Zápisnica
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lietavská Svinná-Babkov, konaného
dňa 23. 08. 2017 v zasadačke kultúrneho domu v Babkove.
Prítomní: starosta obce : Ing. Igor Veselovský,
poslanci:
prítomní : Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová,
neprítomní : Helena Košová,
Hlavný kontrolór obce: Ing. Milan Matejkov.
Ďalší prítomní: viď prezenčná listina.
Začiatok o 18.30 hod.

Program
1. Otvorenie zasadnutia.
2 . Voľba návrhovej komisie a schválenie programu OZ.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Správa hlavného kontrolóra obce Lietavská Svinná – Babkov 2/2017.
5. Návrh na úpravu finančného rozpočtu 1/2017 Obce Lietavská Svinná – Babkov.
6. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly MV SR za účelom realizácie projektu „ Zníženie energetickej
náročnosti budovy hasičskej zbrojnice v Lietavskej Svinnej“, realizovaného v rámci
výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017.
7. Rôzne.
8. Návrh uznesenia.
9. Záver.

Priebeh rokovania
1: Otvorenie zasadnutia.
Rokovanie OZ otvoril Ing. Igor Veselovský, starosta obce. Privítal prítomných poslancov
a hostí. Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné z 9 poslancov je prítomných 8 poslancov.
Neprítomná poslankyňa bola za neúčasť ospravedlnená.
2: Voľba návrhovej komisie a schválenie programu OZ.
Do návrhovej komisie boli na návrh starostu zvolení:
predseda návrhovej komisie : Ľubomír Kubošek,
členovia návrhovej komisie : Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová.
Pán starosta navrhol schváliť program rokovania podľa pozvánky. Hlavný kontrolór obce,
Ing. Milan Matejkov navrhol vypustiť bod 4. Správa hlavného kontrolóra obce Lietavská
Svinná – Babkov 2/2017, nakoľko v programe rokovania nie je plnenie rozpočtu za prvý
polrok a ani poslanci ho nemali v podkladoch. Správu nebudú vedieť poslanci posúdiť.
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Navrhol preložiť bod na najbližšie zasadnutie OZ a doplniť k podkladom aj čerpanie rozpočtu
k 30. 6. 2017- dodať včas v materiáloch na zastupiteľstvo.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu a program rokovania s vypustením bodu 4. Správa hlavného
kontrolóra obce Lietavská Svinná – Babkov 2/2017.
OZ ukladá starostovi preložiť Správu hlavného kontrolóra obce Lietavská Svinná – Babkov
2/2017 na najbližšie zasadnutie OZ a dodať poslancom podklady k čerpaniu rozpočtu
k 30. 6. 2017.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová.
Proti:
Zdržal sa:
Schválený program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu OZ.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Návrh na úpravu finančného rozpočtu 1/2017 Obce Lietavská Svinná – Babkov.
5. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly MV SR za účelom realizácie projektu „ Zníženie energetickej
náročnosti budovy hasičskej zbrojnice v Lietavskej Svinnej“, realizovaného v rámci
výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017.
6. Rôzne.
7. Návrh uznesenia.
8. Záver.
3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Jana Barčiaková, Ing. Katarína Dubcová.
Za zapisovateľku bola navrhnutá : Monika Ševčíková – pracovníčka OcÚ.
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľky a schvaľuje overovateľov zápisnice.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová.
Proti:
Zdržal sa:
4: Návrh na úpravu finančného rozpočtu 1/2017 Obce Lietavská Svinná – Babkov.
Starosta obce predložil návrh na navýšenie kapitálových výdavkov:
a) územnoplánovacia dokumentácia - schválené 7 000,- - dotácia 3 774,- spolu 10. 774,- €,
b) vodovod Babkov
- schválené 15. 000,- predpokladané plnenie 15 237,- €
navýšiť o 237,- €
Verejné obstarávanie na prekládku verejného vodovodu bolo urobené na rúru 110 HDPE,
pôvodný projekt bol na rúru 200 plastovú. Stavebná komisia a aj projektant odporúčali použiť
rúru podľa projektu – 200 plastová. Nakoľko sa už takýto typ rúr nepoužíva, kúpili sa rúry
200 ale HDPE. Až pri odkrytí rúr sa zistilo, že pôvodné rúry sú 160 a nie 200 ako v projekte.
Pavol Pekár chcel vedieť, či je prekládka potrubia vodovodu realizovaná podľa projektu. Jana
Barčiaková chcela vedieť, či projektovaná dimenzia rúry 200 je aj v skutočnosti osadená.
Ing. Ivan Feik chcel vedieť, či je vydokladovaný nákup rúr a všetko okolo navýšenia.
OZ schvaľuje navýšenie kapitálových výdavkov na prekládku verejného vodovodu v Babkove
o 237,- € na 15. 237,- €
Za: Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Ľubomír Kubošek,
Ing. Mariana Zavadzanová.
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Proti:
Zdržal sa: Jana Barčiaková, Marek Benko, Pavol Pekár.
c) multifunkčné ihrisko v Babkove - schválené 15 000,- € predpokladané plnenie: 27 000,- €
navýšiť o 12 000,- €.
Celková čiastka za multifunkčné ihrisko v Babkove je 48 592,- €. Obec v roku 2016 uhradila
prvú splátku 20 000,- € + 5 000,- € uhradilo OZ Budúcnosť Babkova. Ešte treba doplatiť
približne 24 000,- €. Obec sa snažila získať dotácie zo štátu, ale neúspešne. Firma Garomi
s.r.o. robila okolo ihriska terénne úpravy a tiež treba doplatiť 1 524,- €. OZ Budúcnosť
Babkova preinvestovalo od začiatku realizácie multifunkčného ihriska približne 16 000,- €
(vypracovanie projektu, obrubníky, pokládka zámkovej dlažby, zemné práce, vybavenie
ihriska, spolufinancovanie multifunkčného ihriska).
Vyasfaltovanie cesty k
multifunkčnému ihrisku – sponzorský dar. Cesta sa musela urobiť, aby sa ihrisko
nezhodnocovalo – pri dažďoch náplavy z cesty.
OZ schvaľuje navýšenie kapitálových výdavkov na multifunkčné ihrisko v Babkove
o 12 000,- € na 27 000,- €.
Za: Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová.
Proti:
Zdržal sa: Jana Barčiaková, Marek Benko.
Ing. Mariana Zavadzanová poukázala opäť na problém neinformovanosti poslancov OZ. Je
nutné ich upovedomiť skôr, aby neboli tlačení schváliť niečo o čom poriadne nevedia. Sú
postavení pred hotovú vec.
d) rekonštrukcia vybraných úsekov ciest v časti obce Babkov – schválené 90 000,- €.
Starosta obce informoval poslancov OZ o začatí prác „Lietavská Svinná–Pod Studničky:
zahustenie TS a rozšírenie NNK pre IBV Drndová“- trvanie cca 4 mesiace.
Babkov – „zavadzanská cesta“ zatrúbnenie cca 300 m x 200,-€/bm kompletnej realizácie.
Nakoľko by sa robilo zatrúbnenie cesty, nestihne sa tento rok urobiť rekonštrukcia vybraných
úsekov v obci. Cez zimu všetko sadne a na jar by sa začalo – informoval starosta obce.
Predseda stavebnej komisie, Ľubomír Kubošek, predložil stanovisko stavebnej komisie, že
„zavadzanská cesta“ je v zlom stave, ale táto suma je neadekvátna. Ing. Mariana Zavadzanová
navrhla realizovať práce svojpomocne na základe projektu. Ing. Ivan Feik - na oficiálne
zatrúbnenie musí byť projekt. Urobilo by sa zatrúbnenie svojpomocne – „ rekonštrukcia
jestvujúceho žľabu a dažďová kanalizácia“. Občania a obec do toho môžu vstúpiť
svojpomocne. Pavol Pekár navrhol, aby sa k zatrúbneniu prizvali aj majitelia dotknutých
pozemkov. Pán starosta – peňazí máme dosť, keď budeme robiť všetky cesty naraz vyjde nás
to lacnejšie. Marek Benko navrhol určiť priority. Dorobiť všetky cesty v Lietavskej Svinnej
a Kňazovej Lehote a potom urobiť všetky cesty v Babkove. Nerobiť cesty živelne. Jana
Barčiaková potvrdila, že poslanci z Lietavskej Svinnej boli vždy za to, aby sa „zavadzanská
cesta“ zatrúbnila. Ing. Ivan Feik navrhol, nech projekt rieši okrem zatrúbnenia aj odvodnenie
cesty. Poslanci apelovali na starostu obce aby sa rekonštrukcia vybraných úsekov ciest
v Lietavskej Svinnej, Kňazovej Lehote a Babkove realizovala cez verejné obstarávanie.
Starosta obce odporučil využiť opäť podlimitnú zákazku. Verejné obstarávanie začať v roku
2017 a realizácie prác bude na jar 2018 ( priaznivé podmienky ). Starosta obce vyzval
predsedu stavebnej komisie – Ľubomíra Kubošeka, aby zvolal komisiu aj za účasti ostatných
poslancov spolu vytypovali koľko sa bude robiť ciest a akým spôsobom sa bude robiť
žľabovanie. Jana Barčiaková pripomenula vyčistenie a dorobenie žľabov aj priečnych popri
novovybudovaných cestách v časti obce Lietavská Svinná.
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OZ schvaľuje
a) vypracovanie projektovej dokumentácie na zatrúbnenie „zavadzanskej cesty“ za najnižšiu
cenu,
b) zadanie verejného obstarávania na rekonštrukciu vybraných úsekov ciest v Lietavskej
Svinnej, Kňazovej Lehote a Babkove.
Za: Jana Barčiaková, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová,
Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová.
Proti:
Zdržal sa: Marek Benko.
OZ poveruje starostu obce zabezpečiť vyčistenie a dorobenie žľabov priečnych aj popri
novovybudovaných cestách v časti obce Lietavská Svinná.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová.
Proti:
Zdržal sa:
e) semafor radar – schválené 0,- €, predpokladané plnenie 2 000,- €.
Poslanci na predchádzajúcom OZ schválili nákup merača rýchlosti RMR-30. Ide o kapitálový
výdavok, ktorý musia poslanci schváliť.
OZ schvaľuje navýšenie kapitálových výdavkov na zakúpenie merača rýchlosti RMR – 30
o 2 000,- € na 2 000,- €.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová.
Proti:
Zdržal sa:
5: Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly MV SR za účelom realizácie projektu „ Zníženie energetickej
náročnosti budovy hasičskej zbrojnice v Lietavskej Svinnej“, realizovaného v rámci
výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017.
Ide o 3. pokus na zníženie energetickej náročnosti budovy hasičškej zbrojnice v Lietavskej
Svinnej 283. Ide o čiastku 30 000,- €. Žiadosť treba poslať do 31.8.2017.
5% spoluúčasť – 1 500,- €.
OZ schvaľuje
a)predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly MV SR za účelom realizácie projektu „ Zníženie energetickej náročnosti
budovy hasičskej zbrojnice v Lietavskej Svinnej“, realizovaného v rámci výzvy číslo VII.
Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
z vlastných prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová.
Proti:
Zdržal sa:
6: Rôzne.
a) Miestny rozhlas.
Starosta obce informoval poslancov OZ o stave MR. Celkovo máme 31 rozhlasových hniezd.
4 batérie sa vymenili a z toho 2 budú zreklamované ( hniezdo v Brvništi a na zastávke
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Imrišek). Ďalej odporučil vymeniť staré, popraskané reproduktory. Poslanci OZ zistia spätnú
väzbu od obyvateľov jednotlivých častí obce, či je rozhlas počuť. V prípade ďalšieho
rozšírenia rozhlasu hniezdo: cca 500,- € + reproduktor.
OZ berie na vedomie informáciu o stave miestneho rozhlasu.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová.
Proti:
Zdržal sa:
b) Doplnenie nových členov kultúrnej komisie.
Na písomný návrh predsedu kultúrnej komisie – Heleny Košovej poslanci prerokovali
a odsúhlasili nových členov – Mgr. Božena Kinčíová, Ing. Mariana Zavadzanová.
OZ schvaľuje nových členov kultúrnej komisie – Mgr. Božena Kinčíová, Ing. Mariana
Zavadzanová.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová.
Proti:
Zdržal sa:
c) Združenie obcí „Čipčie“ – kompostéry.
Starosta obce informoval poslancov OZ o prevedení finančných prostriedkov vo výške 2 559,na účet združenia, nakoľko musí byť preukázaná schopnosť 5% spoluúčasti. Obec by mala
dostať 94 ks 700 l kompostérov, 376 ks 1000 l kompostérov, 6 ks 2 000 l kompostérov. Pri
prerozdeľovaní sa vychádzalo z počtu obyvateľov.
OZ berie na vedomie správu starostu obce o prevedení finančných prostriedkov na účet
združenia obcí „Čipčie“- preukázateľnej čiastky na spolufinancovanie projektu: „Podpora
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v rámci výzvy s kódom
OPKZP-PO1-SC111-2017-23“.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová.
Proti:
Zdržal sa:
d) Voľba nového riaditeľa Zberného dvora – Združenie obcí Rajeckej doliny.
Starosta obce informoval o prijatých dvoch žiadostiach. Do konca týždňa bude zvolený jeden
z uchádzačov.
OZ berie na vedomie správu o prebiehajúcej voľbe nového riaditeľa zberného dvora –
Združenie obcí Rajeckej doliny.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová.
Proti:
Zdržal sa:
e) Posudky k vzdelávaniu a integrácií dieťaťa do bežnej MŠ s prítomnosťou odborného
asistenta.
Starosta obce informoval poslancov OZ o troch posudkoch zo špeciálno-pedagogického
poradenstva. Na základe výsledku stretnutie rodičov dieťaťa, riaditeľky ZŠ s MŠ, učiteľky
MŠ a asistentky učiteľa rozhodnú poslanci na ďalšom zasadnutí OZ o uvoľnení finančných
prostriedkov na asistenta učiteľa.
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OZ berie na vedomie správu o posudkoch k vzdelávaniu a integrácií dieťaťa do bežnej MŠ
s prítomnosťou odborného asistenta.
OZ poveruje starostu obce zvolať stretnutie za účasti rodičov dieťaťa, riaditeľky ZŠ s MŠ,
učiteľky MŠ a odborného asistenta učiteľa k vyjadreniu svojich názorov na integráciu dieťaťa
do bežnej MŠ.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová.
Proti:
Zdržal sa:
f) Štátny stavebný dohľad.
Starosta obce informoval o troch stavebných dohľadoch v časti obce Lietavská Svinná. Štátny
stavebný dohľad sa bude konať 7.9.2017 od 8.00 hod.
OZ berie na vedomie informáciu o troch stavebných dohľadoch v časti obce Lietavská Svinná.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová.
Proti:
Zdržal sa:
Ing. Ivan Feik chcel vedieť ako pokračuje stav okolo p. Mateja Masného. Starosta odpovedal,
že je to na prokuratúre. Účastníci konania vzniesli námietky.
Ing. Ivan Feik požiadal, aby sa počas ŠSD Ing. Sýkorová vyjadrila aj k pozemku
p. Branislava Marca.
Ing. Ivan Feik navrhol vyrubovať Poplatok za rozvoj – vybudovať cesty k novovybudovaným
stavbám. Poslanci OZ to preložili na ďalšie zasadnutie OZ. Ďalej chcel Ing. Feik zistiť
vlastníkov pozemku pri zastávke v Kňazovej Lehote.
Marek Benko chcel vedieť o zverejnenej faktúre nad 500,- € - firma Todos. Z faktúry sa
uhradila len spoluúčasť 165,- € - odpovedal p. Santusová.
Mária Hodasová chcela vedieť, kedy sa začne riešiť cesta pri s. č. 106 v časti obce Lietavská
Svinná. Jana Barčiaková upozornila na pozemky v obci, ktoré nie sú udržiavané – zo zákona
je povinnosť 2x do roka pokosiť. Pozemok pri p. Michalovi Masnom (zasadené slivky)
a pozemok pri novostavbe p. Singera Branislava sú dlhodobo nepokosené.
Mária Hodasová upozornila na poškodené dopravné zrkadlo v zákrute pri p. Michalovi
Masnom – je čierne a nevidieť dobre situáciu v zákrute. Ďalej apelovala na vedenie obce, aby
sa riešilo vypúšťanie žúmp a pálenie trávy počas horúcich letných dní.
Jana Barčiaková chcela vedieť ako sú stanoviská dotknutých orgánov k výstavbe pod hradom
Lietava. Starosta – ešte nemáme všetky vyjadrenia. Jana Barčiaková chcela vedieť, či sa počas
stretnutia dotknutých orgánov boli pozrieť aj na pozemok p. Mateja Masného. Starosta –
nestihli sme to, išlo sa rovno na VUCku. Ďalej chcela informáciu ako to je so získaním
financií na MŠ Lietavská Svinná. Starosta odpovedal, že viac budeme vedieť v septembri.
Ing. Mariana Zavadzanová chcela vedieť ako pokračuje šetrenie poistných udalosti – zlomená
ruka, zničená zastávka pri p. Imriškovej. Starosta – šetrenie ešte stále nie je ukončené.
Ďalej informovala o dopravnom zrkadle pri p. Šimúnovi v Babkove – zlý uhol.
Jana Barčiaková navrhla vyriešiť nové stanovisko pre kontajnéry na vytriedené zložky
komunálneho odpadu, ktoré sú dočasne umiestnené pri kaplnke v Kňazovej Lehote. Starosta
prisľúbil, že pri realizácii námestia sa bude riešiť aj umiestnenie kontajnérov na vytriedené
zložky komunálneho odpadu. Jana Barčiaková povedala, že projekt na námestie by mal byť
pri projektoch na kaplnku v Kňazovej Lehote ( v archíve).
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Verešová Zuzana – nová cesta je taká naklopená a zdvihnutá, že sa nedostanem do dvora.
Obec mi znemožnila prístup na pozemok k rodinnému domu. Brána je utopená 45 cm. Autom
sa do dvora nedostaneme a ak zaparkujeme na ceste blokujeme ju. Ďalej upozornila na
značku osadenú p. Veľasom. Je to zákaz vjazdu. Občania majú za jeho pozemkom tiež
pozemky a nemôžu sa k nim dostať. Cesta je slovenského pozemkového fondu. Starosta –
obec navezie štrk a keď sa bude robiť cesta zjemní sa vstup. Cesta musí byť naklopená tak,
aby voda netiekla do dvorov.
Mgr. Andrea Krčová chcela vedieť ako pokračuje čistenie žľabov v Babkove – sťažnosť
Sedliaková Helene. Starosta odpovedal, že tento týždeň sa začne s prácami na čistení všetkých
žľabov v časti obce Babkov.
Ďalej oznámila, že smetiari nechceli vyviesť komunálny odpad p. Belancovi, že si ho má
zviesť dolu.
Starosta obce informoval, že obec zakúpila do obecného bytu - garsónky novú kuchynskú
linku a sporák spolu v hodnote 500,- €.
OZ poveruje starostu obce
- požiadať Ing. Sýkorovú – spoločný stavebný úrad - o stanovisko k pozemku p. Branislava
Marca, p. č.765/14, k. ú. Lietavská Svinná,
- zistiť majiteľov pozemku pri zastávke v Kňazovej Lehote z dôvodu vybudovanie chodníka,
- urgovať Povodie Váhu ohľadom havarijného stavu pri družstve a oproti r. d. 106
v Lietavskej Svinnej,
- zistiť vlastníkov pozemkov oproti p. Michala Masného Lietavská Svinná 106 a pozemku pri
Branislavovi Singerovi Lietavská Svinná 254 a vyzvať ich k pokoseniu svojich pozemkov,
- dať reklamáciu na dopravné zrkadlo, ktoré je osadené v zákrute pri r. d. 106 v Lietavskej
Svinnej, a preveriť uhol na dopravnom zrkadle v Babkove pri r. d. 180,
- prešetriť dopravné značenie na ceste smerom na Kozince, p. Veľas Lietavská Svinná 340,
do 30. 9. 2017,
- preveriť vjazd do rodinného domu p. Verešovej s. č. 29 v Lietavskej Svinnej do 30.9.2017,
- preveriť osvetlenie pri Jamečnom Tiborovi (lávka) do 30.9.2017,
- zistiť na T+T a. s., Žilina prečo sa nevyváža smetná nádoba p. Petrovi Belancovi, Lietavská
Svinná 111.
-vymeniť podlahu v obecnom byte – garsónke v časti obce Babkov.
OZ berie na vedomie výmenu kuchynskej linky a plynového sporáka do obecného bytu garsónky v Babkove.
OZ schvaľuje vrátenie platby za späť vzatie návrhu na vklad – Ján a Eva Janíková,
Lietavská Svinná 359.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová.
Proti:
Zdržal sa:
7: Návrh uznesenia.
Návrh uznesenia prečítal Ľubomír Kubošek – predseda návrhovej komisie.
V priebehu rokovania sa hlasovalo za každý bod rokovania samostatne.
8: Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným a o 23.15 hod. ukončil starosta obce 25. zasadnutie OZ
Obce Lietavská Svinná – Babkov.

7

Zapísala: Monika Ševčíková

V Lietavskej Svinnej 23. 08. 2017

Ing. Igor Veselovský
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Jana Barčiaková

.............................................

Ing. Katarína Dubcová

.............................................
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