Zápisnica
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lietavská Svinná-Babkov, konaného
dňa 25. 10. 2017 v kultúrnom dome
v Lietavskej Svinnej.
Prítomní: starosta obce : Ing. Igor Veselovský,
poslanci:
prítomní : Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Helena Košová, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová,
neprítomný : Ľubomír Kubošek.
Hlavný kontrolór obce: Ing. Milan Matejkov.
Ďalší prítomní: viď prezenčná listina.
Začiatok o 18.00 hod.

Program
1. Otvorenie zasadnutia.
2 . Voľba návrhovej komisie a schválenie programu OZ.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Lietavská
Svinná – Babkov za školský rok 2016/2017.
6. Návrh na vyradenie opotrebovaného a nepoužiteľného materiálu – majetku zo Základnej
školy Lietavská Svinná.
7. Schválenie zámeru modernizácie infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych
inštitúcií, pamätihodností, cyklotrás, turistických chodníkov na Lietavský hrad
a na Skalky pri Rajeckých Tepliciach s dobudovaním infraštruktúry a informačného
značenia pre turistov v obci Lietavská Svinná.
8. Schválenie zámeru vyhlásiť VO na finančnú analýzu, vypracovanie projektu a projektovú
dokumentáciu „ Modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych
inštitúcií, pamätihodností, cyklotrás, turistických chodníkov na Lietavská hrad a na
Skalky pri Rajeckých Tepliciach s dobudovaním infraštruktúry a informačného značenia
pre turistov v obci Lietavská Svinná, ktorej predmetom je komplexná projektová
dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie
9. Schválenie zámeru vyhlásiť VO na zákazku „ Rekonštrukcia vybraných úsekov
miestnych komunikácií v Lietavskej Svinnej, v Kňazovej Lehote a Babkove.
10. Schválenie zámeru VO na stavebné práce, stavebný dozor a implementáciu projektu
„Rekonštrukcia Materskej školy v obci Lietavská Svinná – Babkov.
11. Schválenie modernizácie verejného osvetlenia.
12. Rôzne.
13. Návrh uznesenia.
14. Záver.
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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.
Neprítomný poslanec bol za neúčasť ospravedlnený.
2: Voľba návrhovej komisie a schválenie programu OZ.
Do návrhovej komisie boli na návrh starostu zvolení:
predseda návrhovej komisie : Ing. Ivan Feik,
členovia návrhovej komisie : Ing. Katarína Dubcová, Marek Benko.
Starosta obce prečítal program rokovania podľa pozvánky. Navrhol doplniť bod: Schválenie
členstva v občianskom združení za účelom realizácie projektu: „ Vybudovanie systémov
vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych
udalostí ovplyvnených zmenou klímy.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu a program rokovania s doplnením bodu 12: Schválenie
členstva v občianskom združení za účelom realizácie projektu: „ Vybudovanie systémov
vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych
udalostí ovplyvnených zmenou klímy.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Helena Košová, 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. Kontrola plnenia uznesení.
5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Lietavská
Svinná – Babkov za školský rok 2016/2017.
6. Návrh na vyradenie opotrebovaného a nepoužiteľného materiálu – majetku zo Základnej
školy Lietavská Svinná.
7. Schválenie zámeru modernizácie infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych
inštitúcií, pamätihodností, cyklotrás, turistických chodníkov na Lietavský hrad
a na Skalky pri Rajeckých Tepliciach s dobudovaním infraštruktúry a informačného
značenia pre turistov v obci Lietavská Svinná.
8. Schválenie zámeru vyhlásiť VO na finančnú analýzu, vypracovanie projektu a projektovú
dokumentáciu „ Modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych
inštitúcií, pamätihodností, cyklotrás, turistických chodníkov na Lietavská hrad a na
Skalky pri Rajeckých Tepliciach s dobudovaním infraštruktúry a informačného značenia
pre turistov v obci Lietavská Svinná, ktorej predmetom je komplexná projektová
dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie.
9. Schválenie zámeru vyhlásiť VO na zákazku „ Rekonštrukcia vybraných úsekov
miestnych komunikácií v Lietavskej Svinnej, v Kňazovej Lehote a Babkove.
10. Schválenie zámeru VO na stavebné práce, stavebný dozor a implementáciu projektu
„Rekonštrukcia Materskej školy v obci Lietavská Svinná – Babkov.
11. Schválenie modernizácie verejného osvetlenia.
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12. Schválenie členstva v občianskom združení za účelom realizácie projektu: „ Vybudovanie
systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie
mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.
13. Rôzne.
14. Návrh uznesenia.
15. Záver.
3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mária Hodasová, Helena Košová.
Za zapisovateľku bola navrhnutá : Drahoslava Santusová – 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, Helena Košová, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
4: Kontrola plnenia uznesení.
Správu predložil Ing. Milan Matejkov, hlavný kontrolór obce. Na zasadnutí OZ zo dňa
23.8.2017 boli prijaté uznesenia č. 217-222/2017. Uznesenie č. 220/2017: zabezpečiť
vyčistenie a dorobenie priečnych žľabov na novovybudovaných cestách v Lietavskej Svinnej.
– splnené. Uznesenie č. 222/2017:
a) zvolať stretnutie za účasti rodičov dieťaťa, riaditeľky ZŠ s MŠ, učiteľky MŠ a odbornej
asistentky učiteľa k vyjadreniu svojich názorov na integráciu dieťaťa do bežnej MŠ -splnené,
b) požiadať spoločný stavebný úrad o stanovisko k pozemku p. Branislava Marca, p.č.
765/14, k. ú. Lietavská Svinná - splnené,
c) zistiť majiteľov pozemkov pri zastávke v Kňazovej Lehote z dôvodu vybudovania
chodníka –nesplnené. P. starosta radar bude na novom mieste – oproti RD p. Kamila
Barčiaka v Kňazovej Lehote. Zastávka v Babkove sa bude robiť vo vlastnej réžií a preplatená
z poistky poškoditeľa p. Michala Mareka, Babkov 49,
d) zistiť majiteľov pozemkov oproti pozemku p. Michala Masného, Lietavská Svinná č. 106 a
p. Branisava Singera, Lietavská Svinná č. 254 za účelom pravidelných udržiavaní trávnatých
plôch – nesplnené,
e) zreklamovať dopravné zrkadlo oproti pozemku p. Michala Masného, Lietavská Svinná č.
106 – splnené,
f) preveriť oprávnenosť dopravného značenia na ceste smerom na Kozince, pred domom p.
Veľasa, Lietavská Svinná č. 340- nesplnené,
g) preveriť vjazd do rodinného domu p. Verešovej, Lietavská Svinná č. 29- nesplnené.
Ing. Ivan Feik: ku RD 31 urobiť priečnu odrážku, bránu RD 29 odrezať a privariť o cca 30 cm
vyššie, pri asfaltovaní urobiť vjazd do dvora.
h) preveriť osvetlenie pri p. Tiborovi Jamečnom,
ch) zistiť stav vývozu smetnej nádoby p. Petra Belanca, Lietavská Svinná č. 111- splnené,
i) vymeniť podlahu v obecnom byte – garsónke v Babkove –splnené.
OZ berie na vedomie plnenie uznesení z 25. Zasadnutia OZ konaného dňa 23.8.2017
s pripomienkami.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Helena Košová, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
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OZ poveruje starostu
a) zabudovaním priečneho žľabu pri RD č. 31 a RD č. 29 zvýšiť bránu pri RD 29,
b) zabezpečiť pokosenie pozemku pri ceste oproti RD č. 106 do 15.11.2017,
c) vyzvať vlastníkov pozemkov v Kňazovej Lehote- „Medzi vodami“ aby si v zmysle zákona
220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy udržiavali pozemok – pokosiť
2x do roka hrozba pokuty. Termín do 30.11.2017,
d) doriešiť spôsob vybudovania chodníka pri zastávke v Kňazovej Lehote do 25.12.2017prerokovanie s vlastníkmi pozemku.
e) osadením radaru v Kňazovej Lehote a osadenie novej zastávky v Babkove do 8.11.2017.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Helena Košová, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
5: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
Lietavská Svinná – Babkov za školský rok 2016/2017.
Správu predložila riaditeľka ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov Mgr. Adriana Majsniarová.
Správa je prílohou zápisnice.
OZ berie na vedomie správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
s MŠ Lietavská Svinná – Babkov za školský rok 2016/2017.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Helena Košová, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
6: Návrh na vyradenie opotrebovanéh.o a nepoužiteľného materiálu – majetku
zo Základnej školy Lietavská Svinná.
Návrh prečítala riaditeľka ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov Mgr. Adriana Majsniarová.
Návrh je prílohou zápisnice.
OZ schvaľuje vyradenie opotrebovaného a nepoužiteľného materiálu – majetku za Základnej
školy Lietavská Svinná.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Helena Košová, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
P. riaditeľka preskočila do bodu 13.Rôzne – Žiadosť o finančné prostriedky pre dieťa na
asistenta učiteľa. Už sme to raz riešili. Máme v MŠ Babkov integrované dieťa. Jeho integráciu
odporučilo veľa lekárov. Peniaze na asistenta môže poskytnúť len zriaďovateľ- obec. Úväzok
na 26,78 hod./týždeň. Približné náklady na asistenta učiteľa 730,-€/mes. Starosta obce
informoval o lekárskych posudkoch dieťaťa. Ak poslanci odsúhlasia, zaradí sa do kolektívu
detí, a ak vznikne nejaký problém bude sa riešiť.
OZ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku 5 900,-€ na osobné náklady pre asistenta
učiteľa na obdobie do konca školského roka 2016/2017 do MŠ v Babkove.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Helena Košová, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
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O 18:50 hod. odišla Mgr. Adriana Majsniarová.
7: Schválenie zámeru modernizácie infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti
kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, cyklotrás, turistických chodníkov na Lietavský
hrad a na Skalky pri Rajeckých Tepliciach s dobudovaním infraštruktúry
a informačného značenia pre turistov v obci Lietavská Svinná.
Poslanci OZ chceli vedieť, prečo neboli pozvaní na stretnutie s občanmi, p. farárom
a architektom. Občania tam boli a poslanci o tom ani nevedeli. P. starosta: Cirkevná rada
rozhodla, že plot sa búrať nebude. Ing. Feik: Je to stav, ktorý musíme akceptovať. Väčšina
poslancov bola za to, aby sa to otvorilo. Bola len škoda, že sme neboli na stretnutí s občanmi.
Projekt by mal väčšiu podporu zo strany poslancov, ktorí boli na stretnutiach a mali sme to
rozdebatované.
OZ schvaľuje zámer modernizácie infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych
inštitúcií, pamätihodností, cyklotrás, turistických chodníkov na Lietavský hrad a na Skalky pri
Rajeckých Tepliciach s dobudovaním infraštruktúry a informačného značenia pre turistov
v obci Lietavská Svinná.
Za: Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Pavol Pekár,
Proti:
Zdržal sa: Jana Barčiaková, Marek Benko, Helena Košová, Ing. Mariana Zavadzanová.
8: Schválenie zámeru vyhlásiť VO na finančnú analýzu, vypracovanie projektu
a projektovú dokumentáciu „ Modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti
kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, cyklotrás, turistických chodníkov na Lietavská
hrad a na Skalky pri Rajeckých Tepliciach s dobudovaním infraštruktúry
a informačného značenia pre turistov v obci Lietavská Svinná, ktorej predmetom je
komplexná projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie.
OZ schvaľuje zámer vyhlásiť VO na finančnú analýzu, vypracovanie projektu a projektovú
dokumentáciu „Modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych
inštitúcií, pamätihodností, cyklotrás, turistických chodníkov na Lietavská hrad a na Skalky pri
Rajeckých Tepliciach s dobudovaním infraštruktúry a informačného značenia pre turistov
v obci Lietavská Svinná, ktorej predmetom je komplexná projektová dokumentácia v rozsahu
pre stavebné povolenie.
Za: Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Pavol Pekár,
Proti:
Zdržal sa: Jana Barčiaková, Marek Benko, Helena Košová, Ing. Mariana Zavadzanová.
Hlavný kontrolór-Ing. Milan Matejkov: pri VO musí byť Za nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov. Ak je hlasovanie na hranici – je párny počet poslancov, v tom prípade
rozhoduje hlas starostu - jeho podpisom je uznesenie schválené.
9: Schválenie zámeru vyhlásiť VO na zákazku „ Rekonštrukcia vybraných úsekov
miestnych komunikácií v Lietavskej Svinnej, v Kňazovej Lehote a Babkove.
Ing. Feik – člen stavebnej komisie: Prešli sme všetky komunikácie v celej obci. Prioritou č.
1,2 v Babkove sú cesty cca 1700 m² - popod MŠ, ku cintorínu, k ihrisku po zákrutu + po
ihrisko v Babkove, Brvnište.
Priorita č. 1,2 Lietavská Svinná 900 m²- cesta na Pleš, Záhlodčie, Zámostie, Kňazová Lehota,
cintorín v Kňazovej Lehote. Tretia priorita (ak by zostali finančné prostriedky): Babkov 760
m², Lietavská Svinná 100 m²
Pasportizáciu ciest by mali mať subjekty, ktoré pôjdu do VO aby sme vedeli koľko nás budú
stať cesty priority 1 a 2. Návrh dáme do mapy, aby sa mohli vyjadriť občania a aj poslanci.
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Marek Benko: Čo je prioritou? Robíme samé projekty a nič nie je dokončené.
OZ schvaľuje
a) zámer vyhlásiť VO na zákazku „ Rekonštrukcia vybraných úsekov miestnych komunikácií
v Lietavskej Svinnej, v Kňazovej Lehote a v Babkove“ na základe pripravených úsekov, ktorú
vyhlási obec Lietavská Svinná – Babkov ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude
uzavretie zmluvy o dielo.
b) zámer vyhlásiť VO na zákazku „ Zatrubnenie otvoreného rigolu na Zavadzanskej ceste
v Babkove“, ktorú vyhlási obec Lietavská Svinná – Babkov ako verejný obstarávateľ
a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo.
OZ poveruje stavebnú komisiu do 15.11.2017 vytýčiť pasportizáciu ciest v Lietavskej Svinnej
– Babkove a poslať ju poslancom a dať vyvesiť na úradnej tabuli obce.
OZ poveruje starostu obce v súčinnosti s projektantkou navrhnúť termín a stretnutie
s dotknutými občanmi „Zavadzanskej cesty“ ohľadom zapísania vývodov k jednotlivým RD.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Helena Košová, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa: Marek Benko
P. Dorica: chcel vedieť kedy sa bude riešiť zatrubnenie cesty zo „Záhlodčia“. P. starosta dajte
mi svoje požiadavky na papier.
10: Schválenie zámeru VO na stavebné práce, stavebný dozor a implementáciu projektu
„Rekonštrukcia Materskej školy v obci Lietavská Svinná – Babkov.
Podpísanie zmluvy na VÚCke bude na budúci týždeň. Toto je najdôležitejšia vec. Keď budem
mať schválený zámer na VO môžeme začať.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Helena Košová, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
11: Schválenie modernizácie verejného osvetlenia.
Ing. Nyulassy z projektantskej firmy Mytech – energetické audity. Funkčnosť sústavy
verejného osvetlenia vyšla na 94% avšak nie je v súlade s normami verejného osvetlenia.
Svietidiel máte 158 a stĺpov 309. Nová sústava by bola na všetkých existujúcich stĺpoch –
podmienka rovnomernosti svietenia. Zavedenie systému riadenia stmievania. Obec by
najbližších 15 rokov platila toľko koľko minulý rok (cca 8tis. €). Životnosť navrhovaných
svietidiel 100tis. hodín – 25 rokov. Referencie o projektoch prepošlem na email p. starostu.
OZ schvaľuje zámer vyhlásiť VO na modernizáciu verejného osvetlenia.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Helena Košová, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
12: Schválenie členstva v občianskom združení za účelom realizácie projektu:
„ Vybudovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti
na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.
Išlo by o vybudovanie nového rozhlasu. Výzva je vyhlásená MV SR – je viazaná na počet
občanov, ktorých vyrozumie a aj lokalitu, preto sa obce spájajú do združení. Do dnešného dňa
nie je vyčerpaná celý balík na toto určený a preto výzva stále pokračuje. Všetci okolití
starostovia sú za, len ešte nemáme názov pre účelové združenie pre nedostatok času. Systém
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je zatiaľ v Holandsku a v Austrálií. Ing. Ivan Feik: Osobne som proti tomu. Hodasová Mária:
Keby sa radšej vyregulovali rieky a kanály ako protipovodňové opatrenie.
OZ neschvaľuje členstvo v občianskom združení za účelom realizácie projektu:
„ Vybudovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti
na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.
Za:
Proti: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Pavol Pekár
Zdržal sa: Ing. Katarína Dubcová, Helena Košová, Ing. Mariana Zavadzanová,
13: Rôzne.
a) Ing. Juraj Zeman – Žiadosť dopravy
Celá chatová oblasť bola v ÚPN-O určená na rekreáciu. Z rekreačnej oblasti sa stáva
„tankodrom“. V minulosti sa v oblasti stalo zopár dopravných nehôd – voda stekala na hlavnú
cestu. Rozhodol som sa, že časť cesty opravím na vlastné náklady. Cesta sa vybudovala aj na
občasný prevoz ťažších mechanizmov. Situácia sa zmenila. Za posledné 2-3 mesiace začala
CLL vyvážať vyťažený materiál autami po ceste, ktorá nie je účelová. Horná časť cesty je
v úpadku, miestami sú 0,5 m jamy. V dolnej, opravenej časti sa začínajú ničiť obrubníky.
Pred vjazdom na hlavnú cestu sa začína rolovať dolu – ťažké autá tam brzdia. V ÚPN-O je
cesta v rekreačnej oblasti s občasným využitím obsluhy. Riešenie p. starostu: dopravu
nezastaví, zavolá dvoch geodetov a dvoch právnikov, ktorí rozhodnú, kto je v práve.
Spolu s chatármi žiadame:
a) okamžité zastavenie premávky,
b) dať cestu do pôvodného stavu,
c) osadiť značku „Zákaz vjazdu“ s povolením pre obsluhu.
Obec pre chatovú osadu už nič nerobí – nepokosí, nepozametá, mreža je plná a voda začína
tiecť na hlavnú cestu.
P. starosta: Čakám od právnika ako sa k tomuto vyjadrí. CLL má právo na vývoz materiálu
do roku 2027. Nemáte dohodu so SPF. CLL majú nájom od SPF. Od stretnutia som očakával,
že sa dohodnete. Nemám právo prepravu zastaviť. Geodet vymeria, kade ide hranica cesty
( šírka cesty).
P. Psotná: Cestu sme riešili v rokoch 2006 – 2010. Tiež tam bol problém s neúmernou
prepravou. Vyriešilo sa to tak, že dostali obmedzenia. Je to aj v uznesení. Bola tu aj televízia.
Dostali obmedzenia a vyriešilo sa to aj bez právnikov. Vyriešilo sa to v roku 2007. Uznesenie
platí, kým sa neprijme ďalšie. Ing. Feik: Ak ide o miestnu komunikáciu prečo tam nemôžeme
osadiť tabuľu. Zistiť v ÚPN-O o akú komunikáciu ide. Zistiť v lome prevádzkový poriadok,
či môžu tade chodiť alebo nie. Za akých podmienok môžu materiál voziť z lomu. P. starosta:
Mám dvoch právnikov, ktorí sa k danej veci vyjadria. Jana Barčiaková: Má právnik písomné
zadanie? Do kedy nám do stanovisko.
OZ poveruje starostu obce
a) bezodkladne vyriešiť používanie miestnej komunikácie v rekreačnej oblasti v Lietavskej
Svinnej, preskúmať existujúce uznesenie z roku 2006-2007 o obmedzení premávky do lomu
v Lietavskej Svinnej a rozhodnutie Banského úradu o spôsobe využitia dobývacieho priestoru
a následne vyžiadať stanovisko DI v Žiline k osadeniu obmedzujúcej dopravnej značky
b) poslať poslancom vyjadrenie právnika.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Helena Košová, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
b) Ing. Michal Masný – projekt rekonštrukcie MŠ Lietavská Svinná.
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Bezpečnosť v školskom areáli. Podľa normy musí byť pravidelné udržiavanie pieskoviska
zriaďovateľom školy so záznamami. Po rekonštrukcií by sa mal areál uzavrieť. Posunutie
brány na úroveň polyfunkčného ihriska a školský areál uzavrieť, aby tam nechodili autá.
Apelujem aj na starostlivosť o údržbu – kosenie. Zo školského areálu si vytvárame
kompostovisko. Urobiť dopravné ihrisko v spolupráci s rodičmi. Budujeme školu na zvýšenie
kapacity, chýba tu väčšia komunikácia , čo škola dosiahla.
P. starosta : Všetko sa urobí pri rekonštrukcií MŠ Lietavská Svinná.
Mgr. Krčová – Na detských ihriskách musia by každoročne revízne správy o bezpečnosti
jednotlivých preliezok. Pri Predajni COOP Jednota treba zabezpečiť bezpečnosť – klíma na
budove – osloviť COOP Jednotu.
OZ poveruje starostu riešiť revíznu správu k stavu detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ
a preveriť bezpečnosť oplotenia školského areálu.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Katarína Dubcová, Ing. Ivan Feik,
Mária Hodasová, Helena Košová, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
Peter Štefánik: Ako je OZ spokojné s prácou Ing. arch. Barčiaka?
Marek Benko : Vyhral VO legálnym spôsobom.
Mgr. Andrea Krčová : Ľudia si kupujú pozemky v inom meste, naši ľudia nemôžu stavať, sú
tu cudzí. Stavajú v extraviláne v strede lúky, pod horou.
Martin Štefánik : Bol som na VÚCke a povedali mi, že sa pustí len to čo chce arch. Barčiak.
P. Borsík – Dolinky: V roku 2015 sme si dali požiadavku na doplnok č. 3 ÚPN-O, v roku
2016 drobná stavba na siete -dostali súhlas od obce, v roku 2017 sme stavbu realizovali.
P. starosta : Povolenie len na elektrickú energiu.
O 23:20 odišla Ing. Katarína Dubcová.
p. Priatková : Projekt sme dali na OcÚ.
P. Psotná : Zavádzali ste aj OcÚ, na elektrárne ste dali požiadavku na chatku.
p. starosta – Bol vykonaný štátny stavebný dohľad.
Mgr. Krčová : V Patúchu je skládka so stavebným odpadom (dlažba) a občan videl, ako tam
starosta vyhodil stavebný odpad.
P. starosta : Som povolaním chemik a neznehodnocujem pôdu ani spodnú vodu. Materiál sa
rozpadne. Stavebný materiál bol umiestnený na pozemku so súhlasom majiteľa p. Becíka.
c) Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 DHZ Babkov, DHZ Lietavská Svinná,
TJ Babkov
Jana Barčiaková: Postúpiť finančnej komisií, aby to zapracovala do návrhu rozpočtu na rok
2018.
d) Žiadosť o dotáciu na zníženie a zateplenie stropu garáže PZ Babkov vo výške 400,- €.
OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Lietavská Svinná – Babkov na rok 2017
DHZ Babkov vo výške 400,- € na zateplenie stropu garáže v Požiarnej zbrojnici Babkov s. č.
126.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
e) Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. č. KN-E 777/1 k. ú. Babkov –
MUDr. Michal Cibulka.
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Pavol Pekár: Pozemok je v lokalite Pekárske záhumnie, ktorá je určená na výstavbu RD.
Mám tam dve parcely. Parcela 777/1 je koniec obecnej cesty, ktorá zachádza do mojej
parcely. Nebudem mať prístup ku pozemku. Toto spôsobila ROEP. V roku 2002 som dal
námietku. Vyjadrenie z ROEPu -v grafickej časti sa to opraví – je to zrušené. Cez pozemok je
v ÚPN-O naplánovaná cesta. Ak sa mu parcela predá, stratím prístup ku pozemku.
OZ neschvaľuje odpredaj pozemku p. č. KN-E 777/1 k. ú. Babkov vo vlastníctve obce vo
výmere 78 m².
Za:
Proti: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Zdržal sa:
f) Žiadosť o zriadenie verejného osvetlenia v časti obce Babkov – Ing. Dušan Kasper,
Václav Veselý.
Rozšírenie sa bude riešiť pri realizácii projektu modernizácie verejného osvetlenia.
OZ berie na vedomie žiadosť pána Ing. Dušana Kaspera a pána Václava Veselého
o zriadenie verejného osvetlenia.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
g) Žiadosť o opravu rozhlasu, označenie križovatky dopravnými značkami, zrezanie
susedného orecha.
OZ berie na vedomie žiadosť p. Emílie Melišíkovej, Lietavská Svinná 93 o opravu rozhlasu,
označenie križovatky dopravnými značkami a zrezanie susedného orecha.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
h) Žiadosť folklórnej skupiny Cibuľník Lietavská Svinná – Babkov o finančnú pomoc
na zakúpenie akordeónu.
Žiadosť sa posunie finančnej komisií.
OZ berie na vedomie žiadosť folklórnej skupiny Cibuľník Lietavská Svinná o finančnú
pomoc na zakúpenie akordeónu.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
ch) Žiadosť o jednorazový príspevok pre Matúša a Ladislava Košu, Babkov 140 –
Monika Košová Babkov 140.
OZ schvaľuje žiadosť p. Moniky Košovej, Babkov 140 o jednorazový príspevok na synov
Matúš (2007) a Ladislav Koša (1996) vo výške 100,- € na každého.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
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i) Žiadosť o odpustenie dlhu vo výške 308,76 € za nájom garsónky v Babkove 85. –
Radoslav Ondrejka Babkov 114.
OZ schvaľuje žiadosť pána Radoslava Ondrejka o odpustenie dlhu vo výške 308,76 € za
nájom garsónky v Babkove 85.
Za: Jana barčiaková, Marek Benko, Helena Košová, Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa: Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová
j) Žiadosť o rozšírenie poľnohospodárskeho dvora v rámci Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPNO – Anton Grečnár, Lietavská Svinná 99.
Ing. Feik: Podľa mňa ide o chybu p. arch.. Treba požiadať o opravu . P. starosta žiadosť dali
neskoro, už je spracovaný nečistopis. Pavol Pekár: nech to dá do pripomienok k návrhu ÚPNO.
OZ berie na vedomie žiadosť pána Grečnára Antona o rozšírenie poľnohospodárskeho dvora
v rámci Zmeny a Doplnku ÚPN-O Lietavská Svinná – Babkov.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
k) Zverejňovanie nahrávok OZ – Marek Benko poslanec OZ.
Návrh predložil poslanec OZ Marek Benko. Starosta obce: od budúceho OZ budú nahrávky
verejné. Ing. Michal Masný: pred každým OZ musia byť prítomní oboznámení, že nahrávka
je verejná.
OZ schvaľuje zverejňovanie záznamov od 27. zasadnutia OZ.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
Mgr. Andrea Krčová – Ohľadom bezpečnosti. Jazda na obecnom motorovom vozidle.
Chodí na aute p. Kasák, ktorý cez deň pije pivo. Nedávajte mu auto. Po ceste nemáme
chodníky, chodia matky s deťmi, stane sa nešťastie. Ľudia nadávajú na starostu na všetko.
Ing. Ivan Feik: Dostali sme z Krajskej prokuratúry vyjadrenie k žiadosti p. Mateja Masného.
Takže nevidíme dôvod na neschválenie. Treba to uzavrieť, vyhovieť.
p. starosta: Dám stanovisko v pondelok. Musím byť na strane všetkých.
Marek Benko: Tak nech sa súdia susedia, ktorí majú námietky a nie obec, ktorá problém
nevidí.
OZ poveruje starostu obce vzhľadom na zamietnutý podnet z Krajskej prokuratúry vyhovieť
žiadosti p. Mateja Masného.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
Ing. Ivan Feik: Ohľadom situácie v Dolinách treba dať podnet na Okresný úrad odbor lesný a
pozemkový a odbor životného prostredia – listom. Návrh prepošlem na obecný email..
OZ poveruje starostu k podaniu písomného podnetu na Okresný úrad odbor lesný
a pozemkový a odbor životného prostredia ohľadom vyjadrenia sa k situácii v lokalite Doliny.
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Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
14: Návrh uznesenia.
Návrh uznesenia prečítal Ing. Ivan Feik – predseda návrhovej komisie.
V priebehu rokovania sa hlasovalo za každý bod rokovania samostatne.
15: Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným a o 00:15 hod. ukončil starosta obce 26. zasadnutie OZ
Obce Lietavská Svinná – Babkov.
Zapísala: Drahoslava Santusová

V Lietavskej Svinnej 25. 10. 2017

Ing. Igor Veselovský
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mária Hodasová

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

Helena Košová

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