý rok budú opäť
dobré a budú sa tešiť na zimný
čas, aby sa mohli znova s nimi
stretnúť.

ho podujatia vystúpila v kultúrnom dome ľudová hudba bratia
Murínovci, ktorí nielen dobre
zahrali, dokonca roztancovali
babky a dedkov.
Sme radi, že na akcii sa zúčastnilo veľa ľudí. Veríme, že sa
dobre zabávali a že ich potešil
aj malý darček a pohostenie.

Uvítanie detí do života
Dňa 16. januára sa v zasadačke obecného úradu konalo
slávnostné uvítanie detí do života. Malých občanov a ich
rodičov slávnostne privítal starosta Martin Matys.
Rodičom zaželal veľa síl a trpezlivosti pri výchove svojich
ratolestí, aby deťom vytvorili šťastný domov, kde sa dieťatko bude cítiť dobre a bezpečne. Následne si prítomní
z jeho rúk prevzali malý darček. Atmosféru slávnosti obohatila žiačka základnej školy krásnou poéziou.

5

ŠPORT, SERVIS

Zima v OŠK Babín
Počas zimnej prestávky už tradične futbalisti absolvujú viacero turnajov organizovaných
v telocvičniach v okolitých
obciach. Na Štefana sa chlapci
predstavili na prestížnom turnaji v Hruštíne na 11. ročníku
o pohár starostu obce. V konkurencii Hruštín, Babín, Vasiľov, Lokca futbalisti z Babína
obsadili 2. miesto a cenu pre
najlepšieho brankára, ktorú
si odniesol Jozef Vnenk. Ďalej
odohrali turnaje v Zákamennom a Lokci. V Lokci dokonca
turnaj ovládli a odniesli si 1.
miesto. Už tradične sa koncom
roka konal obľúbený 5. ročník
Hokejbalového turnaja HKBT
Babín. Na podujatie sa prihlá-

Obecné podujatia

silo osem družstiev (High end
Elite, Ťažké Váhy, Krokoši, Gumkáči, Čierni Baróni, Lokomotív Vandyga, Hasiči, Trojania),
putovný pohár získalo družstvo „Gumkáči“. Naše stolnotenisové družstvo Babín A hrá 8.
ligu a momentálne po 11. kole
sa nachádza na ôsmom mieste
zo šestnástich. Keďže v poslednom ročníku 2018/2019 oravský stolnotenisový zväz spojil
9. a 8. ligu do jednej, čaká nás
spolu 30 zápasov. Družstvo tvoria: Kojs Matúš, Gábor Jaroslav,
Hutira Jozef, Frčo Jozef, Šalata
Stanislav, Teták Ján a Teták Timotej.
František Slameník

V Babíne si na svoje prišli
bežkári aj peší
Aj napriek tomu, že snehu už
bolo pomenej, trať pre bežkárov bola výborne pripravená a
nenáročnú trať babínskymi lúkami pre peších si prešlo aj veľa
rodín s deťmi. Dve zastávky s
občerstvením, pri studničke
Vajcovka a na Magurke, ponúkli
teplý čaj a chlieb s bravčovou
masťou, škvarkami a cibuľou.
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V cieli 17-kilometrovej bežkárskej a 7-kilometrovej pešej
trasy čakal na účastníkov chutný guláš, ktorý varil osobne aj
starosta. Slnečné a teplé počasie prilákalo na 27. ročník Babínskym chotárom takmer 250
milovníkov turistiky.
Tomáš Ferenčík, MY Orava

5. 1.
27. 1.
23. 2.
2. 3.

17. 3.
24. 3.
30. 4.
12. 5.
1. 6.
2. 6.
9. 6.
28. 6.
29. 6.
14.–18. 8.
3. 9.
23. 10.
15. 12.

Výročná hasičská schôdza
Turnaj v šachu a dáme
Fašiangový ples
Prechod Babínskym chotárom
a obecná zabíjačka
Výročná schôdza urbáru Babín
Výročná schôdza urbáru Mokraďská hoľa
Stavanie obecného mája
Deň matiek
Deň detí
1. sväté prijímanie
Odpustová slávnosť
Slávnostné ukončenie šk. roka 2018/2019
Deň obce Babín
Medzinárodný rezbársky plenér
Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020
Deň dôchodcov
Betlehemské Vianoce a vianočné trhy

Vývoz odpadu
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

pevný domový odpad
7., 21.
4., 18.
4., 18.
1., 15., 29.
13., 27.
10., 24.
8., 22.
5., 19.
2., 16., 30.
14., 28.
11., 25.
9., 23.

plast
11.
6.
7.
4.
3.
13.
2.
12.
6.
8.
6.
4.

Otváracie hodiny poštového strediska Babín
Pondelok – piatok

Úradné hodiny Obecného úradu Babín
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

sklo
7.
14.
14.
12.
10.
5.
16.
5.
12.
14.
13.
11.

7.30 – 9.30

7.00 – 16.00
7.00 – 15.00
7.00 – 15.00
Nestránkový deň
7.00 – 14.00

V januári sa konal šachový turnaj v šachu a dáme
Šach:
1. Jozef Slanický
2.Peter Nutta
3. Jozef Vraňák
Dáma:
1. František Paľo
2. Peter Nutta
3. Jozef Slanický

ZŠ S MŠ, SPRAVODAJSTVO

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej
škole na školský rok 2019/2020
Miesto podávania žiadosti: Základná škola s materskou školou Babín, Babín 37.
Odovzdať riaditeľke školy (zástupkyni pre ZŠ) osobne, poštou, e-mailom, elektronicky.
Termín: od 30. apríla 2019 do 31. mája 2019.

Podmienky prijímania detí do MŠ
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
• spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
• dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
• dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
• dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
• ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
• s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
• s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky.
• Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch
rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a
iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Písomná žiadosť o prijatie
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje:
a) o dieťati:
1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
4. rodné číslo,
5. štátna príslušnosť,
6. národnosť,
b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa:
1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak
sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely
komunikácie.
Formulár žiadosti je možné nájsť aj webe ZŠ s MŠ Babín, tiež ju
na požiadanie vydá riaditeľka školy alebo učitelia materskej školy.

Obedy zadarmo... (dokončenie z prvej strany)
Tam mali šťastie, lebo práve
rozšírili materskú školu aj s jedálňou, majú 70 stoličiek. „Ale
musíme zvýšiť výkon kuchyne
dvojnásobne a to dokážeme len
novým moderným vybavením,“
povedal starosta Martin Matys.
Upozornil aj na ďalšie náklady.
„Minieme viac elektriny a vody.
Jedáleň a kuchyňu nemáme napojenú na kanalizáciu, využívame septik. Museli by sme ho
vyvážať oveľa častejšie.“

Nedá sa to stihnúť

Osobitnou kapitolou sú kuchárky. V Oravskej Jasenici sa počet
detí zvýši zo 123 na 204. „Potrebujeme ďalšiu kuchárku,“
povedal starosta Karol Graňák.
„Choďte na úrad práce, koľko
ich tam je nahlásených. Budeme si kradnúť kuchárky navzájom a zo súkromnej sféry. Ale to
niečo stojí. Aby som ju získal,
musím jej dať vyšší plat. Aj súčasný návrh na šesťstoeurovú

minimálnu mzdu potiahne platy kuchárok nahor.“
Štát ponúka rekvalifikáciu nezamestnaných. „Chcú rodičia,
aby ich deťom varili rekvalifikovaní dlhodobo nezamestnaní?“ pýta sa Graňák. „Musíme sa
správať zodpovedne, aby sme
navarili dobré a kvalitné obedy.
Ak budú zlé, vznikne halda odpadu, za ktorý budeme platiť.“
V Jasenici majú jedáleň na poschodí. Okolo sú triedy a chodby. „Kde ju mám rozšíriť. Potrebujeme novú a tá stojí okolo
350-tisíc eur. Zaúverujem dedinu na roky.“
Marián Murín zdôraznil, že
obce, ktoré chcú stavať kuchyne a jedálne to do septembra
nestihnú. „V marci budeme mať
štúdiu, potom to schváli obecné
zastupiteľstvo. V apríli začne
pracovať projektant, bude mu
to trvať dva mesiace. Približne rovnaký čas potrvá stavebné konanie. Potom nasleduje
verejné obstarávanie a sme

v zime, kedy sa u nás stavať
nedá.“ Práce začnú na jar a jedáleň možno otvoria v septembri školského roku 2019/20.
„No to by sa museli riadne obracať, aby to stihli,“ povedal starosta Babína, ktorý má čerstvé
skúsenosti so škôlkou. Začali v
roku 2016, užívajú ju pár týždňov.

Rodičia budú aj tak platiť

Starostovia pridali ďalšie čísla.
V Oravskej Jasenici minulý rok
stálo stravovanie žiakov celkovo 42-tisíc eur. Obec doplácala
z rozpočtu 11 tisíc eur. „Po novom nás to bude stáť 64-tisíc
eur, doplácať budeme až 27-tisíc eur, lebo štát dá len to, čo
doteraz platil rodič, teda 1,20
eura. Ale náklady na obedy sú
približne 2,30 eura.“
V Babíne zaplatili z rozpočtu na
prevádzku škôlky 132-tisíc, od
budúceho roka im bude treba
210-tisíc eur. „Keď som to pre-

počítal, tak každý občan Babína
na takzvané obedy zadarmo
prispeje 52 eurami za jeden
školský rok,“ vypočítava Martin
Matys.
„Obedy zadarmo určite nebola
požiadavka verejnosti,“ hovorí Karol Graňák. „Ľudia žiadajú kvalitnejšie zdravotníctvo,
cesty, učebné pomôcky v školstve, ale nie obedy zadarmo.“
Starostovia sa zhodujú na tom,
že najlepšie by bolo, aby peniaze od štátu na obedy putovali
priamo rodičom vo forme zvýšených rodinných prídavkov.
Tvrdia, že pri tejto situácii v
žiadnom prípade nemožno hovoriť o obedoch zadarmo. Určite im poriadne načrú do rozpočtov, čo sa prejaví na radikálnom
znížení investícií v iných oblastiach. Už teraz rozmýšľajú nad
tým, že rodičia budú na obedy
prispievať. Koľko to bude, rozhodnú obecní poslanci.
Martin Pavelek, MY Oravské noviny
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA, SPEKTRUM

Spoločenská
rubrika
Prišli medzi nás
• Filip Šillák
• Samuel Juričák
• Martina Strišková
• Martin Hrubec
• Viktória Brnkaľáková
• Oliver Zajac
• Vivien Košútová
• Natália Kubaľáková
Vitajte medzi nami!

Opustili nás
• Mária Babinská
• Ján Slameník

Pozostalým vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Prihlásili sa
• Mgr. Lenka
Palovčíková
• Štefan Konšták
• Marcel Krivačka
• Jakub Krivačka
• Mgr. Tatiana
Krivačková

Odhlásili sa
• Slávka Michalčíková
• Ema Michalčíková
• Sára Michalčíková
• Adriana Kromková
• MUDr. Milada
Madleňáková
• Ing. Lukáš Hrbka
• Vanesa Stašáková
• Natália Stašáková
• Daniela Stašáková
Jubilanti
• Jozef Škunta
• Ivan Taraba
• Ján Gábor
• Agneša Černeková
• František Kurčina
• František Slameník
• Anton Chudiak
• Mária Gočalová
• Štefan Kurčina
• Stanislav Bránický
• Mária Frčová
• Oľga Babinská
• Cecília Palovčíková
• Ľudmila Baleková

Oslávencom prajeme veľa
zdravia, šťastia, lásky a
božieho požehnania!

Susedské spory
Odstraňovanie koreňov a vetiev presahujúcich na susedný pozemok, časť IV.
V štvrtej časti susedských sporov sme upriamili pozornosť
na problém presahovania konárov a koreňov zo susedného
pozemku. Tento problém tzv.
previsov konárov vytvára nemalé problémy medzi susedmi.
Je veľmi dôležité, aby problém
previsov bol medzi susedmi vopred prerokovaný, aby poškodený sused nestaval vlastníka
stromu pred hotovú vec! Ak
nedôjde k vzájomnej dohode,
nastupuje Občiansky zákonník, ustanovenie § 127ods. 1.
Prerastaním konárov a koreňov (nad mieru primeranú pomerom!) na pozemok suseda
dochádza k rušeniu, hlavne
tienením, vysávaním živín z
pôdy, bránením výhľadu. Sused,
ktorému tieto previsy zasahujú na pozemok, je oprávnený
odstrániť zo svojho pozemku
korene stromov a prerastajúce
konáre. Avšak nesmie to urobiť v nevhodnej ročnej dobe a
nešetrným spôsobom. Nevhodnosť doby je daná vegetačným
obdobím. Posúdenie šetrnosti
prístupu vlastníka a vhodnej
ročnej doby patrí medzi odborné posúdenie, ktoré rieši
znalec v znaleckom posudku
so zreteľom na druh stromov.
Vhodnosť ročného obdobia a

šetrnosť je vhodné konzultovať s odborníkom (odporúčame CHKO Horná Orava tel. č.
043/5522466). Pokiaľ sa rieši
zásah do previsov šetrne a vo
vhodnej vegetačnej dobe, nemožno tento zásah považovať
za protiprávny. Vlastník stromu
sa teda môže domáhať iba zdržania sa nedovolených zásahov
do odstraňovania koreňov a
konárov nešetrným odstraňovaním v nevhodnej vegetačnej
dobe. Úroda ovocia na previsoch susedného pozemku je vo
vlastníctve vlastníka stromu z
dôvodu, že ovocie je súčasťou
stromu a ten je zas súčasťou pozemku. Okrem toho má vlastník
stromu právo aj na jeho úžitky a
prírastky. To znamená, ak spadne ovocie z jeho stromu na susedný pozemok (§135a OZ). V
OZ sa nevyskytuje žiadna právna úprava o oprávnení trhania
ovocia susedom z previsov alebo zmocnenia sa spadnutého
ovocia na susedovom pozemku.
Vlastník spadnutého ovocia
zase bez vedomia suseda nemôže vstúpiť na jeho pozemok.
Najjednoduchšie riešenie v súlade s dobrými mravmi (§3 OZ)
a zabránilo by sa zbytočným susedským sporom je to, ak sused
vyzve vlastníka stromu a umož-

ní mu vstup na jeho pozemok
za účelom vyzbierania ovocia
z previsov a spadnutého ovocia
zo zeme. Alebo sa susedia môžu
dohodnúť na riešení, že ovocie
z previsov a spadnuté ovocie si
ponechá vlastník pozemku.
Vlastník pozemku nie je povinný ovocie pozbierať a odovzdať
vlastníkovi stromu, ale je povinný dať mu možnosť, aby si
vlastník svoje ovocie pozbieral
a odniesol (§127 ods. 3 OZ).
Pri vstupe na susedov pozemok
sa treba správať v súlade so zásadou v §415 OZ, podľa ktorej
je každý povinný si počínať tak,
aby pri zbere ovocia nedošlo k
škode. Podobne treba postupovať aj v iných veciach. Napr.
v hľadaní zatúlaných zvierat,
k veciam spadnutým z okna a
pod. Na záver by som odporučil
už pri samotnej výsadbe ovocných alebo okrasných stromov
myslieť na to, že v neskoršej
dobe sa ich koruna rozšíri a
môže zasahovať na susedný pozemok. Preto je v záujme každého záhradkára myslieť pri
výsadbe na dostatočnú vzdialenosť od susedného pozemku.
(Nabudúce obťažovanie pevnými a tekutými odpadmi).
Martin Matys

Pozvánky
Výbor Pozemkového spoločenstva Babín vás pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 17. marca ( nedeľa) o 15. h v MKS Babín.
Výbor Pozemkového spoločenstva Mokraďská hoľa vás pozýva na čiastkové zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 24. marca (nedeľa) o 15. h v MKS Babín.
Pozemkové spoločenstvo Babín oznamuje svojim podielnikom, ktorí majú záujem o úžitkové
drevo na podiely a nemajú ešte podanú žiadosť, aby si žiadosť podali čím skôr. Drevo je pripravené na výdaj v lokalite Hrádok. Palivové drevo sa bude vydávať až po vydaní úžitkového.
Drevo sa bude vydávať podľa schválenej smernice určujúcej podmienky pre predaj úžitkového
a palivového dreva podielnikom spoločenstva. Do žiadosti treba napísať aj telefónne číslo žiadateľa. Žiadosti sú dostupné na internetovej stránke spoločenstva. Žiadosti môžete odovzdať
členom výboru spoločenstva alebo odoslať na emailovú adresu: urbarbabin@gmail.com.
Smernica pozemkového spoločenstva je vyvesená na oznamovacej tabuli spoločenstva.
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UZNESENIA

Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 8/2018 (23. 11. 2018)
A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Informácie starostu obce
2. Kontrolu plnenia uznesení
3. Konsolidovanú výročnú správu obce Babín za rok 2017
4. Zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 11, 15, 16, 20/2018 v súlade s uznesením
OZ č.01/2017 zo dňa 24.02.2017, rozpočtovým opatrením
č.12, 14, 17, 19, 21/2018 v súlade so zákonom 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočtové
opatrenie č.13, 18 – OZ.
Bežné príjmy..........997 085,01 Bežné výdavky...... 893 493,08
z toho RO................... 31 843,08 z toho RO................. 577 374,15
Kapit. príjmy..........235 790,00 Kapit. výdavky...... 421 892,37
z toho RO..................................... 0 z toho RO.................... 30 000,00
Fin. príj. op.................82 510,44 Fin. výd. op.................................. 0
Príj. celkom......... 1 315 385,45 Výd. celkom.........1 315 385,45

B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Za zapisovateľku: p. Bukovskú Máriu

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Brnkaľák Ján, Jurký Dominik, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Majda Miroslav, Orčík Igor, Slameník František, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

2. Do návrhovej komisie: p. Brnkaľák Ján, p. Vraňák Jozef

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Brnkaľák Ján, Jurký Dominik, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Majda Miroslav, Orčík Igor, Slameník František, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

3. Za overovateľov: p. Kubasová Oľga, p. Babinská Blanka

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Brnkaľák Ján, Kľuska Peter, Kubasová
Oľga, Majda Miroslav, Orčík Igor, Slameník, František, Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

4. Program zasadania OZ:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
5. Prerokovanie žiadostí doručených na OcÚ
6. Konsolidovaná výročná správa obce Babín za rok 2017
7. Informácie starostu obce
8. Poďakovanie a odovzdanie pamätných plakiet poslancom
OZ za končiace volebné obdobie 2014 - 2018
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Brnkaľák Ján, Kľuska Peter, Kubasová
Oľga, Majda Miroslav, Orčík Igor, Slameník, František, Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

5. zámenu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a odst. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a to:
zámenu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
to zámenu nasledovne Obec Babín je podielový spoluvlastník
nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 2966 pre obec
a k. ú. Babín, pod A, parcely registra „E“ evidované na mape
určeného operátu, parc. č. 5728/2 – orná pôda o výmere 603

m2, pod B 4 na Obec Babín v ¼-ine (spoluvlastníckemu podielu prislúcha výmera 150, 75 m2). Manželia Milan Nutta a
Paulína Nuttová, sú bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľností
zapísaných na liste vlastníctva č. 2464 pre obec a k. ú. Babín,
pod A, parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 5701 - orná pôda o výmere 53 m2, parc. č. 5702/2
- orná pôda o výmere 51 m2, parc. č. 5727/ 2 - orná pôda o
výmere 538 m2, parc. č. 5729/2 - orná pôda o výmere 556 m2,
parc. č. 5730/2 - orná pôda o výmere 580 m2, pod B1 na mená
Milana Nuttu a Pavlíny Nuttovej v 1/1-ine.
Milan Nutta, je podielový spoluvlastník nehnuteľností zapísaných
- na liste vlastníctva č. 829 pre obec a k. ú. Babín, pod A,
parcely registra „E“
- evidované na mape určeného operátu, parc. č. 5726/1 –
orná pôda o výmere 178 m2, pod B1 na meno Milan Nutta
v 1/1-ine
- na liste vlastníctva č. 2101 pre obec a k. ú. Babín, pod A,
parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu,
parc. č. 5524/2 – orná pôda o výmere 888 m2, pod B4 na
meno Milan Nutta v 1/9-ine,
- na liste vlastníctva č. 2101 pre obec a k. ú. Babín, pod A,
parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu,
parc. č. 5729/1 – orná pôda o výmere 28 m2, pod B4 na
meno Milan Nutta v 1/9-ine (môjmu spoluvlastníckemu
podielu prislúcha výmera 3, 11 m2),
- na liste vlastníctva č. 2966 pre obec a k. ú. Babín, pod A,
parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 5728/1 – orná pôda o výmere 37 m2, pod B5
na meno Milan Nutta v ¼-ine (môjmu spoluvlastníckemu
podielu prislúcha výmera 9, 25 m2).
Obec Babín schvaľuje zverejnenie zámeru na zámenu:
Obec Babín by sa stala
- vlastníkom v 1/1-ine tej časti pozemku parc. EKN č.
5729/2 - orná pôda o výmere 556 m2 v k. ú. Babín, ktorej
podľa geometrického plánu č. 46193537-92/2018 vyhotoveného Ing. Ivanou Teťákovou dňa 26.03.2018 zodpovedá diel 1 o výmere 9 m2 z novovytvoreného pozemku
parc. C-KN č. 32/2 - orná pôda o výmere 12 m2 v k. ú. Babín, pričom vlastníckemu podielu manželov Milana Nuttu
a Paulíny Nuttovej o veľkosti 1/1-ina prislúcha výmera 9
m2,
- vlastníkom v 1/1-ine tej časti pozemku parc. EKN č.
5730/2 - orná pôda o výmere 580 m2 v k. ú. Babín, ktorej
podľa geometrického plánu č. 46193537-92/2018 vyhotoveného Ing. Ivanou Teťákovou dňa 26.03.2018 zodpovedá diel 2 o výmere 3 m2 z novovytvoreného pozemku
parc. C-KN č. 32/2 - orná pôda o výmere 12 m2 v k. ú. Babín, pričom vlastníckemu podielu manželov Milana Nuttu
a Paulíny Nuttovej o veľkosti 1/1-ina prislúcha výmera 3
m2,
- spoluvlastníkom v ¼-ine tej časti pozemku parc. EKN č.
5728/2 – orná pôda o výmere 603 m2 v k. ú. Babín, ktorej
podľa geometrického plánu č. 46193537-92/2018 vyhotoveného Ing. Ivanou Teťákovou dňa 26.03.2018 zodpovedá novovytvorený pozemok parc. CKN č. 32/3 - orná pôda
o výmere 9 m2 (diel 3) v k. ú. Babín, pričom spoluvlastníckemu podielu Milana Nuttu o veľkosti ¼-ina prislúcha
výmera 2, 25 m2,
9
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vlastníkom v 1/1-ine tej časti pozemku parc. EKN č.
5727/2 - orná pôda o výmere 538 m2 v k. ú. Babín, ktorej
podľa geometrického plánu č. 46193537-92/2018 vyhotoveného Ing. Ivanou Teťákovou dňa 26.03.2018 zodpovedá novovytvorený pozemok parc. CKN č. 34/3 - orná pôda
o výmere 10 m2 (diel 4) v k. ú. Babín, pričom vlastníckemu
podielu manželov Milana Nuttu a Paulíny Nuttovej o veľkosti 1/1-ina prislúcha výmera 10 m2,
- vlastníkom v 1/1-ine tej časti pozemku parc. EKN č.
5726/1 – orná pôda o výmere 178 m2 v k. ú. Babín, ktorej
podľa geometrického plánu č. 46193537-92/2018 vyhotoveného Ing. Ivanou Teťákovou dňa 26.03.2018 zodpovedá novovytvorený pozemok parc. CKN č. 34/4 - orná pôda
o výmere 6 m2 (diel 5) v k. ú. Babín, pričom vlastníckemu
podielu Milanovi Nuttovi o veľkosti 1/1-ina prislúcha výmera 6 m2,
- spoluvlastníkom v 1/9-ine pozemku parc. č. 5729/1
– orná pôda o výmere 28 m2 v k. ú. Babín, pričom spoluvlastníckemu podielu Milana Nuttu o veľkosti 1/9-ina
prislúcha výmera 3, 11 m2,
- vlastníkom v 1/1-ine pozemku parc. EKN č. 5701 - orná
pôda o výmere 53 m2 v k. ú. Babín pričom vlastníckemu
podielu manželov Milana Nuttu a Paulíny Nuttovej o veľkosti 1/1-ina prislúcha výmera 53 m2,
- vlastníkom v 1/1-ine pozemku parc. EKN č. 5702/2 - orná
pôda o výmere 51 m2 v k. ú. Babín pričom vlastníckemu
podielu manželov Milana Nuttu a Paulíny Nuttovej o veľkosti 1/1-ina prislúcha výmera 51 m2,
- spoluvlastníkom v ¼-ine pozemku parc. EK č. 5728/1
– orná pôda o výmere 37 m2 v k. ú. Babín, pričom spoluvlastníckemu podielu Milana Nuttu o veľkosti ¼-ina prislúcha výmera 9, 25 m2 a
- spoluvlastníkom v 1/9-ine tej časti pozemku parc. EKN č.
5524/2 – orná pôda o výmere 888 m2 v k. ú. Babín, ktorej podľa geometrického plánu č. 46193537-102/2017
vyhotoveného Ing. Ivanou Teťákovou dňa 30.05.2017
zodpovedá novovotvorený pozemok parc. CKN č. 760/28
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 v k. ú. Babín, pričom spoluvlastníckemu podielu Milana Nuttu o
veľkosti 1/9-ina prislúcha výmera 6, 44 m2 a manželia
Milan Nutta a Paulína Nuttová by sa stali bezpodielovými spoluvlastníkmi v ¼-ine novovytvoreného pozemku
parc. EKN č. 5728/2 – orná pôda o výmere 594 m2, pričom
spoluvlastníckemu podielu Obce Babín o veľkosti ¼-ina
prislúcha výmera 148, 50 m2.
Celková výmera navrhovaných zamieňaných pozemkov, ktorých vlastníkom je Obec Babín, predstavuje 148, 50 m².
Celková výmera navrhovaných zamieňaných pozemkov, ktorých spoluvlastníkom je Milan Nutta a ktorých bezpodielovými vlastníkmi sú manželia Nuttovci, predstavuje 153, 05 m².
Prílohou tohto návrhu je geometrický plán č. 4619353792/2018 zo dňa 26.03.2018 vyhotovený Ing. Ivanou Teťákovou a geometrický plán č. 46193537-102/2017 zo dňa
30.05.2017 vyhotovený Ing. Ivanou Teťákovou.
Manželia Milan Nutta a Paulína Nuttová, navrhujú Obci Babín
uzatvorenie zámennej zmluvy s tým, že v súvislosti so zámenou pozemkov by si vzájomne nič nedoplácali a nemali voči
sebe žiadne ďalšie nároky.
Za účelom umožnenia prechodu pešo a prejazdu motorovými
a nemotorovými vozidlami a stavebnými strojmi cez pozemky,
ktoré nadobudne Obec Babín ku pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve Milana Nuttu alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve

manželov Nuttovcov, my, manželia Milan Nutta a Paulína Nuttová, navrhujeme Obci Babín uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena na dobu neurčitú s tým, že
- povinný z vecného bremena Obec Babín ako novonadobudnutý vlastník novovytvoreného pozemku parc. CKN č.
32/2 - orná pôda o výmere 12 m2 v k. ú. Babín by bezodplatne zriadil vecné bremeno ako vecné právo v prospech
oprávnených z vecného bremena manželov Milana Nuttu
a Paulíny Nuttovej ako bezpodielových spoluvlastníkov
pozemkov novovytvorenej parc. EKN č. 5729/2 - orná
pôda o výmere 547 m2 v k. ú. Babín a novovytvorenej parc.
EKN č. 5730/2 - orná pôda o výmere 577 m2,
- vecné bremeno by spočívalo v povinnosti novonadobudnutého vlastníka Obce Babín zaťaženého novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 32/2 - orná pôda o výmere 12
m2 v k. ú. Babín strpieť, aby vlastníci novovytvorených pozemkov parc. EKN č. 5729/2 - orná pôda o výmere 547 m2
v k. ú. Babín a parc. EKN č. 5730/2 - orná pôda o výmere
577 m2 mali právo prechodu pešo a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami a stavebnými strojmi cez
pozemok novovytvorenú parc. CKN č. 32/2 - orná pôda o
výmere 12 m2 v k. ú. Babín.
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Brnkaľák Ján, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Majda Miroslav, Orčík Igor, Slameník František, Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

6. Použitie návratných zdrojov financovania od Slovenskej sporiteľne, a.s., na financovanie investičných akcií: Stavebné úpravy – miestna komunikácia Lazina
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Brnkaľák Ján, Kľuska Peter, Kubasová
Oľga, Majda Miroslav, Orčík Igor, Slameník František, Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

C. Obecné zastupiteľstvo odporúča:
1. Obecnému úradu osadiť betónové podvaly do zákruty pri
dome s. č. 42
Z: v texte, T.: do 30.11.2018
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Brnkaľák Ján, Kľuska Peter, Kubasová
Oľga, Majda Miroslav, Orčík Igor, Slameník František, Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

2. Obecnému úradu vysypanie krajníc na ulici Lazina recyklovaným asfaltom
Z.: v texte, T.: do 30. 11. 2018

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Brnkaľák Ján, Kľuska Peter, Kubasová
Oľga, Majda Miroslav, Orčík Igor, Slameník František, Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 9/2018 (10. 12. 2018)
A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce
na roky 2019 - 2021
4. Návrh rozpočtu Obce Babín na roky 2020 - 2021
5. Informácie starostu obce

B. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že:
1. Novozvolený starosta obce p. Martin Matys zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Babinská
Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová Elena, Frčová
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Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef

C. Obecné zastupiteľstvo poveruje:
1. Za zástupcu starostu obce p. Vraňáka Jozefa

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová

Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

2. Poslankyňu p. Kubasovú Oľgu zvolávaním, a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

D. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje:
1. Komisiu verejného záujmu
2. Komisiu životného prostredia, výstavby a územného plánovania
3. Komisiu kultúry, mládeže a športu, sociálnych vecí
4. Komisiu verejného poriadku

E. Obecné zastupiteľstvo volí:
1a. Za predsedu Komisie verejného záujmu p. Kubasovú Oľgu
1b. členov komisie poslancov OZ p. Bukovský Jozef, p. Vraňák Jozef
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

2a. Za predsedu Komisie životného prostredia, výstavby a územného plánovania p. Vraňáka Jozefa
2b. členov komisie poslancov OZ p. Barťák Ján, p. Bukovský Jozef
2c. z obyvateľov obce p. Slameník František
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

3a. Za predsedu Komisie kultúry, mládeže a športu, sociálnych
vecí Mgr. Elenu Frčovú
3b. členov komisie poslancov OZ p. Kubasovú Oľgu, p. Frčovú Ivetu
3c. z obyvateľov obce Mgr. Slameník František, Ing. Jurky Dušan,
p. Kurčinová Zuzana, p. Kurčina Jozef
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

4a. Za predsedu Komisie verejného poriadku p. Vlžákovú Teréziu
4b. členov komisie poslancov OZ p. Babinská Blanka, p. Kľuska Peter
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

F. Obecné zastupiteľstvo určuje:
1. zvýšenie základného platu starostu obce o 30% mesačne s
účinnosťou od 1. 12. 2018 na základe § 11 odst. 4 písm. i /zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 odst. 2, druhá veta zákona č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčo-

vá Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia,
Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

G. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
3. Za zapisovateľku: p. Bukovskú Máriu

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

2. Za overovateľov: p. Vraňák Jozef, p. Kľuska Peter

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

3. Mandátovú komisiu: p. Babinská Blanka, p. Bukovský Jozef

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

4. Volebnú komisiu: p. Vlžákovú Teréziu, p. Frčovú Ivetu

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

5. Program ustanovujúceho zasadania OZ s doplnkom:
1. Štátna hymna
2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce konaných 10.11.2018
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Babín
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Babín
6. Príhovor novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
9. Voľba pracovných komisií: mandátovej, volebnej a návrhovej
10. Overenie zloženia sľubu starostu obce a poslancov OZ a
správa mandátovej komisie
11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie starostu obce
12. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
13. Poverenie na výkon funkcie zástupcu starostu obce
14. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného zastupiteľstva
15. Určenie platu starostu obce
16. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obce na roky 2019 - 2021
17. Programový rozpočet na roky 2019 - 2021
18. Príloha 1 k VZN 1/2013
19. Návrh Dodatku č. 1/2018 k VZN č. 5/2017 obce Babín o
miestnom poplatku o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku na území obce Babín
20. Návrh Dodatku č. 3/2018 k VZN č. 2/2010 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Babín
21. Informácie starostu obce
22. Diskusia
23. Záver
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

6. Preklasifikovanie finančných prostriedkov z bežných výdav11
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kov z režijných nákladov zamestnávateľa na kapitálové výdavky v sume 2 733, 60 €, ktoré budú na zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

7. Rozpočet obce Babín na rok 2019

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

8. Prílohu č. 1 k VZN 1/2013 s doplnkom

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

9. Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2017 obce Babín o miestnom
poplatku o podmienkach určovania a vyberania miestneho
poplatku na území obce Babín
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: Vlžáková Terézia; Zdržal sa: 0

10. Dodatok č. 3/2018 k VZN č. 2/2010 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Babín
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

11. Inventarizačnú komisiu v zložení: p. Vlžáková Terézia, p.
Barťák Ján, p. Vraňák Jozef, p. Kľuska Peter

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

H. Obecné zastupiteľstvo odporúča
1. Starostovi obce zistiť možnosti vysporiadania pozemkov pod
miestnymi komunikáciami
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vlžáková Terézia, Vraňák
Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1/2019 (25. 1. 2019)
A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Žiadosť p. Šilláka Jozefa o zámenu pozemkov
3. Žiadosť p. Jurkyho Petra o prenájme pôdy
4. Oznámenie p. Vajdiarovej Terézie
5. Správu člena inventarizačnej komisie
6. Správu o činnosti MKS za rok 2018 a Plán práce MKS na rok
2019
7. Informácie starostu obce
B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Za zapisovateľku: p. Bukovskú Máriu

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová

2. Do návrhovej komisie: p. Babinská Blanka, p. Kľuska Peter

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

3. Za overovateľov: p. Kubasová Oľga, Mgr. Elena Frčová

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

4. Program zasadania OZ:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
5. Prerokovanie žiadostí doručených na OcÚ
6. Správa inventarizačnej komisie
7. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín
8. Správa o činnosti MKS za rok 2018 a Plán práce MKS na
rok 2019
9. Plán práce OZ na I. polrok 2019
10. Informácie starostu obce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová

Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

5. Plán práce OZ na I. polrok 2019

Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová
Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

6. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 18. 07.2018 na
akciu „Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci
Babín“
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová

Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

C. Obecné zastupiteľstvo odvoláva:
1. Delegovaných členov Rady školy za Obec Babín ako zriaďovateľa p. Orčíka Igora, p. Brnkaľáka Jána, Mgr. Františka Slameníka a p. Jozefa Kurčinu
Hlasovanie za: Babinská Blanka, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová

Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

D. Deleguje:
1. Za Obec Babín ako zriaďovateľa nových členov Rady školy pri
ZŚ s MŠ Babín Mgr. Františka Slameníka, p. Petra Kľusku, P.
Ivetu Frčovú a p. Jozefa Kurčinu
Hlasovanie za: Barťák Ján, Bukovský Jozef, Mgr. Frčová Elena, Frčová

Iveta, Kubasová Oľga, Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: Babinská Blanka;

Zdržal sa: Kľuska Peter

Elena, Frčová Iveta, Kľuska Peter, Kubasová Oľga, Vraňák Jozef; Hlasovanie proti: 0; Zdržal sa: 0

Martin Matys, Starosta obce
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