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Nikto nie je doma prorokom
Táto stáročná pravda (porekadlo)
vyslovená
našimi
predkami platí aj v prípade
babinského rodáka, poslanca
Ing. Jána Brachnu. Gymnázium ukončil so samými jednotkami, VŠP v Nitre s cenou
rektora – červeným diplomom. Pracoval najprv na JRD
Dobrá Niva. Po jeho rozpade
sa pokúšal s ďalšími ľuďmi
obnoviť
činnosť
bývalého
obecného JRD. Koľko sa im
dostalo od Babinčanov uráţok, nepochopenia...! Dnes je Ing.
Brachna hlavným zootechnikom
Agroban-u, s.r.o., v Bátke a je
nominovaný na NAJ AGROMANAŢÉRA 2016. Okrem hlavnej
povinnosti – manaţér ţivočíšnej
výroby, vykonáva aj poradenskú
sluţbu pre iné podniky na Slovensku a prednáškovú činnosť na odborných seminároch. Jeho terajšie
pracovisko patrí medzi najlepšie
v SR. Potvrdiť to môţu aj zvolenské mliekárne, ktorým ročne predajú viac ako 6 miliónov litrov
mlieka. Pracuje uţ tu 13 rokov.
Farma chová 1300 ks dobytka,
z toho 650 dojníc. Jeho zástupcami sú 2 zootechnici a o zvieratá sa
stará 18 pracovníkov (dojiči, kŕmiči, ošetrovatelia teliat). Uţ je to
práca diametrálne iná, akú si my

chy sa nedostavili samy.
Je za nimi aj unikátna
práca s ľuďmi. Poriadok
a disciplína, dodrţiavanie
výrobných a časových plánov sú záväzné pre kaţdého. Ich dodrţiavanie pomôţe potom všetkým. Vyššie trţby za mlieko zvýšia
zisk majiteľom a tí výplaty zamestnancom.

predstavujeme. Predtým vidly, fúrik, dnes moderná technika
s počítačmi. Napr. kŕmič pracuje
s 3 strojmi – traktorom, kŕmnym
vozom a nakladačom. Dobytok je
delený do sekcií, kaţdý kus je kŕmený podľa úţitkovosti. Kŕmne
dávky pripravuje zootechnik, aj
nahodí do počítača. Tie pozostávajú z rôznych komponentov – siláţ
kukuričná, senáţ, sója, kukurica,
melasa, minerály. Pre dobrú úţitkovosť je dôleţitá aj pohoda zvierat, tú zabezpečuje vhodné ustajnenie s termoreguláciou, voľné
ustajnenie s prístupnými vonkajšími výbehmi a v neposlednej
miere človek. Kravy sú na krku
opatrené čipmi a sledované 24
hod. anténami. 600 kráv v jednej
zmene podoja 2 dojiči. Tieto úspe-

Mottom práce Ing. Jána
Brachnu je: „Naučiť sa dá
čokoľvek, keď sa chce! Ak sa manaţér sťaţuje na zamestnancov,
tak niekde robí chybu sám, veď
oni sú jeho vizitkou.“
Predstavme si, ţe by sme všetci
na Babinej, v republike pristupovali takto k práci, k svojim povinnostiam!
Je to moţné! Ale nie bez spomenutých vlastností.
Dúfam, ţe za všetkých obyvateľov
obce môţem zaţelať: „ Janko, nech
sa vyhlásená súťaţ skončí Tvojím
víťazstvom, zaslúţiš si to!“

Mgr. Zuzana Páleníková

J. Brachna: „ Musíte mať cieľ a obhájiteľný plán na jeho dosiahnutie. “
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Jubilejný 10. ročník slávností Na gazdovskom dvore
Jubileum je vţdy príleţitosťou na
spomienky a v danom prípade aj na
rekapituláciu.
Ako sme začínali ? Trochu faktu
pre všetky generácie.
Dom ľudový č. 20 je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v
ÚZKP pod č. 1798/0
v konečnom vysporiadaní sa stal
vlastníctvom fondu národného majetku, teda štátu. Obci sa naskytla
zákonná moţnosť ho odkúpiť. V roku 2003 sa rozhodlo. Obecné zastupiteľstvo v zloţení Ján Baţík,
Roman Melich , Ján Petro, Vladimír
Pšenica a Anna Puškárová pod vedením starostu obce Ing. Jána
Kucbela, ekonómky Janky Gregušovej odsúhlasili kúpu za 70.000,Sk. Nad vyuţitím domu rozmýšľali
najmä členovia komisie pre osvetu,
kultúru a mládeţ, ktorej predsedom
bol v tomto čase Roman Melich. A
tu pomohli pôvodní Babinčania.
Priniesli staré odloţené veci - kroje,
náradie doplnky, zdarma. Tak
vznikla v interiéri prednej miestnosti
BABINSKÁ CHYŢA. Postupne sa
vyformovali ďalšie výstavy, spracovanie ľanu a výroba plátna, aranţovanie kvetov, poľovnícke trofeje,
oprášená minulosť, z našich záhrad
a lúk, plody zeme, práce starých
materí. Zaujímavé boli aj výstavy:
Takí sme boli, Naše kultúrne dedičstvo, Umenie detailov, ktoré obsahom stále napĺňajú dvorovú časť.
Stali sa trvalou fotodokumentáciou
a iste pre väčšinu z nás aj nostalgickým návratom do minulosti. Organizátorov tešia nové podnety, ale
najmä to, ţe sa zapájajú noví ľudia
/pečenie chleba, tkanie plátna, insitné umenie - autorské výtvarné
diela.../.
Dom potreboval udrţiavacie, stavebné práce.
Obecný úrad písal projekty na Ministerstvo kultúry SR, financie sa
vyuţívali aj z rozpočtu obce.
V roku 2004 obec získala dotáciu
od MK SR z programu Obnov si
svoj dom vo výške 300.000,- Sk,
z vlastného rozpočtu obec vyčlenila 230.000,- Sk. a v roku 2007 bola
obci pridelená dotácia z MK SR vo
výške 65.000,- Sk.
Doposiaľ boli vykonané nasledovné
práce : - stavebné úpravy humna,
úprava dvora, výstavba pódia, sta-

vebné úpravy v interiéri domu (steny, podlahy, odvodnenie), osadenie
odkvapových ţľabov, oprava štamplózní, výmena a rozšírenie elektrických rozvodov, vybudovanie vodovodnej prípojky, obnova murovanej pece na dvore.
Opodstatnenosť podujatia ste svojou aktívnou účasťou potvrdili vy
všetci. Veď na pódiu sa vystriedali
také folklórne skupiny, ako je Marína, Urpín, Partizán, Očovan, Det-

mácich : FS KUKUČKA, divadelné
scénky detí a dospelých, spoločenský tanec, spev, vystúpenia detí
MŠ, poznanie histórie našej obce aj
úsmevnej, súťaţ o najkrajší petrenec, v rámci slávností sme sa zúčastnili aj ekumenických sluţieb
Boţích atď.
Náš človek by povedal "dom sa
oplatilo kúpiť". Naokolo dispozíciou
a priestorom a dnes uţ aj náplňou,
taký nenájdete.
Známi vlastníci objektu :
rodina Fábryová,
rodina Krajniaková

3. september 2016
Sobotné ráno je rušné.
Finálne práce sú v plnom prúde. Ukazuje sa
pekný deň.
Stretávame sa pred
zdruţenou
budovou
obce č.102. Starostka
obce za účasti vedenia
MŠ slávnostne prestrihla zelenú stuţku na
dverách
dočasných
priestorov MŠ. Účastníkov otvorenia z radov
rodičov, detí a verejnosti milo prekvapili
účelovo, prakticky vyriešené priestory pre
deti. V rozhovoroch vysoko kladne hodnotili
prácu všetkých, ktorí
sa na úprave priestorov
podieľali.
Presunuli sme sa na
dvor, aby sme spoločne s deťmi vzhliadli
Janka Hrašku divadielko z domčeka. Pár
bábkohercov to zvládol
s maňuškou
Janka
Hrašku na jednotku.
Táto ikona z rozprávky
nášho detstva potešila
prvýkrát naţivo i deti
Babinej.

van, Hont, Zornička. Postupne sa
na javisko dostal aj divadelný ţáner. Najviac potlesku zoţalo divadlo z Plachtiniec-Príbeliec SPADLA
Z ČEREŠNE. Spomíname aj na
vystúpenia a aktivity z radov do-

Popoludňajší program ponúkol divákovi pestrosť ţánrov a moţnosť
výberu : folklór - FS Zornička,
CARPONA, sólo ľudový spev Simonka Štefková.
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Ďalej novinka osláv - country beat v
zastúpení skupiny PACIPACIFIK.
Spoločenský tanec predviedli manţelia Hranecovi zo Zvolena. Mnohých zaujalo vábenie zveri v réţii
Poľovného zdruţenia Kukučka Babiná.
Remeslá uţ majú svoje miesto nielen vo dvore, ale aj pred domom.
Ani tohto roku nechýbal medár, kováč, výrobkyňa voňavých mydiel, filigrántka
/umelecká šperkárka/
....... Teší nás, ţe i z našich radov.
Pečenie chleba a ponuka na rôzny
spôsob je neodmysliteľným doplnkom osláv.
Výstavy sa zdokonaľujú. V Babinskej
chyţi
pribudli
figuríny
/technicky ich dotvorila Ľ. Baláţová/, čím kroje krásne vynikli. Tkanie
Moniky Jasenskej obdivujú všetci
návštevníci.
Jej mama má stále komu rozprávať
o výrobe plátna. Ďaľšiu komoru naplnili okrem poľovníckych trofejí /PZ
Kukučka/, aranţmá kvetov a plodov
/M.Barteková/, oprášenie histórie
/kolektív/, autorské výtvarné a remeselné diela /E. Antalová, M. Baláţová/. Medzitým sa pristavíš aj pri
drevorezbe Betlehema, umiestneného v chodbe. V období adventu a
Vianoc je súčasťou sochárskeho
sympózia, ktoré neobíde ani jeden
návštevník osláv. Neodmysliteľne
patrí k hodnotám stredu obce. Výstava "Takí sme boli" v areáli dvora
je stále obdivovaná nielen v sobotu,
ale aj v nedeľu.
Svojim účelom oţila aj maštal.
Návštevník, najmä malý, sa potešil
maličkým sliepočkám,
/Ing.J.Brachna/, trošku ho postrašil speperený moriak, dobre chované ovce s krásnymi zvoncami
/J.Mozola/ , kravička tieţ zaujala
/J.Homola/.
Málokto v toto popoludnie obišiel
záhradu, kde lákal vynikajúci guľáš
z diviny /PZ Bučina/,
klobásy
a chutné palacinky /MŠ/.
Musel však prejsť cez humno a
vzhľadom
na
monumentalitu
stavby hľadáš v myšlienkach
jeho vyuţitie, obdivuješ náradia,
niektoré moţno ani nevieš pomenovať.
Keď odchádzaš z dvora, ideš popri
plnom stole zákuskov vďaka šikovným babinským ţenám a neodoláš.
Pohostinnosť patrila vţdy k babinským prednostiam.

Pred domom zas pritiahla,
najmä deti, jazda na koni, maľovanie na tvár, nafukovací
hrad.
Večerná zábava nenechala nikoho zo zabávajúcich na pochybách, ţe duo Janka Pálku
to vie roztočiť na plné obrátky
aj na dvore.
4.september 2016
Nedeľné popoludnie patrilo uţ
tradične futbalu. Na futbalom
ihrisku počas majstrovského
futbalového zápasu sa stretli
domáci s muţstvom zo Sebechlieb,
aby
zabojovali
o cenné body.
Babinčania zvíťazili 3 : 2.
Tešili sme sa aj na večer, na
divadelné predstavenie STRAŠIDLO do autora Ferka Urbánka, v podaní DOS Podzámčok.
Známy ľudovo výchovný motív
oprášil minulosť, teda aj spomienky, pobavil prítomných a
spríjemnil celkom teplý nedeľný
večer /aj keď otravovali mušky/.
Podeľme sa o pocity návštevníkov, ktoré písomne vyjadrili v
kronike :
„Je to tu krásne“. /rodina Marinová, Smiţany/
„Krásne tradície, super, ţe sú
zachované!“ /manţelia Jeţovičovci zo Zvolena/
„Veľké poďakovanie patrí všetkým pracovníkom, ktorí sa postarali o to, ţe kaţdý rok si môţeme zaspomínať
v gazdovskom dome na našich
starých rodičov.“
/Polcová, Bosáková/
„ Poďakovanie aj za chalupárov, ktorí sa v tejto obci cítia
veľmi príjemne.“ /Sládečková/
„Ďakujeme za pozvanie, je tu
super“. /Gembická/

Anna Puškárová,
Jana Gregušová,
Peter Suchánek
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Naši najmenší...

Začiatok školského roka 2016/2017
Dňa 2. septembra 2016 sa pri príleţitosti osláv 10.
výročia v našej obci uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaných dočasných priestorov materskej školy za prítomnosti rodičov a detí. Pani starostka po slávnostnom príhovore prestrihla stuhu a
pani učiteľky predstavili prítomným priestory. Rodičom aj deťom oznámili, ţe po úspešnom schválení
priestorov do prevádzky sa 5. 9. 2016 tešia na začiatok školského roka.

V septembri 2016 nastúpilo do materskej školy na
predprimárne
vzdelávanie 19 detí. Deťom sa
v novej škôlke páči, zmenu vnímajú pozitívne. Prajeme im radostný začiatok školského roka a veselú
cestu za poznaním po celý školský rok.

Zamestnankyne MŠ

Detský tábor na chate Grozáu
V dňoch 8.-10.augusta usporiadali Obecné lesy Babiná
uţ 6. ročník detský prázdninový tábor na chate Grozáu.
Tento rok sa tábora zúčastnilo 9 babinských detí.
V prvý deň po pešom výstupe na chatu a postavení stanov sa deti venovali rôznym aktivitám pri chate. Večer
si vzali deti členovia Poľovníckeho zdruţenia Bučina
Babiná na poľovačku do revíru. Keďţe táto bola úspešná, videli ako sa vyvrhuje zver a ako sa musia postarať
poľovníci o ulovenú zverinu. Druhý deň tábora bol pre
deti nezabudnuteľný. Po raňajkách ich lesníci previezli
terénnymi autami do Svätého Antona, odkiaľ si urobili
pešiu túru na vrch Sitno. Oboznámili sa s históriou
hradu Sitno, kochali sa krásnym výhľadom z rozhľadne
v nadmorskej výške 1009 m n.m., k čomu prispelo
i krásne slnečné počasie. Po obede v reštaurácii Starý
hostinec vo Svätom Antone sa previezli po lesných cestách cez Talvíze späť na chatu, kde ich čakala večerná
opekačka. Tretí deň deťom neprialo počasie, plánované
kúpanie v Kolpašskom tajchu pre studenú vodu
a daţdivé počasie sa zmenilo na súťaţný deň pri chate.
Deti súťaţili v zjazde dole kopcom na veľkej kolobeţke,
v šachovej hre dáma, v streľbe zo vzduchovky,
v hádzaní kruhov na kolíčky, hľadali v lese poklad, hojdali sa na lane. Pri svojich hrách objavili v lese hríby ,
ktorých nazbierali peknú kôpku a čo nezjedli
v praţenici, odniesli si domov.

Po záverečnom fotografovaní si naloţili veci na terénne autá a za silného daţďa sa vrátili domov. Ţe
sa aj tento rok tábor vydaril, potvrdzujú otázky detí,
či sa bude tábor konať aj na budúci rok. My im odpovedáme: Určite bude ! A pozývame naň aj ostatné
deti z Babinej, lebo keď zostávajú doma, prichádzajú
o úţasné záţitky.
Ing. Kolárčik, konateľ OL Babiná
P.S: Ďakujem pracovníkom obecných lesov ako aj
zúčastneným poľovníkom za pomoc pri organizácii
tohto ročníka tábora pre babinské deti.

Horí ohník horí
Ej veru ţe horel! A poriadna vatra bola. 28.8.2016 sme si tak ako kaţdý rok pripomenuli štátny sviatok Výročie SNP. V tento deň
si s úctou a vďakou spomíname na hrdinských bojovníkov, vojakov , partizánov a ilegálnych pracovníkov, ktorí odolávali presile,
no napriek utrpeniam a obetiam kliesnili cestu aj nášmu dnešnému ţivotu.
Aj vďaka tomuto sviatku sa schádzame kaţdý rok pri ihrisku a pálime vatru, opekáme a utuţujeme vzťahy tak rodinné ako aj kamarátske.
Ďakujem všetkým, ktorí sa či uţ pravidelne alebo len občas zúčastňujú tejto akcie a zároveň pozývam o rok zas aj tých, čo medzi nami ešte neboli, aby prišli a zaţili s nami ten úţasný pocit. Pocit, keď v tme chrbát zohrieva teplo sálajúce z vatry, vzduchom
sa ťahá vôňa špekáčikov, slaninky a počuť vravu ľudí naokolo.
Júlia Beňová, Predseda komisie pre osvetu
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Hubert 2016
Obecné lesy Babiná s.r.o. opäť úspešné v súťaži
o najlepší poľovnícky guľáš
Daždivé sobotné ráno 17.09.2016 neveštilo žiadny príjemný a pohodový
deň. Aj napriek tomu sa uskutočnil 13. ročník podujatia - Deň Svätého Huberta
v Pliešovciach. Našu obec reprezentovali Obecné lesy Babiná
s.r.o. s výstavou poľovníckych trofejí a fotografií v priestoroch kultúrneho
domu. Po trinástykrát sa zapojili do súťaže o najlepší poľovnícky guľáš. Srnčí
guľáš navarený pod taktovkou Ing. Zlevského obstál veľmi dobre a získal
spomedzi 9 prihlásených vzoriek pre našu obec medailové umiestnenie 3. miesto. Aj keď sa nám nepodarilo obhájiť prvé miesto z predchádzajúceho
ročníka, nie sme sklamaní a ani smutní, pretože odmenou pre nás bolo to, že
náš kotlík bol ešte pred vyhodnotením súťaže prázdny, zvýšila iba jedna porcia tejto obľúbenej poľovníckej špeciality pre členov poroty.
Zita Lehocká

Futbalový turnaj mikroregiónu

Dňa 23. júla 2016 sa uskutočnil 12. ročník futbalového turnaja o putovný pohár predsedu Zdruţenia
obcí Mikroregiónu Pliešovská kotlina. Účastníkmi
turnaja boli druţstvá z obcí Pliešovce, Sása, Dobrá
Niva, Podzámčok, Babiná a výber dorastu. Druţstvo
Babinej dosiahlo výborné výsledky, keď vyhralo skupinu s Podzámčokom a výberom dorastu. Vo finále
prehralo s Pliešovcami a obsadilo pekné druhé miesto. Tretie miesto obsadilo druţstvo z Podzámčoku,
štvrté zo Sásy, piate miesto patrilo druţstvu z Dobrej
Nivy a ako šieste v poradí skončilo druţstvo výberu
dorastu.
Organizácia tohto podujatia bola na vysokej úrovni,
k čomu prispelo skvelé počasie a tieţ nemôţeme zabudnúť spomenúť aj výborný guláš z kuchyne majstra Filuša. Ďakujem vedeniu obce Babiná za podporu a tieţ všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh
tohto odujatia.
Ceny odovzdal Ing. Sýkora Štefam, starosta obce
Pliešovce a starostka Babinej Jana Gregušová.

Pri tejto príleţitosti by som chcel podotknúť, ţe futbal v našej obci prešiel ťaţkou skúškou. Po vylúčení
z I. triedy boli úvahy, či s futbalom v Babinej skončiť
nadobro, alebo ho ešte skúsiť udrţať naďalej.Osobne
ma veľmi mrzí, ţe sa našli občania, ktorí boli za
skončenie s futbalom. Som však nesmierne šťastný,
ţe zvíťazil zdravý športový rozum a futbal sa zachoval. Aj keď v trochu inej podobe. Sme totiţ muţstvom "Dobrej Nivy B". Treba sa však pozrieť na to,
ţe tam hrajú naši hráči z Babinej, a nie ako predtým,
keď za muţstvo Babinej hrali samí cudzí hráči.
Drţím tomuto muţstvu, ako aj spolupráci s OŠK
Dobrá Niva, tuho palce.
Záverom mi dovoľte poďakovať pani starostke Gregušovej za veľkú podporu pri obnovení futbalu v Babinej a rovnako aj poslancom, ktorí podmienky spolupráce odsúhlasili.
Ešte raz Vám všetkým vrelá vďaka.
Peter Suchánek, predseda OŠK
Babiná
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Z denníka starostky
Júl 2016
- príprava nového vydania novín,
- vyhotovenie vyjadrení k stavebným konaniam v obci
a k malým zdrojom znečistenia,
- konzultácie k projetku prestavby, nadstavby kultúrneho
domu a obecného úradu, spoločné stretnutie OZ a
stavebnej komisie,
- príprava dokumentácie – kolaudácia plynofikácie obecnej
budovy – Dolná 101,
- pracovné stretnutie obecného zastupiteľstva – 14. 7. 2016,
- zriadenie ţivnostenského oprávnenia pre obec,
- 5. zasadnutie OZ Babiná – 19.7. 2016,
- vykonanie kontroly stavu nájomných bytov s členmi
stavebnej komisie

August 2016
- úpravy, nové hospodárske zmluvy pre budovu
Dolná 102 – dočasná MŠ,
- verejné obstarávanie – kompostéry do domácností,
- stavebné konanie – II. etapa parku – trhovisko –
ţiadosti o stanoviská k projektu,
- stavebné konanie – búracie povolenie
na odstránenie budovy MŠ – Dolná č. 105,
- pracovné stretnutie OZ – 17. 8. 2016,
- dohľadanie dokladov v archíve obce – roky 1997 – 2003,
- koordinácia prác, nákup materiálu –
posledné stavebné úpravy v náhradnej materskej škole,
- riešenie nelegálnej skládky odpadu v katastri obce –
uloţenie pokuty producentovi odpadu,
- 6. zasadnutie OZ Babiná – 29. 8. 2016.

Spoločenská rubrika
Prisťahovalo sa : 8 obyvateľov
Odsťahovali sa : 6 obyvatelia

Moje rodisko Babiná:

September 2016
- riešenie zabezpečenia priestorov obecného úradu,
odstraňovanie škôd po vlámaní do kancelárií obecného
úradu (31.8.2016) – spôsobená škoda celkom 5.100,-€,
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie
„Výstavba materskej školy Babiná“ - poslanci, členovia
stavebnej komisie, zamestnanci školstva,
- príprava 10. ročníka slávností „Na gazdovskom dvore“,
- stavebné konania – drobné stavby, domové kanalizačné
prípojky
- ţiadosti - vytýčenie sietí –T-Com, plynári,
vodári – kanalizačné prípojky,
- účasť na športovom dni primátorov a starostov
R-ZMOS-u Zvolen, Detva, Krupina a ţiarskeho
R-ZMOS-u – 29. 9. 2016

Tatiana Melichová
Miroslava Macková

Obecný úrad informuje
Drobné stavby, udržiavacie a stavebné práce
Stavebný zákon ( § 57 ) umoţňuje vlastníkom existujúcich stavieb uskutočňovať stavebné a udrţiavacie práce. Vlastník nehnuteľnosti je povinný na príslušnom stavebnom úrade podať ţiadosť - ohlásenie stavebných úprav a udrţiavacích prác alebo ohlásiť
zámer výstavby drobnej stavby, ktorá tvorí doplnkovú funkciu k rodinnému domu a to vţdy VOPRED pred zahájením, pred samotným zámerom. Správny poplatok 10,- € uhradí stavebník do pokladne OcU pri podaní ţiadosti.
Udržiavacie, stavebné práce : opravy strechy, výmena krytiny, výmena okien (pokiaľ sa nemení veľkosť okennej výplne), to isté
platí aj pri výmene dverí, oprava fasády (vr.zateplenia) ....
Drobné stavby :
vybudovanie prípojok – kanalizačná, vodovodná, elektrická, plynová,
jednoduchá stavba s rozlohou do 25 m2 (garáţ, prístrešok, sklad ... )
hrobové miesto (ohrada, pomník)
oplotenie pozemku
POZOR ZMENA - zberný dvor (zber objemného odpadu z domácností, stavebný odpad )
Nakoľko zvolený systém odberu odpadu sa neosvedčil, zberný dvor bude pre producentov odpadu sprístupnený nasledovne:
posledný piatok v mesiaci od 13.00 h. do 15.30 h. (kľúče na OcU)
posledná sobota v mesiaci od 9.00 h. do 10.30 h.
(kľúče u sluţbukonajúceho pracovníka obce /meno a telefonický
kontakt na úradnej tabuli OcU / príde otvoriť na zavolanie)
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
5. zasadnutie OZ – 18. 4. 2016 vzalo na vedomie:
- informáciu starostky obce o pokračovaní v trestnom konaní voči konateľovi spoločnosti
Euroaktivity plus s.r.o. Bratislava,
OZ schválilo:
- 11. Rozpočtové opatrenie v roku 2016 – prebytok rozpočtu vo výške 965,- €,
- zriadenie ţivnostenského oprávnenia pre Obec Babiná v rozsahu voľných ţivností:
3801 Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
4301 Prípravné práce k realizácii stavby
4304 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5601 Poskytovanie sluţieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
8101 Čistiace a upratovacie sluţby
9302 Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
OZ súhlasilo:
- s prípravou podkladov pre uzatvorenie zámennej zmluvy na pozemky v časti obce „Vyše mlyna“
medzi Obcou Babiná a Ing. Kamiňskou Michaelou zo Zvolena pri splnení stavnovených podmienok .

6. zasadnutie OZ – 29. 8. 2016 vzalo na vedomie:
- správu hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrolnej činnosti v I. polroku 2016,
- informáciu starostky obce o vykonaných úpravách v projekte trhovisko a o dohľadaní
účtovných dokladov o 50-ročnom prenájme pozemkov obce v archíve.
OZ schválilo:
- 12. rozpočtové opatrenie v roku 2016 – rozpočet obce zostáva vyrovnaný,
- uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom obecných poľnohospodárskych pozemkov o výmere 8822476 m2
so spoločnosťou Farmariou s.r.o. Dolná č. 239, Babiná, zast. konateľom Ing. Jančatom Petrom,
výška nájmu 75,- €/ha na 5 rokov s účinnosťou od 1.1.2017,
-uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom obecných poľnohospodárskych pozemkov o výmere 262526 m2
s Jánom Mozoľom – SHR Babiná, výška nájmu 73,- €/ha na 5 rokov s účinnosťou od 1.1.2017,
- uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom obecných poľnohospodárskych pozemkov o výmere 102741,17 m2
so Zuzanou Homolovou, Rybničná ul. č. 87, Babiná výška nájmu 56,- €/ha na 5 rokov s účinnosťou od 1. 1.2017,
- poskytnutie príspevku na obstaranie 1 ks kompostéra na BRKO a kuchynský odpad:
a) vo výške 25,- Eur. domácnostiam, ktoré platia ročný poplatok 12,- Eur. za likvidáciu odpadov
b) vo výške 12,50 Eur. vlastníkovi nehnuteľnosti,
ktorý platí ročný poplatok za likvidáciu odpadov vo výške 6,- Eur.

- uzatvorenie Rámcovej zmluvy o spolupráci medzi obcou Babiná, OŠK Babiná a OŠK Dobrá Niva o činnosti
futbalového muţstva,
- presun časti poskytnutej dotácie pre OŠK Babiná na rok 2016 na OŠK Dobrá Niva vo výške 1300,- Eur.
v zmysle uzatvorenej Rámcovej zmluvy o spolupráci,
- výšku stočného pre rok 2016 – výber poplatku za odvádzanie odpadových splaškových vôd obecnou kanalizáciou od producentov napojených na verejnú kanalizáciu s účinnosťou od 12. 8. 2016 - 0,65 € /m3, na základe
vydaného potvrdenia o cene Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave. Za obdobie od 1.1.2016 do
11.8.2016 bude napojeným domácnostiach vyrúbená alikvótna časť paušálneho poplatku.
Domácnostiach, vlastníkom nehnuteľností, FO a PO, ktoré nie sú napojené na obecnú kanalizačnú sieť bude za
rok 2016 vyúčtovaný paušálny poplatok v zmysle platného VZN obce Babiná č. 6/2015. ;
OZ zamietlo ţiadosť p. Ing. Aleny Ďuricovej o vysporiadanie uţívaného pozemku do osobného vlastníctva,
z dôvodu nepredloţenia potrebných dokladov preukazujúcich skutočnosť, ţe v minulosti došlo k riadnemu uzatvoreniu nájomného vzťahu a k úhrade nájomného.
OZ doporučilo starostke obce zvolať do 30.9. 2016 spoločné pracovné stretnutie poslancov OZ , členov finančnej
komisie, pracovníčok OcU a hlavnej kontrolórky obce za účelom prípravy VZN a vnútorných predpisov obce platných pre rok 2017.

7

8

Štvrťročný informátor obce Babiná

POZVÁNKY

TEKVICOVÁ PARÁDA
Materská škola organizuje zábavné popoludnie,
na ktoré pozývame nielen deti z materskej školy a ich rodičov, ale i ostatných, ktorí majú
chuť vyrezať si svetlonosa z tekvice.
Deti do 10 rokov musí sprevádzať rodič alebo iná dospelá osoba.
KDE:
KEDY:
O KOĽKEJ:
Čo si máš doniesť:

v kultúrnom dome
27. 10. 2016
16:00 hod.
dobrú náladu, tekvicu, nôž, lyžicu

Tešíme sa na Vás!

MIKULÁŠ
Všetkým dobrým deťom i rodičom sa dáva na známosť, ţe v sobotu
3.12.2016 v podvečerných hodinách príde domov za kaţdým dieťaťom na návštevu deduško Mikuláš,
aby mohol doručiť sladký či „iný“ balíček. NEZABUDNITE na čisté čiţmičky v okne !!!
Komisia pre OKŠ
ČAS VIANOČNÝ
Uţ čoskoro vianočná výzdoba v uliciach , ponuky v obchodoch
ohlásia príchod čarokrásnych Vianoc. V sobotu 10.12. 2016
o 16,30 hod. pozývame občanov na odhalenie betlehemu
a spoločné rozsvietenie vianočného stromčeka. Na zohriatie pripravíme vianočný punč a malé občerstvenie.
Členovia KOKŠ

Tiráž
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.

