Zápisnica
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lietavská Svinná-Babkov, konaného
dňa 28. 06. 2018 v zasadačke obecného úradu v Lietavskej Svinnej.
Prítomní: starosta obce : Ing. Igor Veselovský,
poslanci:
prítomní : Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing, Ivan Feik, Ľubomír Kubošek,
Pavol Pekár, Ing. Mariana Zavadzanová,
neprítomní : Ing. Katarína Dubcová, Mária Hodasová, Helena Košová.
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.

Otvorenie zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie a schválenie programu OZ.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lietavská Svinná – Babkov k záverečnému účtu
obce za rok 2017.
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017.
Plán práce hlavného kontrolóra obce Lietavská Svinná – Babkov na druhý polrok 2018.
Návrh na úpravu finančného rozpočtu 1/2018 Obce Lietavská Svinná - Babkov.
Schválenie zámeru vyhlásiť VO na zákazku „Rekonštrukcia vybraných úsekov miestnych
komunikácií v Lietavskej Svinnej, v Kňazovej Lehote a Babkove.
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 6 poslancov.
Neprítomné poslankyne boli za neúčasť ospravedlnené. Upozornil všetkých prítomných,
že zasadnutie OZ je nahrávané a bude zverejnené na webovej stránke obce.
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2: Voľba návrhovej komisie a schválenie programu OZ.
Do návrhovej komisie boli na návrh starostu zvolení:
predseda návrhovej komisie : Jana Barčiaková,
členovia návrhovej komisie : Ing. Mariana Zavadzanová, Pavol Pekár.
Starosta obce prečítal program rokovania podľa pozvánky.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu a program rokovania podľa pozvánky.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, 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. Kontrola plnenia uznesení.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lietavská Svinná – Babkov k záverečnému účtu
obce za rok 2017.
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017.
7. Plán práce hlavného kontrolóra obce Lietavská Svinná – Babkov na druhý polrok 2018.
8. Návrh na úpravu finančného rozpočtu 1/2018 Obce Lietavská Svinná - Babkov.
9. Schválenie zámeru vyhlásiť VO na zákazku „Rekonštrukcia vybraných úsekov miestnych
komunikácií v Lietavskej Svinnej, v Kňazovej Lehote a Babkove.
10. Rôzne.
11. Návrh uznesenia.
12. Záver.
3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Marek Benko, Ľubomír Kubošek.
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, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
4: Kontrola plnenia uznesení.
Na 29. zasadnutí OZ dňa 09.05.2018 boli prijaté uznesenia č. 260 - 271/2017.
Uznesenie č. 264/2018:
V spolupráci so stavebnou komisiou v rámci verejného obstarávania, ktoré vyhlási obec
Lietavská Svinná – Babkov ako verejný obstarávateľ, osloviť vhodných potenciálnych
uchádzačov vybraných obecným zastupiteľstvom. Starosta obce informoval poslancov OZ, že
podklady budú uchádzačom zaslané na budúci týždeň potom zasadne komisia a vyhodnotí
ponuky. Poslanci oponovali, že ide o malú zákazku, na to aby to robil právnik. Chceli vedieť
koľko to bude obec stáť – stále trvá.
Uznesenie č. 271/2018:
a) osloviť firmy, ktoré robia spevnenia brehov a zistiť, čo je potrebné urobiť pri spevnení
brehov pri multifunkčnom ihrisku v Babkove – splnené.
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b) vyznačiť miesta doplnenia verejného osvetlenia a zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí
od správcov sietí. Starosta informoval o nutnosti doplniť 18 svetiel (HZ Lietavská Svinná 1ks,
Dom spomienok 1 ks, škola 2 ks, Záhlodčie 6 ks, pred bytovkou – p. Mičech 1ks, K. Lehota
p. Fraško 1ks, ). Cena jedného svetla cca 198,- €.
Jana Barčiaková navrhla doplniť osvetlenie – 2 ks pri kaplnke v Kňazovej Lehote, ďalej
navrhla nastaviť svietidlá pri hlavnej ceste v Kňazovej Lehote – svetlá svietia na trávu a nie
na cestu. Marek Benko chcel vedieť ako sú osvetlené verejné priestranstvá – cintoríny –
splnené.
c) preveriť situáciu v zariadení NESTOR Zázrivá – navštíviť ho a zistiť od rodiny,
či neprispieva na svojho rodinného príslušníka umiestneného v zariadení. Rodina platí všetky
výdavky a nevidí dôvod na ďalšie príspevky zo strany obce – splnené.
d) preveriť nájom futbalového ihriska aj u druhých obcí. Nájom nie je pre obec zaujímavý.
Na oboch futbalových ihriskách sa dá vypracovať znalecký posudok. Treba dať vytýčiť
geometrický plán na hranice ihrísk a následne dať urobiť posudok. Ing. Ivan Feik navrhol
v Lietavskej Svinnej predĺžiť oplotenie ku potoku a v Babkove prerokovať s p. Petrom
Koššom – stále trvá.
e) doriešiť odstránenie čiernej stavby v lokalite Dolinky, pozemky upraviť do pôvodného
stavu a odstrániť rozvádzač do konca mája 2018. Ak nebude vyhovené, vyrubiť sankciu.
Starosta informoval o tom, že proces je stále neukončený – staviteľ sa odvolal: - nesplnené.
Ing. Ivan Feik chcel vedieť, čo môžu poslanci robiť ak nie sú uznesenia splnené. Hlavný
kontrolór sa do konca týždňa vyjadrí.
Starosta informoval o priebehu riešenia havarijného stavu na terase kultúrneho domu
v Lietavskej Svinnej – najnižšia ponuka za izoláciu + oplechovanie 1.590,- €.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 29. zasadnutia OZ zo dňa 9.5.2018.
OZ poveruje starostu:
a) k uzneseniu č. 264/2018 otváranie obálok do 15. 7. 2018,
b) doplniť 20 ks lámp verejného osvetlenia podľa predloženého návrhu a ceny, preveriť
nastavenie osvetlenia pri hlavnej ceste v Kňazovej Lehote, preveriť osvetlenie cintorínov
v obci a vyriešiť námietky občanov súvisiacich s osvetlením,
c) zabezpečiť vytýčenie pozemkov pod futbalovými ihriskami Lietavská Svinná, Babkov –
geometrické zameranie hraníc,
d) osloviť ZMOS v záujme vysporiadania pozemkov pod futbalovými ihriskami do 31.7.2018,
e) písomne vyzvať p. Borsíka k odstráneniu čiernej stavby do 15 dní – ak nebude odstránená,
odstráni ju obec na náklady stavebníka a udelí mu pokutu.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
5: Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lietavská Svinná – Babkov k záverečnému účtu
obce za rok 2017.
Odborné stanovisko k záverečnému účtu prezentoval hlavný kontrolór obce Ing. Milan
Matejkov, ktorý vysvetlil, že záverečný účet obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia
a výsledky hospodárskej činnosti zachytené v podvojnom účtovníctve. Zhodnotil dodržanie
zákonnosti predloženého záverečného účtu a taktiež metodickú správnosť jeho spracovania.
Hlavným nástrojom finančného hospodárenia bol schválený rozpočet. Skutočné príjmy
vrátane ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov sú v hodnote 748 013,90 € a výdavky
predstavujú hodnotu 633 714,05 €. Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok
vo výške 114 299,85 €. Záverečný účet obce je spracovaný v zmysle § 16 zákona 583/2004
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Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Odporučil celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad a prebytok previesť v plnej
výške na rezervný fond.
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lietavská Svinná – Babkov
k záverečnému účtu obce za rok 2017.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
6: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017.
OZ schvaľuje:
a) záverečný účet Obce Lietavská Svinná – Babkov za rok 2017.
b) použitie prebytku hospodárenia obce Lietavská Svinná – Babkov za rok 2017 vo výške
114 299,85€ do rezervného fondu.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
7: Plán práce hlavného kontrolóra obce Lietavská Svinná – Babkov na druhý polrok
2018.
Predložil hlavný kontrolór obce – Ing. Milan Matejkov.
OZ schvaľuje predložený plán práce hlavného kontrolóra obce Lietavská Svinná – Babkov
na druhý polrok 2018.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
8: Návrh na úpravu finančného rozpočtu 1/2018 Obce Lietavská Svinná - Babkov.
Návrh na úpravu finančného rozpočtu 1/2018 predložil hlavný kontrolór obce s ekonómkou
obce.
Starosta obce informoval o cenovej ponuke na zatrúbnenie „Zavadzanskej cesty“ v hodnote
90.000,- €. Poslanci s takou sumou nesúhlasili a navrhovali dať vypracovať druhú alternatívu
projektu na menšiu záťaž a zistiť na družstve najťažšie autá (20, 40 tonové).
OZ schvaľuje úpravu finančného rozpočtu 1/2018 Obce Lietavská Svinná – Babkov
bez navýšenia položky ostatné výdaje ( 59.500,- ).
OZ poveruje starostu obce:
a) osloviť na rekonštrukciu dažďového potrúbia „Zavadzanskej cesty“ aj firmy, ktoré boli
zapojené do VO na rekonštrukciu HZ Lietavská Svinná,
b) zabezpečiť zhotovenie dvoch variant podľa zaťaženia „Zavadzanskej cesty“ napr. 20 ton
a 40 ton a zistiť nosnosť prejazdovej techniky , vyhodnotenie ponúk do 15. 7. 2018.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
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9: Schválenie zámeru vyhlásiť VO na zákazku „Rekonštrukcia vybraných úsekov
miestnych komunikácií v Lietavskej Svinnej, v Kňazovej Lehote a Babkove.
VO na zákazku „ Rekonštrukcia vybraných úsekov miestnych komunikácií v Lietavskej
Svinnej, v Kňazovej Lehote a Babkove“ bolo schválene uznesením č. 231/2017. Starosta obce
chcel schválenie harmonogramu prác. Cesty sa začnú rekonštruovať ako prvé v Babkove
a potom v Lietavskej Svinnej.
OZ schvaľuje harmonogram „Rekonštrukcie vybraných úsekov miestnych komunikácii
v Babkove a v Lietavskej Svinnej.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
10: Rôzne.
a) Určenie volebných obvodov, volebných okrskov v obci Lietavská Svinná – Babkov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.
OZ určuje:
1) podľa § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 28. 6. 2018 na celé nasledujúce volebné
obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva v počte 9 poslancov.
Za: Jana Barčiaková, Ing. Ivan Feik, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti: Marek Benko
Zdržal sa:
2) v súlade s § 11 ods. 4 písm. I) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 28.6.2018 na celé nasledujúce volebné obdobie:
2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Lietavská Svinná –Babkov na plný úväzok.
3) v súlade s §9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo obce Lietavská Svinná – Babkov pre voľbu
poslancov obecného zastupiteľstva dva viacmandátové volebné obvody v obci Lietavská
Svinná – Babkov. Pre voľbu starostu obce tvorí každá obec jednomandátový volebný obvod.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
b) Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – Rudolf Becík, Lietavská Svinná.
Žiadosť osobne predniesol p. Becík. Rozhodol sa žiadosť stiahnuť a požiadať len o predĺženie
nájomnej zmluvy s vypustením pozemkov v „Stavišti“, prenájom len na pozemky
do „Patúcha“. Všetky úpravy v doline robil p. Becík na vlastné náklady. Chce to len
spravovať. Pavol Pekár – pozemky sú súkromné a v ROEP-ke prešli na obec. Občania
sa to snažia vysporiadať. Obec nemôže predať súkromné pozemky.
Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov bola p. Rudolfom Becíkom na OZ osobne
stiahnutá.
c) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Ľubor Nižný, Babkov.
Pán Nižný žiadal OZ o poskytnutie finančného príspevku na nákup stavebného materiálu
na opravu múrika oplotenia.
5

OZ berie na vedomie žiadosť o poskytnutie finančného príspevku p. Ľuborovi Nižnému, bytom
Babkov na nákup stavebného materiálu na opravu oplotenia jeho pozemku od cesty.
OZ poveruje starostu obce písomne odpovedať žiadateľovi – zistenie bližšej špecifikácie
opravy plotu, výšky príspevku a na čo sa použije.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
d) Prosba o sprístupnenie emailových adries poslancov OZ – Združenie miest a obcí
Slovenska.
ZMOS spúšťa Národný projekt „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“ – zvýšenie
miery informovanosti volených predstaviteľov aj odborných zamestnancov miestnej územnej
samosprávy. Z tohto dôvodu prosí o sprístupnenie emailových adries poslancov OZ.
OZ berie na vedomie žiadosť o sprístupnenie emailových adries Združeniu miest a obcí
Slovenska pre posielanie informácii, nakoľko majú poslanci len súkromné emailové adresy
nesúhlasia s ich zverejnením.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
e) Žiadosť na osadenie trvalého dopravného značenia „zákaz státia“ – obyvatelia ulice
„Vrch záhrady“.
Na základe odporučenia OR PZ ODI v Žiline a dopravného inžiniera žiadajú obyvatelia ulice
osadiť trvalé značenie – zákaz státia. Parkujúce vozidlá na miestnej komunikácii o. i. blokujú
prístup k pozemkom, odvoz komunálneho odpadu, znemožňujú zimnú údržbu.
OZ berie na vedomie žiadosť občanov na osadenie trvalého dopravného značenia “zákaz
státia“ na ulici Vrch záhrady.
OZ poveruje starostu obce zaslať písomnú odpoveď obyvateľom ulice Vrch záhrady
do 15 dní.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
f) Žiadosť o navýšenie rozpočtu – TJ FK Babkov.
Dôvodom navýšenia sú finančné náklady, ktoré sú potrebné na prestupy hráčov a následné
doplnenie mužstva dospelých.
OZ schvaľuje žiadosť TJ FK Babkov o navýšenie finančných prostriedkov pre klub o sumu
1.000,- €.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
Starosta obce informoval poslancov o liste z Okresného úradu odboru cestnej dopravy
a pozemných komunikácii, v ktorom bol vyzvaný Ing. Michal Masný PhD., Lietavská Svinná
k posunutiu kameňov minimálne o 0,50 m vyššie k oploteniu svojho pozemku.
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OZ berie na vedomie výzvu na posunutie kameňov v tesnej blízkosti cesty III/2104 o 0,5 m
vyššie k oploteniu, ktoré sú umiestnené na pozemku p. Ing. Michala Masného PhD. bytom
Lietavská Svinná.
OZ poveruje starostu obce zaslať písomnú žiadosť na dopravného projektanta za účelom
osadenia dopravnej značky „Zákaz státia“ na hlavnej ceste III/2104 pri Hostinci pod hradom
do 31. 7. 2018.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
g) Žiadosť o prejednanie a vyriešenie problému s miestnou komunikáciou v časti „Pleš“
a „Štefánikova ulica“ – obyvatelia časti obce.
Obyvatelia lokality „Pleš“ a „Štefánikova ulica“ adresovali svoju žiadosť poslankyniam
a poslancom OZ. Po vybudovaní transformačnej stanice nedali stavebníci terén do pôvodného
stavu – zostala zemina po výkopových prácach, poškodené a zanesené žľaby na odvod
dažďovej vody. Žiadajú poslancov OZ, aby sa prišli osobne pozrieť na ulicu. Žiadajú
aby bola nová cesta vybudovaná až ku transformačnej stanici.
Starosta informoval, že na budúci týždeň sa budú osádzať nové žľaby.
OZ berie na vedomie žiadosť o prejednanie a vyriešenie problému s miestnou komunikáciou
v časti „Pleš“ a „Štefánikova ulica“ – obyvatelia časti obce.
OZ poveruje starostu obce zaslať písomnú žiadosť na Stredoslovenská distribučná, a. s.
za účelom úpravy poškodených žľabov a odpratania nadbytočnej zeminy do 31. 7. 2018.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
Ing. Mariana Zavadzanová – Treba sa ísť pozrieť do kaplnky v Babkove, asi je diera
v streche, chodia tam kuny.
Starosta – Ešte som tam nebol. Bude sa to riešiť. Pošlem tam p. Káčera.
Marek Benko - Ako stojíme s námestím v Lietavskej Svinnej. Starosta odpovedal, že ešte nič
nevieme stále je to otvorené.
Starosta informoval poslancov o ďalšom priebehu VO na rozšírenie kapacity MŠ Lietavská
Svinná. Zajtra pôjde na VÚC a bude vedieť viac. Hneď po podpísaní zmluvy dá vedieť
aj poslancom.
Marek Benko chcel vedieť čo sa bude robiť s deťmi.
Starosta – Spolu s riaditeľkou sme chceli MŠ presunúť do KD Lietavská Svinná,
ale na RÚVZ Žilina nám to nepovolia. Ďalším riešením by bolo aj spájanie ročníkov. Ako
prvá sa bude robiť školská jedáleň. Poslanci apelovali na starostu aby boli rodičia dostatočne
oboznámení s termínmi do kedy bude MŠ a ZŠ zatvorená. Ďalej treba doriešiť stravovanie –
kde bude výdajňa pre MŠ a ZŠ. Poslanci navrhli osloviť s prosbou o poskytnutie priestorov:
Zemanov dvor- škola v prírode, stará MŠ v Podhorí, MŠ Lietavská Lúčka.
OZ poveruje starostu obce odkonzultovať a navrhnúť riešenie aj s p. riaditeľkou ZŠ s MŠ
Lietavská Svinná – Babkov ohľadom umiestnenia a stravovania žiakov ZŠ a MŠ v mesiaci
september 2018 – do 6.7.2018 informovať emailom poslancov aj rodičov.
Za: Jana Barčiaková, Marek Benko, Ing. Ivan Feik, Ľubomír Kubošek, Pavol Pekár,
Ing. Mariana Zavadzanová
Proti:
Zdržal sa:
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11: Návrh uznesenia.
Návrh uznesenia prečítala Jana Barčiaková – predseda návrhovej komisie.
V priebehu rokovania sa hlasovalo za každý bod rokovania samostatne.
12: Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným a o 23.00 hod. ukončil 30. zasadnutie OZ Obce
Lietavská Svinná – Babkov.
Zapísala: Monika Ševčíková

V Lietavskej Svinnej 28. 06. 2018

Ing. Igor Veselovský
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Marek Benko

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

Ľubomír Kubošek

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