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Už po 6. rok ožil dvor ľudového domu, aby privítal návštevníkov slávností pod názvom „Na gazdovskom dvore“. Na
slávnosti sa pripravovala celá obec už od začiatku augusta.
Zbierali sa fotografie, rôzne dobové predmety na výstavy.
S pomocou našich nezamestnaných na aktivačných prácach,
pracovníkov obce a samotných obyvateľov sa skrášľovala celá obec. Prípravy vyvrcholili na začiatku septembra, kedy sa

upravoval samotný dvor a inštalovali sa posledné výstavy.
Výstavu „Takí sme boli“, vytvorenú z pozbieraných fotografií z rodinných albumov našich občanov nám spracovalo a na
dvore ľudového domu inštalovalo Podpolianske osvetové
stredisko zo Zvolena. Z nazhromaždených predmetov dennej
potreby našich predkov naaranžovala pútavú výstavu naša
obyvateľka Miška Barteková.

V sobotu 8. septembra 2012 sme v prítomnosti prvých hostí
a návštevníkov slávnostne otvorili 6. ročník slávností
a pozvali ich na prehliadku inštalovaných výstav. Veľkým
lákadlom bolo i pečenie chleba p. Jarkou Cakovou v murovanej peci pri vchode do dvora .
Popoludňajší pestrý kultúrny program tvorili viaceré pásma.
V pásme Pozdravy susedov vystúpil ZPOZ pri OcU v Sáse
a detský folklórny súbor Dobronka z Dobrej Nivy. Domáce
pásmo Vitajte otvorili malí tanečníci spoločenských tancov
a naši škôlkári. Návštevníkov privítali aj členovia folklórnej
skupiny Kukučka, ktorí zachovávajú zvyky a ľudové tradície
zo života našich predkov pre nasledujúce generácie.

Obdivuhodný výkon, ktorý bol ocenený veľkým potleskom,
podali aj traja najstarší členovia našej folklórnej skupiny sláviaci v tomto roku 80. narodeniny. Program našich slávností vyvrcholil vystúpením FS Marína zo Zvolena s ukážkami tancov zo
stredoslovenského regiónu, ktorého zvučné meno prilákalo do
našej obce návštevníkov z rôznych miest a obcí Slovenska.
O pohostenie, občerstvenie účinkujúcich a návštevníkov sa postarali šikovné babinské gazdinky a členovia poľovného združenia Bučina Babiná. Napečené chutné koláče a zákusky sa zo
stolov rýchlo míňali. Guláš z diviny voňal po obci už od skorého rána, večer nám zostali iba prázdne kotlíky.
Jana Gregušová, starostka obce
Pokračovanie na str. 2
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Výstavy

Výstavy sú neodmysliteľným sprievodným podujatím nášho dňa. Ani ich reprízovateľnosť nestratila na čistote
a kráse dedičstva. Hovorím o výstavách „SPRACOVANIE
ĽANU A VÝROBA PLÁTNA“ s autorstvom Anny Jasenskej, „BABINSKÁ CHYŽI“, ktorá nás stále napĺňa nostalgiou prichádzajúcej jesene. Pridáva sa k tomu aj „OPRÁŚENÁ MINULOST“, lebo v odložených veciach sú ešte
originály doby. Náš chotár bohatý na zver ponúka vzácne
„POĹOVNÍCKE TROFEJE“. Aj fotografia má v sebe silu
dokumentu. Je pohľadom do života Babinej, zachytáva
momenty z detstva, mladosti , rodinné udalosti, pracovný
život, záujmovú a spolkovú činnosť, viaže sa na ľudí blízkych i vzdialených, žijúcich, nežijúcich.

Je akýmsi fotorománom v skratke, vyvolávajúcim spomienky a inšpirujúcim k rozprávaniu príbehov, ktoré sa
možno stali alebo mali stať. Aj známe fotografie nadobúdajú v novom čase akoby iný význam. Najmä tým, čo skrývajú, naznačujú a čo v človeku vyvolávajú. Záležalo na Vás,
aký ste mali pocit v danej chvíli. A práve o tom bola výstava fotografií „TAKÍ SME BOLI“.
Za požičanie fotografií ďakuje A. Puškárová
Ponúkaná zbierka zároveň otvára možnosti dopĺňania
o fotografické dokumenty ďalších pokolení.
Anna Puškárová

Pohľad návštevníka

Tematická výstava rodáka z Babinej

Obec Babiná je síce malá, ale zato ponúka množstvo
rôznych akcií a kultúrnych podujatí. Každoročne sa tu
zapaľuje vatra pri príležitosti osláv víťazstva nad fašizmom a SNP. Tak isto sa tu koná podujatie Dni obce, kde sa ľudia môžu oboznámiť so životom na dedine. V obci sa nezabúda ani na tých najmenších. Deň
detí je spojený s rôznymi súťažami a športovými aktivitami, za ktoré sú deti odmenené. Detské ihrisko v
obci zdobí stena plná rozprávkových bytostí. Túto stenu maľovali deti, pre ktoré to bol veľký zážitok. V obci sa konajú podujatia počas celého roka. Aj vďaka
nim sa stáva Babiná zaujímavou obcou, nielen pre
miestnych obyvateľov, ale aj ľudí žijúcich v okolitých
mestách. Už teraz sa teším na ďalšie akcie, ktoré obec
pripravuje.

Keď vstúpil návšteník do sály kultúrneho domu v tento deň
zostal ohúrený množstvom a rôznorodosťou zbierkových
predmetov nášho rodáka Štefana Dubovského žijúceho
v HornejMičinej. Návštevník si autenticky mal možnosť pozrieť výsledok jeho zberateľskej vášne, v podobe pohľadníc,
maľovaných obrazov, papierových peňazí, mincí z celého
svetaa súčasne vyjadriť obdiv jeho trpezlivosti a schopnosti
zhromaždiť takúto zbierku. Súčasne mu patrí poďakovanie
za to, že si túto vzácnosť nenecháva pre seba a že svojským
spôsobom sa hlási k rodnej dedine a pozdravuje všetkých
Babinčanov.
Anna Puškárová

Ing. M. Laco

Na gazdovskom dvore – II. deň

Nápad účinkovať na otvorenej scéne pod večernou oblohou sa zrodil v marci, keď hosťoval u nás DOS Braxatoris
z Krupiny. Stanko Siebenstich, režisér súboru, mi hovorí :
„Anka, my sme nacvičili aj Ženský zákon, budeme mať
premiéru v apríli“ . A mali sme ich tu „amatérske hviezdy“, na bíne dvora, s vďačným a početným publikom
a s nezabudnuteľným umeleckým zážitkom. Aj takto sa dá
robiť kultúra. Váš priaznivý divácky ohlas je pozvánkou
na večer o rok.
Anna Puškárová
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Rozprávková krajina na detskom ihrisku
Detské ihrisko v strede obce určené pre najmenšie deti využívajú
rodičia so svojimi ratolesťami každú voľnú chvíľu. V tomto roku bola na ihrisku dobudovaná zábrana podobná ako v protiľahlom obecnom parku, aby deti pri hrách nevybehli priamo na komunikáciu.
Za výraznej pomoci Martinky Cakovej, ktorá predkreslila deťom
postavičky rozprávok a poskytla farby na maľovanie. Za pomoci
celej rodiny Cakovej, detí a ostatných občanov, ktorí sa do akcie
„Maľujeme rozprávkovú krajinu“ zapojili svojím maliarskym
umením, sa podarilo spríjemniť pobyt detí a rodičov na detskom
ihrisku.
Aby vzniklo toto prekrásne dielo lahodiace oku detí, rodičov a tiež
okoloidúcich, sivú betónovú stenu bolo potrebné upraviť, omietnuť a namaľovať. Túto úlohu zvládli šikovné ruky oslovených
rodičov, ďalších ochotných Babinčanov a poslancov OZ. Materiál na povrchovú úpravu steny bol zakúpený výlučne zo sponzorských financií a práce prevedené v rámci akcie „Z“.
Jana Gregušová, starostka obce

Letný víkendový tábor
Cez letné prázdniny zorganizovali od 20.07. -22.07.2012
Obecné lesy Babiná s.r.o.
v spolupráci
s Poľovníckym
združením Bučina Babiná letný
víkendový tábor na chate Grozau. Do tábora sa prihlásilo 9
detí z Babinej.
Zamestnanci OLB s.r.o. spolu
s poľovníkmi pre deti pripravili
víkend uprostred prírody plný
zážitkov.
V piatok popoludní bol zraz
pred budovou Obecného úradu,
odtiaľ si deti spolu s Ing. Kolárčikom urobili pešiu turistiku cez Pleso
na chatu. Po ubytovaní si večer opekali
špekáčiky a slaninku na ohníku. Po večierke sa dievčatá pobrali spať do chaty
a chlapci do stanu pred chatou. V sobotu
čakal na deti bohatý program, po budíčku, osobnej hygiene a raňajkách boli pre
ne pripravené súťaže - slalom na kolobežke dolu kopcom, streľba zo vzduchovky na plechovičky. O chutný obed

sa postaral náš lesník Ing. Zlevský, ktorý
deťom pripravil srnčí guľáš. Na popoludnie bola naplánovaná turistika na
Kolpašský tajch. Keďže bolo neisté počasie, rozhodli sme sa pre kratšiu vychádzku. S deťmi sme vystúpili na najvyšší vrch chotára Fiľakovo, cestou sme
si oddýchli pri jednom z najstarších
stromov. Pri prechádzke lesom deti objavili salamandru škvrnitú. Po návrate na

Ospravedlnenie redakcie

V 3. vydaní Babinských novín bol uverejnený článok Žiacka olympiáda Mikroregiónu
Pliešovská kotlina. V zozname detí neboli
uvedení Radko Povalač a Jakubko Pomoty,
ktorý v hode kriketovou loptičkou získal 2.
miesto. Obidvom chlapcom sa touto cestou
redakcia ospravedlňuje.

chatu sa deti navečerali. Keďže naplánovaná večerná vychádzka do revíru
na posedy sa pre hustý dážď nemohla
uskutočniť, deti sa až do večierky venovali hrám v spoločenskej miestnosti
chaty.
V nedeľu po raňajkách mali deti oddychové aktivity pri chate. Niektoré sa
vybrali do lesa nazbierať hríby do polievky. Po chutnom obede, hríbovej
mrvenici , ktorú im pripravil hlavný
šéfkuchár Paľko a palacinkách, ktoré
dievčatá pomáhali plniť, si deti zbalili
veci, poupratovali chatu a plní nezabudnuteľných zážitkov a poznatkov
o našej prírode po spoločnej záverečnej
fotografii pred chatou odišli domov.
Všetky už sa tešia na budúcoročný letný
tábor.

Ing. František Kolárčik

Na záver letných prázdnin zavítal do obce cirkus AROTTI

Vo štvrtok 23.8. 2012 podvečer sa na cirkusové vystúpenie tešili všetky deti. Už hodinu pred začiatkom postávali pred budovou obecného
úradu a nevedeli sa dočkať, kedy budú môcť vstúpiť do sály kultúrneho domu. Tešili sa najmä na avizované vystúpenia zvierat. Cirkusoví
umelci zaujali deti aj ukážkami žonglovania s rôznymi predmetmi a kúzlami. Na detských tvárach prevládal úsmev, ale aj správne napätie a nechýbal ani strach, či prekvapenie.
Danka Kondačová
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12. ročník záhradkárskej výstavy
Po ročnej prestávke sa v priebehu pár dní začala sála kultúrneho domu zapĺňať
plodmi takmer každodennej práce zanietených záhradkárov, ktorí priniesli celkom
191 ks rôznych druhov (vzoriek) ovocia, zeleniny, kvetov a kríčkov. Najväčšie
zastúpenie mali jablká – 80 vzoriek a hrušky – 32 vzoriek. Nechýbali ani gigantické tekvice Goliáš. V tomto roku sme mali aj červený melón od dvoch pestovateľov, čo svedčí o teplom klimatickom podnebí už aj v našej oblasti. 12. ročník
výstavy ovocia, zeleniny a kvetov bol prístupný širokej verejnosti v sobotu 6. 9.
a v nedeľu 7. 9. Väčšina vystavených exponátov teraz poputovala na okresnú
výstavu do Zvolena.
Ján Ratkovský

Zahučali hory, zahučali lesy

Mesiac september je pre poľovníkov
chovajúcich vo svojich revíroch jeleniu
zver sviatkom a zároveň žatvou výsledkov dosiahnutých pri chove zveri.
Približne od 15. septembra začína
v našich podmienkach jelenia ruja, ktorá trvá do konca septembra, tohto roku
ešte o jeden týždeň dlhšie. Jeleň žije
v lesoch po celý rok skryte, počas ruje
sa však ozýva svojím typickým
ručaním a poľovníci majú možnosť
priblížiť sa k nim a zistiť, aké trofeje
nosia na hlave. Aj obyvateľom obce
mnohokrát v noci nedajú spať, lebo sú
pánmi polí a lúk siahajúcich až
k záhradám a sadom. Je to aj čas, keď
sa do revírov hlásia poplatkoví hostia,
ktorí nemajú svoje revíry a namiesto celoročnej starostlivosti o zver si radšej za
odstrel zaplatia. A nie sú to len zahra-

niční hostia, ale veľmi
často aj slovenskí. Princípom
v našom
revíri
v Babinej je v prvom rade
výber jedincov na odstrel,
ktoré nie sú vhodné na
ďalší chov. Chovné jedince sa snažíme nestrieľať
ani za cenu, že by hosť jeleňa nestrelil a teda ani
nenaplnil plánované tržby
za odstrel. Tým dlhodobo
dosahujeme dobré výsledky a niekedy je pre
množstvo videných chovných jeleňov s majestatnými ozdobami hlavy streliť vysnívanú
trofej len veľmi ťažko.
V tomto roku mali Obecné lesy Babiná
troch poplatkových hostí, jeden strelil 5
jeleňov , z ktorých najväčší dosiahol
203,7 bodu a má striebornú medailu, je
tretím najväčším jeleňom streleným
v revíri od roku 1993, kedy vznikol revír. Druhá hosťka strelila daniela 180
bodov, čo je zlatá medaila. Plánované
tržby počas ruje za poplatkový odstrel
sa splnili na 100 % a od 20.októbra nás
čaká ešte ďalšia , a to danielia ruja, kde
tiež očakávame poľovných hostí.
V súčasnej dobe po odchode poplatkových hostí dostali možnosť streliť si jeleňa aj členovia poľovníckeho združenia, prednostne jubilanti, pretože plán
lovu jeleňov sa musí do konca roka splniť. Zároveň sa začalo i s odstrelom je-

leníc a jelienčat a je tu čas, aby sa záujemcovia o jelenie mäso prihlásili na
Obecných lesoch, kde sa vedie zoznam.
Na záver sa chcem poďakovať občanom Babinej, ktorí zareagovali na hlásenie obecného rozhlasu ohľadom zberu padaných jabĺk, ktoré 2x týždenne
vyvážame spred domov a tohto roku je
ich neúrekom. Sme radi, že nezhnili na
kompostoviskách, ale mohli sme ich
vyložiť do revíru a tým jednak spestriť
zveri potravu, ale ju aj zdržať v lesoch
ďalej od záhrad. A verím, že aj občanom to pomáha zbaviť sa nepotrebného
ovocia. Vďaka tiež patrí všetkým za
ohľaduplné správanie , dodržiavanie
pokynov pri samovýrobe i pri návšteve
revíru, zver sa zbytočne neplašila
a nestresovala a mali sme vytvorené
primerané podmienky na úspešný lov.
Ing. František Kolárčik

Deň svätého Huberta
Dňa 22.09.2012 sa uskutočnil v Pliešovciach IX. ročník obľúbeného podujatia nielen pre poľovníkov, ale aj pre širokú verejnosť
z blízkeho či vzdialenejšieho okolia – Deň svätého Huberta. Našu obec zastupovalo PZ Bučina Babiná spolu s Obecnými lesmi Babiná
s.r.o. Tento deň poskytuje príležitosť pre priateľské stretnutia a posedenia pri pestrom programe ako je prezentácia sokoliarskeho
umenia, scénka z historického šermu či ukážka z vábenia jeleňa. Obohatením kultúrneho programu bolo vystúpenie hudobného hosťa
– speváčky Gizely Oňovej . Pre návštevníkov sú zaujímavé sprievodné podujatia, ako sú poľovnícke trhy, výstava trofejí poľovnej
zveri ulovenej v našom regióne a ochutnávka rôznorodých špecialít z diviny. Už po deviatykrát sme sa zapojili do súťaže o najlepšiu
poľovnícku špecialitu. Poľovníci spolu so zamestnancami OLB s.r.o. pripravili guľáš z jeleňa. O tom, že táto tradičná poľovnícka špecialita bola naozaj chutná, svedčí fakt, že ešte pred vyhodnotením súťaže bol kotlík prázdny, ostala akurát jedna porcia pre hodnotiacu
komisiu.
Ing. František Kolárčik
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Zlý začiatok nováčika
Určite sme čakali viac od
našich futbalistov pri vstupe do I. triedy. Z 10 zápasov sme vyhrali jedno
stretnutie, dve sme remizovali a sedem sme prehrali.
V tabuľke sme na predposlednom mieste. Treba si
však uvedomiť, že nováčik
to má vždy ťažké, lebo II.
trieda sa nedá porovnávať
s I. triedou, či už zložením
družstva alebo trénovanosťou. Verím,
že sa s tým vysporiadame a budeme
pokračovať v lepších výsledkoch. Zos-

na Látkach, kde by sme mali dosiahnuť dobrý výsledok.
Na konci augusta 2012 oslávil Ján
Pálka, bývalý futbalista, dlhoročný
aktívny člen výboru TJ Družstevník,
neskôr aj OŠK Babiná, okrúhle životné jubileum 80 rokov. V nedeľu
9.9. pred zápasom s Hriňovou na
domácom ihrisku sme mu spoločne
so starostkou obce zagratulovali
a oslávencovi patril aj čestný prvý
výkop.
távajú nám tri zápasy v jesennej časti.
Doma odohráme ešte zápasy so Sliačom a Kriváňom a hosťovať budeme

Peter Suchánek

Vatra k výročiu SNP
Dňa 28. 8.2012 sa uskutočnilo stretnutie pri vatre pri príležitosti 68. výročia SNP. Vďaka bratom Balážovcom vatra bola veľmi
dobre pripravená, ako aj malá vatra na opekanie pre naše deti, ale aj pre dospelých. Vatru zapálil poslanec OZ Peter Suchánek.
Mrzí nás, že napriek vynaloženému úsiliu účasť občanov obce nebola taká ako si táto udalosť zaslúži.
Peter Suchánek

Obecný úrad informuje
Na poslednom zasadnutí OZ Babiná bol prijatý dodatok č. 2 k VZN č. 1/2011 o podmienkach odvádzania a likvidácie odpadových
splaškových vôd obecnou verejnou kanalizáciou, ktorý umožňuje producentovi splaškových vôd požiadať obec o úľavu, resp.
zníženie alebo odpustenie určeného poplatku po predložení písomnej žiadosti podloženie potrebným potvrdením alebo prehlásením potvrdeným overenými podpismi dvoch blízkych susedov. Jedná sa o študentov ubytovaných na internáte a občanov dlhodobo sa zdržujúcich mimo obce. Podrobné informácie sa dozviete u správcu daní a poplatkov. Predmetné zníženie alebo odpustenie poplatku je možné si uplatniť aj pri poplatku za likvidáciu domového komunálneho odpadu v zmysle Dodatku č. 1
k VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO.
Jaroslava Šišmišová, správca daní a poplatkov
Prijatím novely zákona o správnych poplatkoch sa s účinnosťou od 1. 10. 2012 zmenila výška poplatkov pre fyzické
a právnické osoby u nasledovných najčastejších úkonoch v samospráve:
Položka 2:
1) vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín alebo
súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, manželstiev, úmrtí, za každú aj začatú stranu ................................................................................................................................................................................... 1,50€
3)osvedčenie odpisu (fotokópie) - ako v bode 1 ........................................................................................................................ 1,50€
Položka 3:
1) osvedčenie
a/ podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ................................................................................................ 1,50 €
b/ úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a každý podpis ......................................................................... 3,- €
2) overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov ................................ 1,50 €
Položka 8:
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie
písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) .............................................................................................
5,-€
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
c/ ročný .................................................................................................................... .................................................................. 7,- €
d/ trojročný ................................................................................................................... ............................................................ 17,- €
Položka 60a
c) ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác ...................................................................................... 10,- €
(prípojky elektriky, kanalizácie, plynu, opravy striech, výmeny okien ...)
Ing. Daniela Lietavová, hospodárka
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Štvrťročný informátor obce Babiná

Z denníka starostky
Júl 2012
- zabezpečenie súhlasov vlastníkov na novú trasu vzdušného VN vedenia – posilnenie
elektrickej siete v Plánkovej ulici a časť Za Uličkou,
- príprava vydanie Babinských novín,
- stretnutia s poslancami - posudzovanie viacerých návrhov doplnku č. 4 územného plánu
obce priamo v teréne,
- riešenie ústnych sťažností občanov na porušovanie otváracích hodín v pohostinstve,
prevádzkovateľ bol písomne upozornený na dodržiavanie otváracích hodín a nočného
kľudu,
- prípravy slávností „Na gazdovskom dvore“ , plagát, zbierka fotografií, úprava pódia. ..
- archivácia dokumentácie o stavbách v obci,

Spoločenská rubrika
Na spoločnú cestu životom
vykročili :
František Troják
a
Lucia Šantavá
Viktória Strohnerová
a
Ján Vilhan
Odišli z našich radov :
Valéria Búziková
Ondrej Baláž
Elena Ľuptaková

August 2012
- čerpanie dovolenky do 10.8.,
- zmluvy o vecnom bremene, súhlasy s dočasným užívaním pozemkov - stavebné povolenie
DD a USS Babiná, zabezpečenie nových vyjadrení ObU pre cestnú dopravu a BB RSC
Zvolen po prepracovaní projektovej dokumentácie,
- pracovné OZ – 15. 8., príprava 5. zasadnutia, ktoré sa konalo 27. 8. 2012,
- zabezpečenie revíznych správ – budova ČOV + kalibrácie merného zariadenia na ČOV,
September 2012
- otvorenie nového školského roka – ZŠ s MŠ J.S.Neresnického v Dobrej Nive,
- slávnosti Na gazdovskom dvore - úpravy dvora, upratovanie, prípravy výstav ...
- stretnutie v Pliešovciach - prípravy osláv Na svätého Huberta ...
- aktualizácia www.stránky obce,
- podaná žiadosť na vodoprávne povolenie – splašková kanalizácia DD a ÚSS Babiná,
- príprava podkladov pre čiastočnú kolaudáciu VI. etapy kanalizácie - Plánkova ulica,
- účasť na športovom dni RZMOS Zvolen,Detva Krupina a RZMOS Žiar n/Hr., Banská
Štiavnica, pracovné stretnutie v spoločnosti Marius Pedersen,
- začatie prerokovania 4. doplnku Územného plánu obce, vyžiadanie stanovísk
od dotknutých orgánov.

Prisťahovali sa : 0 obyvatelia

Z rokovaní obecného zastupiteľstva...

Odsťahovali sa : 5 obyvatelia

5. zasadnutie OZ:

Moje rodisko Babiná:
Eliška Vichrová
Daniel Vanga
Adam Kružec

- vzalo na vedomie sťažnosť p. Kondača na prevádzkovanie pohostinstva p. Chrvalu,
- vzalo na vedomie žiadosť p. Chrvalu na úpravu otváracích hodín,
- schválilo 5. úpravu rozpočtu obce v r. 2012 s výsledkom – prebytok vo výške 205.401,- €,
- schválilo predaj obecných pozemkov – CKN č. 1959/28, 1959/37, 1959/33 – záhrada
na konci Plánkovej ulice ( za d.č. 162),
- schválilo Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- schválilo Dodatok č. 2/2012 k VZN č. 1/2011 o podmienkach odvádzania splaškových vôd
obecnou verejnou kanalizáciou
- schválilo doplnenie nového člena komisie pre osvetu, kultúru a šport p. Cakovú Jaroslavu.
- súhlasilo s vysporiadaním pozemkov pod vodárenským objektom v lokalite obce Bariny
so StVS Banská Bystrica po dojednaní vyššej kúpnej ceny
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