Zápisnica
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lietavská Svinná-Babkov, konaného
dňa 09. 05. 2018 v zasadačke kultúrneho domu v Babkove.
Prítomní: starosta obce : Ing. Igor Veselovský,
poslanci:
prítomní : Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová,
Helena Košová, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár
neprítomní : Ing. Katarína Dubcová, Ing. Mariana Zavadzanová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Milan Matejkov.
Ďalší prítomní: viď prezenčná listina.
Začiatok o 18.00 hod.

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie a schválenie programu OZ.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie výsledkov verejného obstarávania: „Rozšírenie kapacít MŠ Lietavská
Svinná – Babkov“.
Návrh potenciálnych uchádzačov na čiastočnú rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
v Lietavská Svinnej v rámci výzvy VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017.
Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory dotácie na rok 2018 v zmysle zákona
č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde.
Schválenie bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov EÚ – WiFi4EU v centrách
spoločenského diania.
Schválenie nákupu komponentov na multifunkčné ihrisko v Lietavskej Svinnej.
Správa HK obce Lietavská Svinná – Babkov o plnení rozpočtu obce za rok 2017.
Plnenie rozpočtu obce Lietavská Svinná – Babkov za 1.Q.2018.
Ocenenie folklórneho súboru Cibuľník pri príležitosti 40 výročia činnosti.
Rôzne.
Návrh uznesenia.
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 7 poslancov.
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Neprítomné poslankyne boli za neúčasť ospravedlnené. Upozornil všetkých prítomných, že
zasadnutie OZ je nahrávané a bude zverejnené na webovej stránke obce.
2: Voľba návrhovej komisie a schválenie programu OZ.
Do návrhovej komisie boli na návrh starostu zvolení:
predseda návrhovej komisie : Mária Hodasová,
členovia návrhovej komisie : Marek Benko, Helena Košová.
Starosta obce prečítal program rokovania podľa pozvánky.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu a program rokovania podľa pozvánky.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
Schválený program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu OZ.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Schválenie výsledkov verejného obstarávania: „Rozšírenie kapacít MŠ Lietavská
Svinná – Babkov“.
5. Návrh potenciálnych uchádzačov na čiastočnú rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
v Lietavská Svinnej v rámci výzvy VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017.
6. Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory dotácie na rok 2018 v zmysle zákona
č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde.
7. Schválenie bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov EÚ – WiFi4EU v centrách
spoločenského diania.
8. Schválenie nákupu komponentov na multifunkčné ihrisko v Lietavskej Svinnej.
9. Správa HK obce Lietavská Svinná – Babkov o plnení rozpočtu obce za rok 2017.
10. Plnenie rozpočtu obce Lietavská Svinná – Babkov za 1.Q.2018.
11. Ocenenie folklórneho súboru Cibuľník pri príležitosti 40 výročia činnosti.
12. Rôzne.
13. Návrh uznesenia.
14. Záver.

3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jana Barčiaková, Ing. Ivan Feik.
Za zapisovateľku bola navrhnutá : Monika Ševčíková – pracovníčka OcÚ.
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľky a schvaľuje overovateľov zápisnice.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
4: Schválenie výsledkov verejného obstarávania: „Rozšírenie kapacít MŠ Lietavská
Svinná – Babkov“.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že proces verejného obstarávania stále prebieha.
Nemôže povedať ani naznačiť, kto vyhral. Ako prvý musí byť informovaný úspešný
uchádzač. Výsledok VO kontroluje vyšší kontrolný orgán – VÚC ( cca 20 dní).
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Ing. Zuzana Žideková – projektová manažérka: Podpísanie zmluvy bolo v 11/2017. Cena
zákazky bola na začiatku vyčíslená na 367tis. €. V roku 2018 sme boli vyzvaní na prerobenie
rozpočtu nakoľko bol starší ako pol roka – výsledná suma 434tis. € s DPH. Konečná cena po
prebehnutí VO je 355tis. €. Obec získa finančné prostriedky na rekonštrukciu MŠ cca 205tis.
€ zvyšných cca 140tis. € sa musí hradiť z rozpočtu obce. Ide o rekonštrukciu školskej
kuchyne a jedálne, ktorá nemohla byť do projektu započítaná, ale jej rekonštrukcia je
potrebná. Spôsob financovania je výhodný pre obec – predfinancovanie –vystavená faktúra sa
dá predloží na VÚC ( skontroluje práce, ktoré boli vyfakturované) 95% zaplatí a obec doplatí
len 5% spoluúčasť.
Mgr. Adriana Majsniarová – riaditeľke ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov: Situácia sa už
rieši 5 rokov. ZŠ prenechala jednu triedu pre MŠ. Je to len dočasný stav (povolenie
z RÚVZ).Školská jedáleň a kuchyňa sú nevyhovujúce.
Starosta obce apeloval na poslancov, že podobná možnosť na získanie nenávratného
finančného príspevku sa už nemusí v budúcnosti opakovať. Pavlovi Pekárovi sa zdala celková
cena rekonštrukcie cca 355tis. € privysoká. Je to cena za dva kompletne vybavené rodinné
domy. Chcel vedieť ako obec prišla na takúto cenu. Starosta obce : Cena vzišla s verejného
obstarávania.
Ing. Ivan Feik: Nikto z poslancov nemá nič proti rekonštrukcii MŠ, ale nevedeli sme
o navýšení na rekonštrukciu jedálne o 140tis. € - neboli sme priebežne informovaní.
Jana Barčiaková: Nemali sme žiadne informácie. Mohli sme postaviť novú škôlku za menej
peňazí.
Mgr. Andrea Majsniarová: Poslanci sa musia rozhodnúť raz a navždy, či si chcú v obci
ponechať školu a škôlku.
Ing. Ivan Feik chcel vedieť, čo navýšené cena rekonštrukcie urobí s rozpočtom obce.
Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór obce: Obec mala k 31. 12. 2017 na účte 361 591,- €.
Obec má dostatok financií. Je v dobrej finančnej kondícií.
OZ berie na vedomie informáciu, že verejné obstarávanie na zákazku : „Rozšírenie kapacít
materskej škôlky a stravovacieho zariadenia, vybudovanie bezbariérového vstupu a dodávka
a inštalácia prvkov detského ihriska“, ktorá bola vyhlásená zverejnením Výzvy na
predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 46/2018 dňa 06. 03. 2018 pod
číslom – WYP stále prebieha.
OZ schvaľuje výsledok verejného obstarávania: „Rozšírenie kapacít materskej škôlky
a stravovacieho zariadenia, vybudovanie bezbariérového vstupu a dodávka a inštalácia
prvkov detského ihriska“, ktorá bola vyhlásená zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo
Vestníku verejného obstarávania č. 46/2018 dňa 06. 03. 2018 pod číslom 3150 – WYP pre
prípad, že cena za celé dielo nepresiahne 355.000,- € vrátane DPH, za súčasného dodržania
podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom
343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
5: Návrh potenciálnych uchádzačov na čiastočnú rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
v Lietavská Svinnej v rámci výzvy VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru
2017.
Poslanci OZ navrhli uchádzačov: firmy Lu – Vas, s. r. o., HASTRA s.r.o., GAROMI s.r.o.,
ELDAS s.r.o., SZČO: Peter Košša, Ján Urík, Gregor Czeslaw Sobieszczuk.
OZ poveruje starostu v spolupráci so stavebnou komisiou
aby, v rámci verejného
obstarávania, ktoré vyhlási obec Lietavská Svinná – Babkov ako verejný obstarávateľ, oslovil
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vhodných potenciálnych uchádzačov vybraných obecným zastupiteľstvom a výsledkom
ktorého bude uzavretie zmluvy o dielo.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
6: Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory dotácie na rok 2018 v zmysle zákona
č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde.
Predmetom projektu je obstaranie elektromobilu pre potreby obce a jej zamestnancov.
Cieľom projektu je:
- zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie elimináciou emisií z prevádzky vozidla
a posun zamestnancov k ekologickému zmýšľaniu pri zabezpečovaní činnosti úradu,
- zníženie prevádzkových nákladov na prevádzku vozového parku obce,
- zvýšenie povedomia obyvateľov o spôsobe dopravy nezaťažujúcej životné prostredie.
Výška požadovaných finančných prostriedkov 28.350,- €, + 5% spoluúčasť obce vo výške
1492,- €.
Marek Benko chcel vedieť aké budú na elektromobil servisné náklady, kde sa bude nabíjať.
Hlavný kontrolór: Servisné náklady nebudú žiadne.
OZ schvaľuje žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 v zmysle zákona č.
587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
7: Schválenie bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov EÚ – WiFi4EU v centrách
spoločenského diania.
Európska komisia podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov aj
návštevníkov v parkoch, na námestiach, vo verejných budovách, knižniciach, zdravotných
strediskách a múzeách všade v Európe prostredníctvom iniciatívy WiFi4EU. Rozpočet
iniciatívy WiFi4EU na roky 2017 – 2019 je 120 miliónov EUR. Na začiatku pôjde o
inštaláciu najmodernejších Wi-Fi zariadení v centrách spoločenského diania.
V obci by boli tri centrá: pri obecnom úrade v Lietavskej Svinnej, námestie v Kňazovej
Lehote a stred obce pri kultúrnom dome v Babkove. Udržateľnosť projektu päť rokov.
OZ schvaľuje bezplatné pripojenie Wi-Fi pre občanov EÚ – WiFi4EU v centrách
spoločenského diania za podmienky päťročného využitia – bez nákladov obce.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
O 20.00 hod. odišiel Ľubomír Kubošek.
8: Schválenie nákupu komponentov na multifunkčné ihrisko v Lietavskej Svinnej.
Na multifunkčnom ihrisku v Lietavskej Svinnej treba vymeniť sieť (45x45mm), doplniť
pozinkované rúry (300 bm), dokúpiť komponenty na loptovú hru volejbal ( stĺpy a sieť).
Starosta predložil aj ponuku na elektronického vrátnika, ktorý časovo sprehľadní využívanie
multifunkčného ihriska ( cena 400,- €). Práce osadenia sa budú realizovať svojpomocne.

4

OZ schvaľuje nákup komponentov na multifunkčné ihrisko v Lietavskej Svinnej podľa
predložených najlacnejších cenových ponúk, schvaľuje nákup diaľkového ovládania
osvetlenia a na odomykanie a zamykanie dverí podľa predloženej cenovej ponuky a dokúpenie
komponentov na volejbal a tenis ( spolu cca 3.500,- €).
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
9: Správa HK obce Lietavská Svinná – Babkov o plnení rozpočtu obce za rok 2017.
Správu predložil Ing. Milan Matejkov, hlavný kontrolór obce. Hlavnou úlohou kontrolnej
činnosti v danom období bolo sledovanie a kontrolovanie dodržiavania zákonnosti,
hospodárnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s majetkom obce, v súlade so zákonom
o hospodárení s majetkom obce č. 138/1991 Zb. z. a novely zákona č. 25/2009 Zb. z. v znení
neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky, ktoré by nasvedčovali
na nehospodárnosť a neefektívnosť v činnosti obce. Obec pribežne uhrádzala všetky svoje
záväzky voči subjektom – bankám, dodávateľom, zamestnancom ako aj daňové a ostatné
záväzky. Obec k sledovanému obdobiu neeviduje záväzky po lehote splatnosti. Možno teda
konštatovať, že obec disponuje dostatočným stavom finančných prostriedkov potrebných na
bežný chod obce a na uhrádzanie záväzkov voči všetkým subjektom.
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Lietavská Svinná – Babkov o plnení
rozpočtu obce za rok 2017.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
10: Plnenie rozpočtu obce Lietavská Svinná – Babkov za 1.Q.2018.
Čerpanie rozpočtu k 31.3.2018: príjmy 31%, výdavky 21%. Správu HK za I. Q.2018 predložil
Ing. Milan Matejkov, hlavný kontrolór obce. Jana Barčiaková sa zaujímala o prečerpané
položky v rozpočte – Právne služby sú za 3 mesiace prečerpané na 101%. Hlavný kontrolór:
Ak sa zdôvodní prečerpanie je možné položku navýšiť pri úprave rozpočtu.
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Lietavská Svinná – Babkov o plnení
rozpočtu obce za 1.Q.2018.
OZ schvaľuje predložené plnenie rozpočtu obce Lietavská Svinná – Babkov za 1. Q. 2018.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
11: Ocenenie folklórneho súboru Cibuľník pri príležitosti 40. výročia činnosti.
Starosta obce navrhol ocenenie členov folklórneho súboru Cibuľník vo výške 50,- €/ člen.
13x50,-€ = 650,- €.
OZ schvaľuje odmenu členom folklórneho súboru Cibuľník vo výške 50,- € na člena
pri príležitosti 40. výročia činnosti.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
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12: Rôzne.
a) DHZ Lietavská Svinná – žiadosť o finančnú dotáciu na zakúpenie 2ks komplet
hasičských uniforiem.
Postupné dokupovanie uniforiem je potrebné z dôvodu zúčastňovania sa DHZ osláv
a smútočných podujatí v rámci okresu Žilina a aj širšieho okolia – dôstojné reprezentovanie
obce.
OZ schvaľuje finančnú dotáciu na zakúpenie 2 ks kompletu hasičskej uniformy pre členov
dobrovoľného hasičského zboru Lietavská Svinná v celkovej hodnote 480,- €.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
b) OZ Budúcnosť Babkova – žiadosť o spevnenie brehov pri multifunkčnom ihrisku
v Babkove.
Pri nepriaznivom počasí sa z brehov uvoľňuje hlina spolu s ostatným návozom a znečisťuje
príjazdovú cestu ku ihrisku a odtokový žľab. Pri prudkom daždi sa hlina dostáva v určitých
miestach popod mantinely až na ihrisko, kde sa znehodnocuje umelá tráva.
Realizácia spevnenia brehov bude pri rekonštrukcii ciest v Babkove. Kamene sa zabezpečia
z lomu Lietavská Lúčka.
OZ berie na vedomie žiadosť OZ Budúcnosť Babkova.
OZ poveruje starostu osloviť firmy, ktoré robia spevnenia brehov a zistiť, čo je potrebné
urobiť pri spevnení brehov.
OZ schvaľuje dotáciu na úpravu svahu pri multifunkčnom ihrisku v Babkove do 1.000,- €.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
Starosta obce informoval prítomných poslancov o prebiehajúcej výmene verejného osvetlenia.
Osvetlenie sa bude riešiť len na 309 existujúcich stĺpov, kandelábre sa budú osádzať až keď
sa bude vedieť, kde presne budú osadené, aby sa vytýčili siete.
OZ poveruje starostu vyznačiť miesta doplnenia verejného osvetlenia a zabezpečiť vytýčenie
inžinierskych sietí od správcov sietí.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
c) ZSS Nestor o.z., - prosba o finančnú podporu z verejných zdrojov pri poskytovaní
sociálnej služby pre občanov s trvalým pobytom v obci.
Legislatívna zmena v zákone o sociálnych službách, ktorá bola prijatá s účinnosťou od 1.
januára 2018 zákonom č. 331/2017 Z.z. obciam ustanovila v rámci ich pôsobnosti v oblasti
sociálnych služieb novú povinnosť – poskytovanie finančného príspevku na prevádzku
vybraných druhov sociálnych služieb v súlade s ustanovením § 75 zákona o sociálnych
službách.
OZ berie na vedomie žiadosť ZSS Nestor o.z., Stred 449, Zázrivá,
OZ poveruje starostu do najbližšieho zastupiteľstva preveriť situáciu v zariadení – navštíviť
ho a zistiť od rodiny, či neprispieva na svojho rodinného príslušníka umiestneného
v zariadení.
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Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
Starosta obce informoval poslancov o návrhu nájmu od vlastníka pozemku na futbalovom
ihrisku v Lietavskej Svinnej (1.500,-€/rok).
OZ berie na vedomie žiadosť o nájomné na futbalové ihrisko v Lietavskej Svinnej od p. Petra
Štefanika.
OZ poveruje starostu preveriť danú situáciu aj u druhých obcí.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
P. Kvetoslava Jamečná prišla OZ upovedomiť o nečinnosti starostu obce nakoľko mu ešte
2/2017 písala e-mail, na ktorý jej nebolo doteraz odpovedané. Odovzdala dve šťažnosti hl.
kontrolórovi. Ďalšia vec je nelegálna činnosť stolárskej dielne u p. Gažúra. – Nič sa
neurobilo.
Jana Barčiaková chcela vedieť, prečo nebolo na žiadosti odpovedané.
Hl. kontrolór: Pokiaľ bol list zaevidovaný ide o nečinnosť verejného činiteľa ( riešiť do 30
dní), ak nebol zaevidovaný ide o tvrdenie proti tvrdeniu.
Starosta riešil situáciu osobne. Cesta sa bude opravovať pri rekonštrukcií komunikácii.
Starosta: Susedské spory treba riešiť v susedsko-právnom konaní. Nie je to v kompetencii
obce.
Pavol Pekár: Ľudia sa pýtajú, prečo starosta prestal v stredy chodiť úradovať do KD Babkov.
Starosta odpovedal, že keď sa budú robiť cesty v Babkove bude tam častejšie.
Marek Benko sa vrátil k prijatiu uznesenia č. 229/2017 zo dňa 25.10. 2017 kedy 4 poslanci
hlasovali za a 4 sa zdržali hlasovania. Starosta nemôže v žiadnom prípade hlasovať. Za dva
týždne bolo vyplatené 17tis. €. Bolo to v poriadku? Hl. kontrolór – starosta svojim podpisom
uznesenia vyjadril svoj súhlas.
Mgr. Andrea Krčová chcela vedieť čo stálo na projekte 14.tis. €. Od termínu schválenia
verejného obstarávania po podpísanie zmluvy prešiel iba jeden mesiac. Kedy sa to stihlo. Kde
je zverejnené VO, na našom webe som nič nenašla. Starosta: všetky VO sú na stránke obce.
P. Anna Psotná informovala poslancov OZ o situácií v lokalite Dolinky. Prebehol štátny
stavebný dohľad. Prokurátor vzniesol protest proti Oznámeniu č. 761/2016 – elektrická
prípojka – bolo mu vyhovené. Stavebníci mali do konca apríla 2018 dať pozemky do
pôvodného stavu. Do dnešného dňa tak nie je urobené, nie je odstránený ani rozvádzač.
OZ poveruje starostu doriešiť odstránenie čiernej stavby, pozemky upraviť do pôvodného
stavu a odstrániť rozvádzač do konca mája 2018. Ak nebude vyhovené, vyrubiť sankciu ( do
najbližšieho zastupiteľstva).
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
Ing. Ivan Feik sa informoval o pribúdajúcich nebezpečných kameňoch v blízkosti krajnice.
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Starosta obce prečítal vyjadrenie Okresného úradu, odbor cestnej dopravy. Jana Barčiaková
navrhla dať písomný podnet na PZ SR, aby bola aj ich odpoveď písomná.
Podmývanie cesty pri p. Michalovi Masnom – Povodie Váhu – nie sú peniaze.
Jana Barčiaková upozornila na zapáchajúci kanál pri píle. Treba ho dať vykosiť a vyčistiť
(bagrom). V piatok 11.5.2018 sa na miesto pôjde pozrieť starosta obce.
Helena Košová : Brána na cintoríne v Babkove je vylomená. Kôš pri zastávke v Babkove na
dolnom konci – dorobiť.
Starosta obce informoval o havarijnom stave terasy na kultúrnom dome v Lietavskej Svinnej.
OZ schvaľuje opravu terasy na kultúrnom dome v Lietavskej Svinnej v hodnote do 1.500,- €.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Mária Hodasová, Helena Košová,
Pavol Pekár
Proti:
Zdržal sa:
Poslanci navrhli vymeniť svietidla na multifunkčných ihriskách – zistiť ponuky aj od iných
firiem.
13: Návrh uznesenia.
Návrh uznesenia prečítala Mária Hodasová – predseda návrhovej komisie.
V priebehu rokovania sa hlasovalo za každý bod rokovania samostatne.
14: Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným a o 23.35 hod. ukončil 29. zasadnutie OZ Obce
Lietavská Svinná – Babkov.

Zapísala: Monika Ševčíková

V Babkove 09. 05. 2018

Ing. Igor Veselovský
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Jana Barčiaková

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

Ing. Ivan Feik

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