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PRIPRAVUJEME...
30. apríl 2016

Stavanie mája

6. máj 2016

Pálenie vatry – ihrisko OŠK

7. máj 2016

Chotárom Babinej – turistika
(Červeniny, kameňolom ,
Sedem mostov – viadukt,
salaš D.Niva, Sv. Anna)

8. máj 2016

Deň matiek
- posedenie v kaviarni s kultúrnym programom

4. jún 2016

Súťaž vo varení guľášu + akcia MDD

Stolnotenisový turnaj
Ako je už tradíciou- dňa 12. 3. 2016 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj mužov a žien
o pohár starostky obce Babiná a v mládežníckej kategórii „Memoriál Matúša Majerčíka“. Tento ročník bol poznačený neúčasťou žien a dievčat, čo v plnej miere nahradili
kvalitné stretnutia v mužských a chlapčenských kategóriách. Bola radosť pozerať sa na
zápasy, v ktorých nechýbalo nasadenie, zápal pre hru a aj technika hrania.
VÝSLEDKY:
Mládeţ:
I. Jakub Pomoty

II. Dávid Masaryk

Muţi:
I. Rastislav Dlhoš II. Ján Kucbel ml.

III. Branislav Bažík

IV. Samuel Homola

III. Peter Mozoľa

IV. Peter Suchánek

A čo priniesol tento turnaj?
Stolný tenis má v Babinej svoju tradíciu a v tejto tradícii chcú pokračovať uvedení , ale
aj ďalší zúčastnení hráči. Chcú sa prihlásiť pod hlavičkou OŠK do oficiálnej súťaže
nového ročníka. Môže to byť ohromná motivácia k športovej činnosti hlavne pre mládež. Držíme im všetci palce.
Peter Suchánek, predseda OŠK Babiná

ročník IX.

apríl 2016
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
1. zasadnutie OZ – 25. 2. 2016 vzalo na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesenia z 10. zasadnutia OZ v roku 2015,
- prijaté žiadosti o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce,
- podanie manželov Márie Lengovej a Štefana Puškára k vývozu TKO v obci,
- informácie starostky obce o prebiehajúcich stavebných úpravách v priestoroch dočasnej materskej školy- Dolná 102,
o súčasných projektoch medzi obcou a UPSVaR, o aktivačnej činnosti UoZ z radov nezamestnaných,
o podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výstavbu chodníka v Dolnej ulici a spevnenej
plochy pred materskou školou v rámci z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020,
pre opatrenie 7. – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
- ďakovný list CZ ECAV V Babinej za poskytnutú dotáciu na rok 2016.
OZ schválilo:
- 1. rozpočtové opatrenie v roku 2016 úpravu rozpočtu s konečným výsledkom prebytkom
hospodárskeho výsledku vo výške 1 621,- EUR.,
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcom Jánom Mozoľom, Babiná na prenájom záhumienok,
- správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2015,
- vyradenie majetku obce v celkovej hodnote 4 131,89 Eur. v zmysle zápisu vyraďovacej komisie zo dňa 21.1.2016
- uzatvorenie kúpnej zmluvy, predaj pozemku obce – novej parcely CKN 1991/7, trvalý trávny porast o výmere 183 m2
manželom Fiťkovým z Babinej, za kúpnu cenu 5,- Eur/m2,
- zloženie výberovej komisie pri verejnom obstarávaní na dodávateľa stavby:„Rekonštrukcia materskej škôlky, Babiná“ :
členovia s hlasom rozhodujúcim:
Ing. Eva Brázdová, Zvolen , Ing. Jozef Čarada, Podzámčok, Rudolf Partila, Babiná,
členovia s hlasom poradným:
Ján Petro st, Babiná , Štefan Melich Babiná, Vladimír Pšenica, Babiná, Ján Mozoľa, Babiná.
OZ doporučilo predsedovi stavebnej komisie zvolať zasadnutie stavebnej komisie najneskôr do 31.3.2016 za účelom
riešenia malých stavebných akcií v obci.
OZ zamietlo žiadosť p. Ing. Chudého Milana z Babinej o odkúpenie časti z obecného pozemku – parc. CKN 3258/1
z dôvodu ponúkanej nízkej kúpnej ceny.

Fašiangy, fašiangy...
Fašiangy si pripomíname v našej obci každoročne.
Bývalá tradícia krojovaného sprievodu dedinou
a večer tanečná zábava, na ktorej sa podáva parená kapusta s domácou klobásou. Tohto roku to
bolo 6. februára, netradične – v kroji alebo
v maske, len kto chcel. S prípravou zabíjačkových
špecialít sa začalo už deň vopred. Zabezpečili sa
suroviny a rôzne ingrediencie na varenie zabíjačkovej kapustnice, pečených klobás a jaterníc. Klobásy a jaternice sa piekli v murovanej peci
v ľudovom dome u Krajniakov. Pripravovali sa aj
palacinky, ktoré boli pochúťkou najmä pre deti.
Vráta sa otvorili v sobotu dopoludnia. Kto si zakúpil
lístok na konzumáciu jedla, zároveň mal aj lístok
do tomboly.
Začalo to obedom vo dvore
a pokračovalo družným rozhovorom dospelých pri
varenom vínku a punči, a detí pri čaji.
Až pred večerom sa celé osadenstvo presunulo
do sály kultúrneho domu, kde pokračovala tanečná
zábava pri živej hudbe. Súčasťou bola aj súťaž
o naj pampúchy.

Spestrením zábavy bola tombola so zaujímavými
cenami. Zábava trvala do polnoci, čo úplne stačilo
a zabavili sa všetci, deti, mládež, mladí, aj skôr narodení. Dosť bolo aj divákov, ktorí sa prišli len počudovať. Hlavné, že všetko bolo pod kontrolou.
Všetkým - organizátorom, návštevníkom, tým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom sa pričinili o zdarný priebeh
fašiangov, patrí poďakovanie.
Anna Beňová
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Z denníka starostky
Január 2016
- príprava podkladov pre vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ z Programu rozvoja
vidieka na realizáciu stavieb : chodník Dolná ulica a parkovisko pred materskou školou v rámci projektu
„Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry v obci Babiná“, zabezpečenie stavebného konania –
zmena stavby pred dokončením – odčlenenie 2 stavebných objektov,
vrátanie posudzovania vplyvov na životné prostredie,
- príprava nového vydania Babinských novín,
- zabezpečenie verejného obstarávania – plynofikácia Dolná 101, dodanie a montáž okien, dverí – náhradná MŠ
– Dolná 102, uzatvorenie zmlúv o dielo,
- koordinácia stavebných úprav v objekte náhradnej MŠ – Dolná 102, dojednanie dodávateľov elektroinštalačných
a vodoinštalatérskych prác, stolárskych a tesárskych prác,
- uzatvorenie novej zmluvy s UPSVaR na projekt:
- § 54 – Šanca na zamestnanie – od 1. 2. 2016 do 31. 10. 2016 – Igor Pavlis, Dana Kondačová,
Jaroslav Mokoš,
- príprava volieb do NR SR - 1. zasadnutie okrskovej volebnej komisie, účasť na školeniach k voľbám,
- podanie žiadosti o dotáciu na stravu a na školské potreby – deti v materskej škole,
- zasadnutie stavebnej komisie – 21. 1. 2016,
- podanie žiadosti o kolaudáciu stavby „Babiná, splašková kanalizácia VI. etapa a intenzifikácia ČOV“,
SO 01 - splašková kanalizácia ulica Za Uličkou.

Február 2016
- príprava fašiangov v obci,
- stavebné konanie – zmena účelu užívania stavby – Dolná 102,
- príprava pracovného zasadnutia obecného zastupiteľstva (17.2.),
- začatie výberového konania na dodávateľa stavby „Rekonštrukcia materskej škôlky“
príprava podkladov, komunikácia so spoločnosťou zabezpečujúcou proces obstarávania
- účasť na školeniach – verejné obstarávanie,
- účasť na regionálnom sneme ZMOS-u v Dudinciach (22.-23.2.2016)
- príprava 1. Zasadnutia OZ - 25. 2.2016,
- uzatvorenie nových zmlúv s UPSaR Zvolen od 1. 3. 2016:
- § 52 a) dobrovoľnícka práca - Od 1.3.2016 do 31.8.2016 – dobrovoľnícka práca –
Elena Kamenská ( k 31. 3. 2016 skončí dobrov. prácu Dana Červencová)
- § 12 - aktivač. činnosť do 31.3.2016 - M.Mozoľa, M.Baláž , pokračovať budú od 1. 5. 2016,
od 1. 3. nastupujú – V.Ondruš, M. Paulík, J. Lieskovský a D. Lieskovský
- § 10 - pokračujú J.Paulík, J.Brada, V.Lieskovská, J.Mikloš, M.Miklošová

Marec 2016
- plnenie uznesení z 1.OZ,
- podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR za účelom získanie dotácie na plynofikáciu telocvične a kultúrneho
centra (v súčasnosti dočasná knižnica),
- zabezpečenie volieb do NR SR, oslavy oslobodenia obce,
- kolaudácia VI. etapy kanalizácie – splašková kanalizácia Za Uličkou,
- zabezpečenie revízie plynových kotlov, kotolne – nájomné byty Grnobíz,
- úprava projektu – trhovisko- stred obce – pokračovanie v obnove verejného priestranstva v strede obce,
- vypracovanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku obce manželom Fiťkovým,
- účasť na pracovnom zamestnaní organizovanom OR HaZZ vo Zvolene /21. 3.2016/ – činnosť a riadenie
Dobrovoľného hasičského zboru obce,
- verejné obstarávanie „Rekonštrukcia MŠ“ - 22. 3. 2016, otváranie obálok – 1.kolo,
- účasť na porade v Banskej Bystrici – 30. 3.2016 - financovanie školstva, výkazníctvo.
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Demografia obyvateľov obce Babiná za roky 2010 - 2015
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Najčastejšie používané mužské mená v obci: Ján, Štefan a Peter
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Demografia obyvateľov obce Babiná k 31.3.2016
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

muži
ženy

od 0 - 6 rokov od 7 - 15 rokov od 16 - 18
rokov

do 6 rokov
od 7 do 15 rokov
od 16 do 18 rokov
od 19 do 60 rokov
nad 60 rokov
Spolu

Muži
20
22
10
167
48
267

od 19 - 60
rokov

Ženy
20
25
7
143
64
259

nad 60 rokov

Spolu
40
47
17
310
112
526

2015
15
2
13
0
3
4
1

Štvrťročný informátor obce Babiná

DÔLEŽITÉ OZNAMY, UPOZORNENIA
- v súvislosti s prestavbou priestorov na prízemí zdruţenej budovy obce – Dolná 102 ako náhradných priestorov pre materskú školu bola obecná knižnica presťahovaná do vedľajšej budovy – Dolná 101 – za obecné
športové centrum (za minitelocvičňou) do priestorov obecného kultúrneho centra,
OTVÁRACIE HODINY : utorok
od 16.00 – 18.00 hod., kniţničný
fond sa opäť rozrástol
o nové
kniţné novinky,
- OZ obce Babiná na 2. zasadnutí
dňa 18. 4. 2016 rozhodlo o zrušení
verejného obstarávania na rekonštrukciu materskej školy,

- po prehodnotení investičných
nákladov na rekonštrukciu MŠ
(292.000,-€ s DPH ) doporučili
členovia
stavebnej
komisie
a následne aj poslanci OZ schválili vybudovanie nového objektu
materskej školy na mieste súčasnej budovy,
- prevádzka v súčasnej materskej
škole bude ponechaná do začiatku
letných prázdnin, počas ktorých
bude presťahovaná do pripravených dočasných priestorov - Dolná č. 102
- služby kaderníčky budú poskytované občanom od 9. mája
2016 v dočasných priestoroch
vo vstupnej časti športového cen-

tra – Dolná č. 101 (vţdy v utorok
v nepárny týţdeň) ,
- v našej obci je zavedený zber
použitého jedlého oleja, preto
ţiadame občanov, aby pouţitý olej
v domácnostiach zbierali podľa
priloţeného pokynu, nakoľko tuky
vylievané do obecnej kanalizácie
spôsobujú veľké prevádzkové ťaţkosti na ČOV a zvýšené finančné
výdavky pre obec v súvislosti
s prevádzkovaním kanalizácie, čo
sa môţe následne premietnuť do
nárastu poplatku za odvádzanie
a likvidáciu
splaškových
vôd
z domácností.

Zber pouţitého kuchynského oleja je zabezpečený prostredníctvom spoločnosti LADISCO s.r.o.,
POVAŽANY /www.ladisco.sk/. Takto môţeme spoločne prispieť k ochrane ţivotného prostredia.
Na obecnom úrade si môţu domácnosti vyzdvihnúť plastové lieviky.

Systém zberu je jednoduchý:
1) lievik, naskrutkujte na čistú PET fľašu

2) opotrebovaný kuchynský olej ( NIE MOTOROVÝ OLEJ!!! ) nalejte do PET fľaše
3) naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte a doneste v pracovné dni
v čase od 8.00 h. – 11.00 hod., od 13.00 h. - 16.00 hod. na obecný úrad
(zberný kontajner v kuchynke v sále KD)

Hospodárenie Obecných lesov v roku 2015
Dňa 7.3.2016 sa v budove Obecných lesov Babiná konalo Valné zhromaždenie spoločnosti za účelom zhodnotenia hospodárskych výsledkov dosiahnutých v roku
2015 a nastavenia plánu na rok 2016. Zhromaždenia sa
okrem pracovníkov spoločnosti a starostky obce zúčastnili aj poslanci obce a členovia dozornej rady. Konateľ
Ing. Kolárčik informoval, že v roku 2015 sa vykonala
ťažba dreva na zásoby vo výške 5 516m3 a formou samovýroby bolo spracované 1077 m3. Predané zo zásob
bolo 5 415 m3. Z celkovej ťažby bolo pri spracovaní kalamít vyrobené 1517m3 dreva, čo je takmer 25%. Priemerné speňaženie dreva bolo dosiahnuté 63,47€za 1 m3,
čo je viac o 8,47€ ako v roku 2014, napriek tomu, že nižšie cenená vláknina tvorila takmer 60% objemu predaného dreva. Pestovná činnosť
bola vykonaná
v následovných objemoch : zalesňovanie 3 000 ks, vyžínanie 5,26 ha, prerezávky 5,25 ha, výseky krov
a nežiadúcich drevín 18,31 ha. Práce vykonávali prevažne cez prázdniny študenti na dohodu. V poľovníckej činnosti sa splnil plán odstrelu zveri takmer na 100%, bolo
ulovené 99 ks jelenej zveri, 66 ks dančej zveri a 32 diviakov.

Srnčia zver sa nestrieľala, lebo sme zaznamenali až 10
úhynov na cestách, z toho 5 srncov. Tržby za poľovníctvo
boli splnené vo výške 22 950€.
Obecné lesy v roku 2015 urobili údržbu tajchu pri hnojisku. Začiatkom júla bol tajch vypustený, aby cez leto vyschlo dno a následne sa mohli vybágrovať a odviezť usadeniny. Po vypustení však bolo zistené, že usadenín nie je
až tak veľa, preto sa vybágrovali len okolo mnícha, ktorý
sa musel opraviť . Mních sa ovakoval, osieťkoval a boli
vymenené drevené plangy na výpusti. V tomto roku sa
vybuduje altánok so sedením pre návštevníkov tajchu.
Finančný plán bol splnený nad očakávanie, celkový obrat
bol 380 130.-€, spoločnosť na konci roka nemala žiadne
záväzky a od roku 2002 neeviduje ani žiadne podlžnosti
od iných. Obci bolo splatené prenájomné 175 000 €(plán
bol 140 000€), daň z nehnuteľnosti 3 670€, a doplatené
nájomné z roku 2014 vo výške 90 100€.
Obecné lesy ďakujú všetkým občanom za dobrú spoluprácu , pochopenie a dodržiavanie pravidiel pri návšteve
lesa, samovýrobe i počas poľovníckej sezóny, pretože to
má veľký vplyv na uvedené výsledky a stav lesného majetku obce.
Ing. František Kolárčik
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PRIPOMENULI SME SI 71.VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE
Túţba po moci bola, je a vţdy bude veľká. Častým dôsledkom sú
vojny, ktoré sa na svete stále opakujú. Taká bola aj druhá svetová
vojna. Ţiaľ, stalo sa, ţe oslobodenie uţ
takmer neoslavujeme,
skôr ho musíme obhajovať. Zmeniť história sa však nedá. Tu sú
fakty spred 71 rokov, tak ako ich
predniesla na slávnostnej akadémii venovanej 71.výročiu oslobodenia obce starostka obce Jana
Gregušová dňa 6. marca 2016:
- na základe mobilizácie narukovalo 26 mladých muţov z Babinej /neskôr ďalší/, vrátilo sa 17
- po vypuknutí SNP vstúpilo do
radov ČSA 11 dobrovoľníkov, v
obci sa vytvorila 15-členná milícia a revolučný národný výbor
- boje prebiehali medzi Dobrou
Nivou, Babinou a Krupinou v
Štiavnických vrchoch smerom
na Kolpachy /Banský Studenec/
- víťazstvo povstalcov v jeseň 1944
v Štiavnických vrchoch vystriedal
pre veľkú presilu Nemcov ich
ústup a Nemci odvliekli do Nemecka 21
muţov /tesne pred
oslobodením ďalších/

- 22.decembra 1944 zaţila Babiná
bombardovanie
spojeneckými
vojskami
- 6.marca 1945 - prekvapivý útok
Červenej armády zabránil posledným nemeckým vojakom vyhodiť
do vzduchu podmínované mostyDEŇ OSLOBODENIA OBCE
Padlí partizáni v chotári našej obce sú pochovaní v katolíckom cintoríne v dvoch hroboch padlých,
ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou.

V rámci slávnostnej akadémie vystúpil divadelný ochotnícky súbor
SOS zo Sásy s divadelným predstavením N.V.Gogoľa REVÍZOR.
Uţ novodobá dramatizácia diva-

delnej hry s prepo-jením na súčasnosť nenechala prítomných na
pochybách, ţe pre divadelných
ochotníkov zo Sásy bola naozaj
šťastnou voľbou.
Anka Štefková, jedna z diváčok,
sa podelila o svoje dojmy na facebooku:
"Predstavenie Revízor v podaní
Sásanského divadelného súboru
"SOS" som mala moţnosť vidieť u
nás na Babinej. Táto satirická
komédia humorným spôsobom
odkrýva pomery vo feudálnom
Rusku, korupciu, klamstvo, pretvárku, s ktorou sa však stretávame aj v dnešnej dobe a má teda čo povedať aj súčasnému divákovi. Veľmi pozitívne oceňujem
výber literárneho diela, ale hlavne herecké výkony Vášho ochotníckeho súboru pri stvárnení jednotlivých postáv. Prajem Vám do
ďalšej divadelnej práce veľa elánu, skvelých nápadov a ešte viac
spokojných divákov".
Anna Puškárová

Babinskí lesníci úspešne reprezentovali obec
V dňoch 4.-5.2.2016 sa konal v Lopušnej doline pri meste Svit 13.ročník zimných športových hier pracovníkov
mestských a obecných lesov SR. Obecné lesy Babiná
s.r.o reprezentovali v behu a slalome na lyţiach
Ing.Kolárčik a Ing.Zlevský. Na umelo zasneţenej trati
v kategórii junákov do 45 rokov obsadil Ing.Pavol Zlevský III.miesto. Ing. František Kolárčik ako najstarší
účastník pretekov obsadil v kategórii muţov nad 45 rokov tieţ III.miesto a k tomuto výsledku pridal ešte
III.miesto v obrovskom slalome. Toto športové podujatie, neslúţi len na overenie si kondície a podávanie športových výkonov, ale je to aj jedna z mála príleţitostí na
udrţiavanie a upevňovanie vzájomných kontaktov
a výmenu skúseností a informácií medzi pracovníkmi
obecných a mestských lesov z celého Slovenska.
Ing.Kolárčik František,
konateľ spoločnosti Obecné lesy Babiná, s.r.o.
www.obecnelesybabina.sk
obecnelesy.babina@zvnet.net

Spoločenská rubrika
Odišli z našich radov :
Aurélia Ivaničová
Juraj Pšenica
Anna Pšenicová
Prisťahovali sa : 7 obyvatelia
Odsťahoval sa : 0 obyvateľov
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Naši najmenší...
Skúpa pani Perinbaba

V januári sme sa tešili z krásnych, ale zároveň veľmi krátkych zimných radovánok. Perinbaba nám dopriala aspoň trochu snehovej nádielky a deti postavili na školskom dvore rodinku snehuliakov.
KARNEVAL
„Hurá, je to tu, radujú sa všetci,
prišiel opäť k nám detský karneval.
Rýchlo masky von, nabok všetky veci,
dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál...“
Vo februári v čase fašiangov sa naše deti dočkali očakávaného dňa. Trieda bola vyzdobená maskami, balónmi a dotvárala
atmosféru fašiangového šantenia. Rodičia pripravili pre deti krásne masky, pomohli sme im do nich sa obliecť a karneval
mohol začať. Deti sa postupne premieňali na rozprávkové bytosti, princezné, víly, kovbojov, kuchárov... V maskách sa
hrali, tancovali, súťažili a zabávali. Každú masku čakalo prekvapenie v podobe sladkostí a diplomu s vlastnou fotkou v
maske. Pre zvýšenú chorobnosť detí sme si zašantili ešte raz na „Repete karnevale“. Nikto nebol o tieto chvíle ukrátený.
A že atmosféra bola vydarená, o tom svedčia aj fotografie a rozžiarené očká detí.

MORENA
Marec je mesiacom, kedy sa končí vláda zimy a kraľovanie prenechá svojej následníčke jari. Pred veľkonočnými sviatkami sme si pripomenuli tradičný ľudový zvyk
vynášanie Moreny. Symbolicky sme sa rozlúčili so zimou vynášaním a pálením Moreny za sprievodu piesní
a básní. Dúfame, že nám jar nadelí veľa slnečných lúčov.

NÁVŠTEVA KNIŢNICE
„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť...“
Už tradične sa mesiac marec spája s mesiacom knihy. Spolu s deťmi sme
navštívili knižnicu v našej obci. Pani knihovníčka (J.Páleníková) povedala deťom, ako sú knihy rozdelené, aké knihy si s rodičmi môžu prísť
požičať. Deti mali možnosť si knihy prezrieť. Najviac ich zaujali knihy
o zvieratkách. Deťom sa v knižnici veľmi páčilo a tešia sa opäť na návštevu knižnice so svojimi rodičmi.
Učiteľky MŠ

Kvetinárstvo

Kvetinárstvo u Mišky
Vám ponúka viazané kytice, gratulačné, smútočné,
netradičné, detské, svadobné kytice a svadobnú výzdobu,
darčekový tovar, umelé kvety, aranţmány.
Pribinova 1
963 01 Krupina
Tel.: 0915 878 494
e-mail: mb311979@gmail.com
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Výsledky volieb 2016
Obec Babiná
Výsledky hlasovania z volieb do NR SR konaných dňa 05.03.2016

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov ...............
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ......................................
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku ...................................................
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny .........................
Počet platných odovzdaných hlasov .....................................................

393
283
281
2
282

Účasť voličov na voľbách : 72,01 %.
Počet platných odovzdaných hlasov pre kaţdú politickú stranu alebo koalíciu :

Strana TIP
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
ŠANCA
SME RODINA - Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia –
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
VZDOR - strana práce
MOST - HÍD
Slovenská národná strana
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovenska
Slovenská demokratická a kresťanská únia
-Demokratická strana
SMER - sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská občianska koalícia
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
#SIEŤ
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
PRIAMA DEMOKRACIA
Sloboda a Solidarita

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23

Počet hlasov
0
0
32
0
1
15
1
1
0

0%
0%
11,34 %
0%
0,35 %
5,32 %
0,35 %
0,35 %
0%

0
4
48
1
1
2

0%
1,42 %
17,02%
0,35 %
0,35 %
0,71 %

102
2
5
31
8
0
0
28

36,17 %
0,71 %
1,77 %
10,99 %
2,84%
0%
0%
9,93 %

V Babinej, dňa 07.03.2016
Za správnosť: Janka Páleníková, zapisovateľka OVK

Tiráţ
Redakčná rada:

Jana Gregušová
členovia komisie pre osvetu,kultúru a šport
Mgr. Zuzana Páleníková

Grafická úprava: Ivona Kožehubová

Vaše pripomienky, návrhy, nápady píšte na adresu :
obec@babina.sk
Viac informácií, fotografií a Babinské noviny v on-line podobe na
www.babina.sk
Babinské noviny vydáva obec Babiná.

