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NOVOROČNÝ POZDRAV

Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí po Vašom boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány daria.
V prvé dni nového roku
prišli sme Vám zavinšovať trochu,
aby ste mali šťastia, zdravia stáleho
a mešteka nikdy prázdneho!
Nech nový rok splní Vaše priania,
Nech anjeli Vaše cesty chránia
A problémy nech sa Vás stránia!
Šťastlivý nový rok !
Redakcia BN

Malé zamyslenie...
Máme za sebou vianočné sviatky, novoročné blahoţelania a ţelania. Média
nás sýtia a „strašia“, ţe nás čaká málo
dobrého v tomto roku. Snívať, ţe to
nakoniec dobre dopadne,nemá zmysel.
Riešením nie je plač ani lamentovanie.
Prenesme sa do podmienok našej obce. Ţijeme v urbanisticky hodnotnom
prostredí vďaka našim predkom
a súčasnému koncepčnému smerovaniu. Chráňme si ho a vzájomne prispievajme k jeho rozvoju. Navonok sa
prezentujeme ešte bohatými lesmi, poľovačkami, dobrým východiskom do
lona prírody cez turistiku a vďaka tu

ľudom ţijúcim a spolkom aj hodnotnými
kultúrnymi pamiatkami. Návraty rodákov
to
potvrdzujú.
Pokračujme
v prezentácii. Dane a poplatky sa zvyšujú len minimálne, udrţali sme krok.
Sluţby v obci zodpovedajú počtu
a poţiadavkám obyvateľov. Máme povinnosť svojimi reálnymi podnetmi ich
vylepšovať. Športové a kultúrne vyţitie
je v ponuke celoročne za minimálny poplatok. Moţnosti autobusového spojenia
do blízkych miest v rámci pracovných
dní sú postačujúce. Vzťahy medzi ľuďmi, ovplyvnené dobou, nevybočujú
z hraníc. Pýtate sa: a čo nezamestnanosť,

zvyšovanie cien, neobrobená poľnohospodárske pôda... Odpovedáme: hovorme o veciach, nebuďme pasívni,
hľadajme riešenia, zviditeľňujme našu
obec cez všetky vekové kategórie, ale
najmä mladí, je to v odovzdávaní ľudskej energie. Moţno dnes nie, ale je aj
zajtra. Prajme si spoločne pozitívnejší
pohľad do budúcnosti. Len vtedy sa
v Babinej oplatí ţiť.
Aj chudobné a skromné jasle majú svoje čaro. Šťastný je ten, kto ho v nich objaví...Nuţ vykroč a neboj sa ţiť
v novom roku 2012 pre tých, ktorí Ťa
potrebujú...!
Anna Puškárová
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Z denníka starostky

Spoločenská rubrika
Na spoločnú cestu životom vykročili :

------

Odišli z našich radov :
Mária Baláţová
Prisťahovali sa : 6 obyvatelia
Odsťahovali sa : 3 obyvatelia

október 2011
 príprava Babinských novín,
 spracovanie a podanie ţiadosti na Environmentálny fond ( ČOV ),
 účasť na sneme regionálneho zdruţenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva
a Krupina,
 zabezpečenie potravinovej pomoci – múky a cestovín pre občanov obce za
ochotnej pomoci p. Lietavu Jána (dovoz vlastným vozidlom), za čo mu touto
cestou úprimne ďakujem,
 Jubilanti roku 2011 – spoločné posedenie v sále kultúrneho domu,
 účasť na 22. mimoriadnom sneme Zdruţenia miest a obcí Slovenska
v Bratislave,
 uzatvorenie kúpnej zmluvy – predaj obecného pozemku manţelom Chovancovým,
november 2011
 podanie ţiadosti o pripojenie na SPP - prípojka plynu do zdruţenej budovy
obce - Dolná č.102
 pracovné rokovanie obecného zastupiteľstva a finančnej komisie –
14. 11.2011,
 príprava všeobecne záväzných nariadení – splaškové vody, miestne dane
a poplatky a rozpočtu obce na roky 2012 – 2014,
 bytové hospodárstvo - úpravy finančných zábezpek nájomníkov, vyúčtovanie tepla,
 kontrolné dni pri opravách komunikácií Plánkova ul. – Závoz a Za Uličkou,
 riešenie reklamácií a závad v bytových domoch,
 29.11. - 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva,
december 2011
 porada Spoločného obecného úradu vo Zvolene
 reklamačná obhliadka – závady nájomné byty Grnobíz
 predaj obecného pozemku spol. CS Service – kúpna zmluva,
 7.12.2011 – 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva,
 odoslanie ţiadosti o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR - obnova ľudového
domu
 podanie ţiadosti o dotáciu na Ministerstvo vnútra SR – kamerový systém
 príprava nového čísla Babinských novín

Moje rodisko Babiná:
Nela Vránska

Z rokovaní obecného zastupiteľstva...

9. zasadnutie OZ konané dňa 29. 11. 2011
OZ zobralo na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesenia z 8. zasadnutia OZ ,
- prognózu programových a finančných rozpočtov obce na roky 2013 a 2014,
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného programového a finančného rozpočtu obce na r. 2012 – 2014,
OZ schválilo:
- 6. úpravu rozpočtu obce na rok 2011, rozpočet obce zostáva prebytkový vo výške 47.490,úpravou rozpočtu nedošlo k presunom medzi jednotlivými programami programového rozpočtu,
- VZN obce Babiná č. 2/2011o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- dodatok č.1 k VZN č. 1/2011 o podmienkach odvádzania a likvidácie odpadových splaškových vôd
obecnou verejnou kanalizáciou,
- programový a finančný rozpočet obce na rok 2012 ako vyrovnaný vo výške 316 204,- Eur.
- harmonogram zabezpečenia inventarizácie majetku k 31.12.2011 a zloţenie inventariz. komisií,
- vyradenie majetku obce v zmysle zápisu vyraď. komisie zo dňa 14. 11. 2011 vo výške 2.483,62 €.
- predaj pozemku – parcely CKN č. 1959/36, záhrada o výmere 546 m² kupujúcemu spoločnosti
CS Service, s.r.o., Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen, za predajnú cenu 5,- EUR za m2.
10. zasadnutie OZ konané dňa 7. 12. 2011
OZ schválilo:
- VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- kolektívnu zmluvu na rok 2012 uzatvorené medzi Obcou Babiná a ZO Sloves pri OcU D. Niva
- plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2012
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Miestne dane a poplatky v roku 2012
Daň z nehnuteľností:
platitelia dane musia oznámiť zmeny dôleţité pre výpočet dane najneskôr do 31. 1. 2012,
vychádza sa zo stavu k 1. 1. 2012,
obec vyrúbi daň platobným výmerom a daň je splatná do 15 dní od doručenia výmeru (máj 2012)
sadzby dane sú zverejnené na úradnej tabuli OcU
Daň za psa:
platí sa za kaţdého psa staršieho ako 6 mesiacov
výška 4 € / 1 psa splatná do 31.1. 2012
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu:
0,0301 € / osobu / deň – poplatník (fyzická osoba), ktorý má v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt - 3 štítky / osobu/rok
0,0160 € / osobu / deň – poplatník( fyzická osoba), ktorý uţíva alebo je oprávnený uţívať
nehnuteľnosť na území obce, ak túto nevyuţíva na podnikanie a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt
– 2 štítky / osobu/ rok
0,0356/ osobu/ zamestnanca/ deň – poplatník, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ,
ktorý je oprávnený uţívať nehnuteľnosť alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
podnikanie – 3 štítky / zamestnanca/rok
0,0066/ miesto/ deň- poplatník, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý je
oprávnený uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce slúţiacej na poskytovanie
reštauračných, kaviarenských a iných pohostinských sluţieb – 8 štítkov/ rok
0,0712 €/ osobu/ zamestnanca/deň – poplatník, právnická alebo fyzická osoba- podnikateľ,
ktorý je oprávnený uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce za účelom
poskytovania sluţieb v oblasti obchodu – 5 štítkov/zamestnanca/ rok.
Po spotrebovaní predplatených štítkov si každý poplatník/ domácnosť podľa potreby zakúpi ďalšie štítky na kuka
nádoby v hodnote 2 € / kus.

Ochrana životného prostredia
Ján Amos Komenský povedal takúto
peknú vetu: „ Kto nemiluje krásy sveta,
nič nevidí!“
Pouţime túto myšlienku v súvislosti
s našou obcou. V nej máme ohromné
bohatstvo, okrem iného i lesy - veľká
výrobňa kyslíka, ktorá slúţi nám a tieţ
celému ţivotnému prostrediu mimo nej.
Obohacuje naše ovzdušie, robí našu
obec krajšou a technicky vyspelejšou.
Okrem toho je to nádhera, ktorá nepatrí
len ku krásam našej obce, ale v rámci
celého Slovenska. Môţeme smelo povedať, ţe naše lesy patria ku krásam
sveta. Ţiaľ, nie všetci si to uvedomujeme.
V našej obci sa môţeme pochváliť
organizovaným a dobre fungujúcim separovaným zberom odpadov. Aj nebezpečný odpad sa pravidelne zbiera –
funguje to! Hoci separovaný zber je
dobre organizovaný, sú medzi nami stále ľudia, ktorí nechápu, prečo sa umelá

hmota zbiera ako odpad a nekúri sa ňou.
Umelá hmota horí pri teplotách 800 –
1200 stupňov Celzia, pri niţších iba tlie
a pri tom sa uvoľňuje prudko jedovatý
plyn diozín, ktorý znehodnocuje ovzdušie, ohrozuje naše zdravie a zdravie našich detí.
Znečisťovaním ovzdušia dochádza ku
klimatickým zmenám, ktoré pociťujeme
na celom svete. Povrch zeme sa otepľuje. Najchladnejšiu zimu zaznamenali
meteorológovia pred 120 rokmi na Slovensku, najteplejšie sme mali pred
štyrmi rokmi. Januárové teploty prekročili v poslednom desaťročí 20 stupňov
Celzia, letné v roku 2007 prvýkrát dosiahli 40 stupňov Celzia.
Badateľná je aj zmena zráţkových reţimov a zvýšená extrémnosť počasia.
Slovensko budú častejšie suţovať povodne a silné búrky. Dôsledkom znečisteného ovzdušia je i ubúdanie uţitočného vtáctva, hlavne lastovičiek, ktoré

k nám prichádzajú vychovať svoje potomstvo. Ich hodnota je nesmierna –
jedno hniezdo s 3 mláďatami spotrebuje za toto krátke obdobie hniezdenia
aţ 1 milión kusov hmyzu( muchy,
komáre, lietajúce mravce atď.)
V krátkosti som vymenoval len niektoré dôsledky znečisťovania ovzdušia
a poukázal na to, ţe kaţdý z nás by
mal prispievať k ochrane ţivotného
prostredia. Zamýšľajme sa nad tým!
Kaţdý môţe svojou troškou prispieť,
lebo verte mi, príroda človeka nepotrebuje, ale človek ju potrebuje!
Preto nerobme to, čo jej škodí, veď
najviac tým škodíme sebe!

Ing. Bruno Strak
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Stretnutie jubilantov
V októbri, Mesiaci úcty k starším sa uţ stalo tradíciou stretnutie jubilantov, ktorí sa počas roka doţívajú okrúhleho ţivotného jubilea 60,
65, 70, 75, 80... rokov. Z celkového počtu 21 prijalo pozvanie
a popoludní 23.10.2011 prišlo do sály kultúrneho domu na spoločné
posedenie 15 oslávencov. Program, ktorý pripravila komisia pre osvetu, kultúru a šport, bol tentoraz veľmi pestrý. Verím, ţe kaţdý z prítomných v ňom našiel niečo pre svoje potešenie – či to uţ bol príhovor pani starostky, prednesy básní, divadielko o Snehulienke, ľudové
piesne v podaní FS Kukučka, alebo zumba - tanečné vystúpenie dievčat. Pri občerstvení, vzájomných rozhovoroch a spomienkach na preţité roky plynul čas veľmi rýchlo...
Ing. Anna Páleníková

Spevácky zbor

V prvú novembrovú nedeľu si v našej obci uţ niekoľko desaťročí
pripomíname vysvätenie evanjelického kostola a.v. – tzv. „hostinu“. Pri tejto príleţitosti komisia pre osvetu zorganizovala koncert
Zvolenského speváckeho zboru, ktorý sa netradične konal
v rímsko-katolíckom kostole sv. Matúša.
Zbor sa predstavil niekoľkými sakrálnymi skladbami a upravenými ľudovými piesňami, z ktorých mi najviac utkvela v pamäti
skladba „Červené jabĺčko“. Na záver odznela ária Zbor ţidov z o-

pery Nabucco od Giuseppe Verdiho. Bodku za veľmi
emotívnym vystúpením dala neoficiálna hymna všetkých speváckych zborov Aká si mi krásna od Eugena
Suchoňa umocnená akustikou a interiérom katolíckeho
kostola, ktorá určite rezonovala v srdciach prítomných
ešte niekoľko hodín po koncerte. Myslím si, ţe podujatia takéhoto druhu spájajú ľudí nielen rozdielneho
vierovyznania a veku, ale pritiahli aj pozornosť občanov z okolitých obcí, ktorí sa na našom koncerte tieţ
zúčastnili.
Zvolenský spevácky zbor účinkoval v našej obci uţ
druhýkrát (po prvý raz to bolo v roku 2007
v evanjelickom kostole). Je jediný zo zborov na Slovensku, ktorý si od svojho zaloţenia udrţal kontinuitu
a po rôznych transformáciách, ktorými prešiel, vystupuje aj v súčasnej dobe. Dnes je zmiešaný zbor občianskym zdruţením a má okolo 35 členov, dirigentkou je Mgr. Martina Šebová.
Zbor vystupuje vo zvolenskom regióne, po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Repertoár tvoria skladby
slovenských a zahraničných autorov z oblastí barokovej a svetovej váţnej hudby, upravené ľudové a sakrálne piesne.
V mene všetkých zúčastnených sa aj touto cestou
chceme poďakovať za príjemný umelecký záţitok
a tešíme sa na ďalšie stretnutie v blízkej budúcnosti.
Ing. Daniela Lietavová

Mikuláš 2011
Komisia pre osvetu, tak ako kaţdý rok, pripravila pre našich najmenších stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutočnilo 2. decembra v sále
kultúrneho domu. Mikuláša privítali deti z materskej škôlky s pásmom básničiek a pesničiek.
Básničkami a pesničkami ďakovali Mikulášovi aj ostatné deti, ktoré
obdaroval sladkým balíčkom.
Spoločným rozsvietením vianočného stromčeka v obecnom parku sme
mikulášsku akciu ukončili a privítali začiatok tohoročných vianočných sviatkov.

Jaroslava Šišmišová
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Vianočníček
Dňa 17.12.2011 sa v našej obci uskutočnila uţ po druhýkrát akcia, ktorá
nesie názov Vianočníček. Bola organizovaná pre deti ale zúčastnili sa jej
aj dospelí. Tento rok sme si však na rozdiel od minulého medovníčky sami aj upiekli, deti si samy uţ vopred pripravené cesto vyvaľkali, povykrajoval a po upečení a vychladnutí si ich aj vyzdobili. Bolo úţasné sledovať
deti, s akou chuťou , radosťou a odhodlaním si samy zhotovujú toto vianočné pečivo. Akcie sa zúčastnilo zhruba 15 detí. Spoločnosť deťom so
mnou, robila aj naša pani starostka. Pomocnú ruku pri dopekaní medovníčkov nám podala Ivka Caková a jej mamka.
Ďakujem všetkým, čo pomohli a ďakujem aj všetkých deťom , ktoré sa
akcie zúčastnili. Teším sa na Vás opäť o rok!
Júlia Beňová

Vianočná besiedka
Cirkevný zbor ECAV Babiná - V štvrtú adventnú nedeľu 18.12.2011
popoludní sme pripravili vo fare „extra“ vianočnú besiedku pre deti, na
ktorej si vypočuli biblickú zvesť o narodení Spasiteľa a oboznámili sa s
významom Jeho mien Emanuel, Jeţiš, Kristus.
Súčasťou pestrého programu bola aj vedomostná súťaţ súvisiaca s narodením nášho Pána, nácvik pásma básní a piesní na štedrovečerné sluţby
Boţie a tvorivé dielne zamerané na zhotovenie vianočných ozdôb. Anna
Puškárová z obecnej komisie pre kultúru porozprávala deťom o tom, ako
sa preţívali Vianoce v Babinej v minulosti. Ochotné starké a jedna mamina pre nás s láskou pripravili občerstvenie v podobe koláčov a čaju. Ďakujeme Pánu Bohu za poţehnané chvíle, ktoré sme mohli na tejto besiedke spolu preţiť.
Mgr. Roman Sarvaš, námestný farár

Betlehemská hra
V čase príprav na Vianoce sme sa zamysleli nad oţivením peknej tradície
Betlehemcov, ktorí by svojou hrou a spevom spestrili sviatočné chvíle.
Do tejto činnosti sme zapojili deti, ktoré boli ochotné sa naučiť text a
piesne a vo svojom voľnom čase pravidelne sa zúčastňovať na skúškach.
Touto cestou im chceme poďakovať a dúfame, ţe v novom roku 2012 sa
opäť zídeme vo väčšom počte a znova nacvičíme Betlehemskú hru, ktorou by sme chceli potešiť našich spoluobčanov aj v ich príbytkoch.Betlémske hry sa rozvinuli postupne z latinských vianočných trópov, čo sú básnické texty ako súčasť liturgie, tieto trópy skladali mnísi v
kláštoroch. Rýmované vianočné verše sa postupne začali dramatizovať a
spievať v reči ľudu.Tohto dramatického výstupu sa zúčastňovalo stále
viac ľudí, textu pribúdalo, aţ prestal byť súčasťou liturgie a stal sa súčasťou divadla, ktoré sa hralo na námestí pred kostolom po bohosluţbách.
Preto aj my sme túto betlemskú hru zahrali na prvý sviatok vianočný v
kostole sv. Matúša počas slávnostnej bohosluţby.

Obecné lesy Babiná
Obecné lesy Babiná s.r.o. v spolupráci s Poľovníckym zdruţením Bučina
Babiná splnili odstrel zveri v Obecnom poľovnom revíri v roku 2011
takmer na 100 %, pričom z dôvodu škôd zveri na poľnohospodárskych
kultúrach a lesných porastoch bol plán odstrelu v roku 2011 navýšený
oproti predošlým rokom o 10%. Spolu so splnením trţieb za poplatkový
odstrel trofejovej zveri zahraničnými poľovníkmi a trţbami za ulovenú
divinu, prínos poľovníctva pre obecnú pokladňu cez účtovníctvo Obecných lesov činí po odpočítaní nákladov sumu 17 000,00 €.
Obecné lesy Babiná s.r.o. ďakujú všetkým aktívnym poľovníkom za obetovanie svojho voľného času a zodpovednú starostlivosť o poľovný revír.
Ing. František Kolárčik, konateľ

Prajeme Vám v Novom roku veľa zdravia,
šťastia a úspechov.
Anna Štefková, Ivana Caková
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Finančný rozpočet obce na roky 2012 – 2014:
Rekapitulácia rozpočtu :

2 012

2 013

2 014

Beţné príjmy
Beţné výdavky

294 884
251 904

291 049
226 059

281 227
229 369

Výsledok hospodárenia - BR

42 980

64 990

51 858

Kapitálové príjmy

20 000

200 000

0

Kapitálové výdavky

21 000

222 000

8 908

Výsledok hospodárenia - KR

-1 000

-22 000

-8 908

Finančné príjmy
Finančné výdavky

1 320
43 300

1 360
44 350

1 400
44 350

Výsledok hospodárenia - FO

-41 980

-42 990

-42 950

Príjmy spolu :
Výdavky spolu :

316 204
316 204

492 409
492 409

282 627
282 627

Výsledok hospodárenia :

0
0
Finančný rozpočet na rok 2012 bol schválený na 9. zasadnutí OZ dňa 29.11.2011,
uznesením č.87 – 9/2011. Na roky 2013 a 2014 sú vypracované prognózy.

0

Programový rozpočet :
1. Program : Plánovanie, manaţment, kontrola - personálne a mzdové výdavky súvisiace s chodom obecného úradu
2. Program : Interné sluţby – výdavky na prevádzku a údrţbu obecných budov, vzdelávanie zamestnancov
3. Program : Bezpečnosť – výdavky súvisiace s poţiarnou ochranou a verejným osvetlením
4. Program : Odpadové hospodárstvo – výdavky na likvidáciu všetkých druhov odpadov a zabezpečenie chodu ČOV a kanalizácie
5. Program : Komunikácie – údrţba verejných priestranstiev, komunikácií a cintorínov
6. Program : Vzdelávanie – výdavky na materskú školu a školskú jedáleň
7. Program : Šport – podpora športových aktivít a podujatí (OŠK)
8. Program : Kultúra – výdavky na kultúrne podujatia a obecnú kniţnicu
9. Program : Sociálne sluţby – podpora Klubu dôchodcov, výdavky na domov sociálnych sluţieb
Schválený rozpočet na rok 2012 je záväzný, rozpočty na roky 2013 – 2014 sú prognózami, nie sú záväzné.
Obec ukončila hospodársky rok 2011 s prebytkom a to vďaka vysokým príjmom z činnosti obecnej spoločnosti Obecných lesov. Prípravou rozpočtu sa zaoberalo spoločné rokovanie poslancov OZ a členov finančnej komisie.
Pri výstavbe bytových domov a potrebnej infraštruktúre obec čerpala úver. V súčasnosti sa snaţíme o jeho skoré splatenie, aby obec mala dobrú východziu pozíciu pri moţnosti podania ţiadosti o eurofondy na vykrytie spoluúčasti obce a celkové prefinancovanie realizovaného projektu.

-

-

Na rok 2012 sú naplánované bežné činnosti týkajúce sa chodu obce a každodenného života jej obyvateľov,
ako aj väčšie údržbové práce a akcie investičného charakteru:
pokračovanie v údrţbe, oprave daţďových rigólov popri komunikáciách, v intraviláne i extraviláne obce v rámci
protipovodňových opatrení,
rekonštrukcia kuchynky v sále kultúrneho domu - podaná ţiadosť o dotáciu na BBSK,
rozšírenie verejného osvetlenia na konci Rybničnej ulice – smer zastávka obchvat,
osadenie kamerového systému v strede obce - podaná ţiadosť o dotáciu z MV SR,
oplotenie detského ihriska,
údrţba ľudového domu – oprava maštalí, poţiadané o dotáciu z ministerstva kultúry,
príprava a schválenie ďalšieho doplnku územného plánu obce - príprava nových stavebných pozemkov na výstavbu
rodinných domov,
rozšírenie kapacity čistiarne odpadových vôd za pomoci štátu – podaná ţiadosť na Environmentálny fond MŢP SR,
vybudovanie bezdrôtového rozhlasu v obci - podaná ţiadosť na Ministerstvo financií SR
V ďalších rokoch pripravujeme:
spracovanie dokumentácie na rekonštrukciu, prestavbu budovy OcU a sály kultúrneho domu-projekt pre Eurofondy,
vybudovanie novej cesty na konci Plánkovej ulice – smer ihrisko,
spracovanie projektu na rekonštrukciu miestnych komunikácií a rigólov, chodníkov štrukturálne fondy EÚ, príprava na ďalšie programovacie obdobie,
zateplenie zdruţenej budovy obce – Dolná č. 102.
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Dodatok č.1 – Splaškové vody
Dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011
o podmienkach odvádzania a likvidácie odpadových splaškových vôd obecnou verejnou kanalizáciou
Obecné zastupiteľstvo obce Babiná na základe ustanovení § 4 ods. 3 písm. g), ustanovení §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a doplnkov, v nadväznosti na § 36 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon),
v súlade s § 3 ods. 2 zákona NR SR č.188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a sedimen-tov do pôdy a vyhl. č. 397/2003 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o meraní mnoţstva vody dodanej verejným vodovodom a mnoţstvom vypúšťaných vôd., o spôsobe výpočtu
mnoţstva vypúšťaných vôd a v súlade so zák. č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
vydaní tohto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu.
Čl. I
Dodatkom č. 1 sa VZN č. 1/2011 dopĺňa nasledovne:
1./ V § 4 Odvádzanie, meranie množstva odpadových vôd a stanovenie stočného, bod 4.10 znie:
Vlastník nehnuteľností, ktorý nie je v obci prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt v obci sa zdrţuje menej ako 90 dní v roku,
je povinný uhradiť stanovený paušálny poplatok pre rok 2011 vo výške 5,-€ / nehnuteľnosť.
Pri vývoze splaškových vôd zo ţumpy bude uhradený poplatok v danom roku odpočítaný z vystavenej faktúry za vývoz.
2./ § 9 znie: Oslobodenie a úľavy
1. Obec v jednotlivých prípadoch u občanov s trvalým pobytom na území obce, na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti nariadenia
môţe poplatok zníţiť alebo odpustiť :
a/ študent po predloţení potvrdenia o ubytovaní na internáte na celý školský rok zaplatí poplatok vo výške 4 €/ osobu/ rok .
V prípade prvého ročníka sa alikvótna časť beţného ročného poplatku vráti a v prípade posledného ročníka študent si uhradí
polovičnú výšku beţného ročného poplatku.
b/ občania, ktorí sa viac ako 30 dní za sebou nasledujúcich v roku zdrţujú mimo svojho trvalého bydliska, môţu poţiadať
správcu miestnych daní a poplatkov o vrátenie alikvótnej časti paušálneho poplatku. Súčasťou ţiadosti bude doklad
preukazujúci dôvod neprítomnosti v obci dlhší ako 30 dní.
3./ Doterajší § 9 sa označuje ako § 10.
4./ Nový § 10 , bod 2 znie nasledovne:
2. Pri nedodrţaní článkov 3.1, 3.3, 5.1, 6.1 je pokuta vo výške 16,- €
- pri opakovanom porušení: 49,- €
- pri 3. porušení
66,- € a následne riešením cez ObU ŽP
5./ Doterajší § 10 sa označuje ako § 11.
Čl. II
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Babiná na 9. zasadnutí dňa 29. 11. 2011 uznes.č. 869/2011 a účinnosť nadobudne 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli OcU Babiná, t.j. dňom 15. 12.2011.

Obnova Jednoty

COOP Jednota s.d. Krupina v rámci modernizácie a rozvoja obchodnej siete malo v zámere na rok 2011 realizáciu modernizácie predajne č. 124 v Babinej. Po prehodnotení objektu ako celku sa vedenie druţstva rozhodlo, ţe v rámci uteplenia objektu a racionalizácie
v spotrebe energie bude vykonaná aj výmena okien a dverí a to aj v priestoroch pohostinstva, t.j. na celom objekte. Realizácia bola
vykonaná v priebehu mesiaca august - september a boli vykonané nasledovné práce: výmena 5 ks okien a 2 ks dverí, úprava priestoru
predajne a skladu, premiestnenie obchodného zariadenia, doplnenie zariadenia, maľovanie a nátery.
Celkový náklad na modernizáciu predstavoval 4.000.- €. Predajňa je vybavená zariadením zodpovedajúcim normám
a predpisom, čím boli vytvorené dobré nákupné podmienky pre zákazníkov, spotrebiteľov, ako aj dobré pracovné podmienky pre zamestnancov.
Ing. Pavel Koľ, vedúci technického úseku COOP Jednota Krupina
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Naši najmenší
Poslaním nášho predškolského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí
v útlom veku a vštepovanie základných morálnych vlastností. V tomto
duchu sa nesie mesiac október, v úcte k starým rodičom
a spoluobčanom. Pg. zamestnankyne spolu s deťmi pripravili pre stravníkov – dôchodcov upomienkové pozdravy.
Jeseň sme si pripomenuli vyrezávaním tekvíc, zhotovovaním šarkanov
a výtvorov z jesenného prírodného materiálu, ktorý deti nazbierali na šk.
dvore a v blízkom okolí MŠ.
V mesiaci december nás poctil svojou návštevou Mikuláš.
Prišiel 2. decembra do kultúrneho domu na OcÚ. Škôlkari za pomoci p.
učiteliek pripravili pre Mikuláša a aj prítomných divákov program plný
básní, piesní a tančekov.
V predvianočnom čase pg. zamestnankyne spolu s deťmi postavili vianočný stromček, vyzdobili priestory MŠ. Deti si svoju šikovnosť
a trpezlivosť vyskúšali pri vaľkaní a vykrajovaní medovníčkov.
Posledný deň sa v MŠ konala slávnostná desiata. Deti si rozbalili darčeky a vybrali sa koledovať na OcÚ.
Ďakujeme zriaďovateľovi i zamestnancom MŠ za ich cieľavedomú prácu, sebaovládanie, odolnosť, prekonaných občasných sklamaní, ale
i tichej radosti a triumfov. Ţeláme si, aby Vám naša práca prinášala len
uspokojenie a radosť. Do roku 2012 všetkým prajeme veľa zdravia,
šťastia a aby si kaţdý našiel cestu k druhému človeku, lebo len v tom
spočíva láska a múdrosť kaţdého z nás.
Pg. zamestnankyne

Ponuky služieb a tovarov živnostníkov, podnikateľov našej obce ...
Štefan Melich

An Ja
Anna Jasenská

tesárske práce
- altánky
- strechy
- garáţe
- prístrešky

výroba krojov,
krojovaných bábik,
úţitkových predmetov
z dreva,
tkanie utierok, vlnienok
Kontakt: Horná č. 56/23,
0910 679 695

Kontakt: Horná 210/25,
0908 916 709

Redakcia Babinských novín ponúka aj ďalším podnikateľom, živnostníkom
možnosť propagácie svojich podnikateľských aktivít v ďalšom vydaní novín ...

Pozvánka
Obecný športový klub a komisia
pre osvetu, kultúru a šport pozýva
športových priaznivcov na tradičný

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
o pohár starostky obce,
ktorý sa uskutoční v sobotu
4. 2. 2012 od 11. hod.
v sále kultúrneho domu Babiná.
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