Uznesenie č. 6/2015
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.1.2015
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie:
Poverenie zastupovaním starostky obce poslankyňou OZ Ing. Adrianou Bačinskou.
b)schvaľuje:
Plat zástupkyne starostky obce vo výške 240,- Eur/ rok.
c) schvaľuje:
Odmeny poslancov vo výške 20 Eur/rok a 10 Eur za každú účasť na zasadnutí OZ.
d) berie na vedomie:
Bezpečnostný predpis o mlčanlivosti.
e) schvaľuje:
Komisiu výstavby, životného prostredia, verejného poriadku.
Predsedu Ing. Jána Bučkuliaka.
Komisiu na ochranu verejného záujmu.
Predsedu Jozefa Mičiana.
Komisiu kultúrnu, sociálnu a školstva.
Predsedu Vladimíra Bačinského.
Komisiu finančnú.
Predsedu Branislava Zichu.
f) berie na vedomie:
Informáciu o skončení funkcie hlavného kontrolóra obce.
g) schvaľuje:
Členov Rady ZŠ v zložení - Branislav Zicho, Iveta Mahútová, Vladimír Šušoliak, Ing.
Ľubica Duricová.
h) schvaľuje:
Sobášiaci v prípade uzatvorenia manželstva (civilný obrad) - Ing. Ľubica Ďuricová, v prípade
jej neprítomnosti Ing. Adriana Bačinská.
Sobášny deň - sobotu.

Sobášne miestnosti na vykonávanie civilného sobášneho obradu - miestnosť zasadačky
obecného úradu a Kultúrno-pastoračné centrum.
ch)schvaľuje:
Zloženie krízového štábu obce: predseda - Ing. Ľubica Ďuricová
podpredseda - Ing. Adriana Bačinská
členovia - Ing. Ján Bučkuliak, Vladimír Bačinský
Obecnú povodňovú komisiu v zložení: predseda - Ing. Ľubica Ďuricová
podpredseda - Ing. Adriana Bačinská
členovia - Ing. Ján Bučkuliak, Vladimír Bačinský, Vladimír
Šušoliak
Zloženie evakuačnej komisie obce: predseda - Ing. Ľubica Ďuricová
podpredseda - Ing. Adriana Bačinská
členovia - Branislav Zicho, Vladimír Šušoliak
Zloženie členov výdajne odberných oprávnení: vedúci - Marta Lacková
zástupca - Ing. Ján Bučkuliak
člen, výdajca - Jozef Mičian, Lukáš Ďurina.
Na zabezpečenie doručenia povolávacích rozkazov a rozhodnutí Lukáša Ďurinu.
i) schvaľuje:
Prevádzkový poriadok pohrebiska
o prevádzkovaní pohrebiska.

na

území

obce

Dolná

Tižina,

VZN

č. 1/2015

j) určuje:
Starostke obce vykonávať zmeny rozpočtu obce do výšky 3000 Eur.
k) rozhodlo:
V zmysle § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce rozšíriť okruh fyzických osôb, a to o Ing.
Ľubicu Duricovú starostku obce, ktorej obec zabezpečí stravovanie a ktorej bude prispievať
na stravovanie podľa ods. 3 vo funkčnom období 2014-2018
1) schvaľuje:
Žiadosť Slovenského skautingu 111.zbor Úsmev Dolná Tižina o nájom sály KD dňa 7.2.2015
za účelom organizovania plesu.
Za inventár a poriadok budú zodpovedné osoby:
Soňa Macáková, OP č.
Ján Buchta, OP č.
Peter Hurinek, OP č.
Lukáš Ďurina, OP č.
Michal Falašta, OP č.

/

/
m) schvaľuje:
Návrh dodatku č.l kVZN č. 7/2011 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa MŠ a školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina.
n) berie na vedomie:
Protokol o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov.
o) berie na vedomie:
Riešenie žiadosti p. Jozefa Santusa a manž. Márie,
p)schvaľuje:
Otváracie hodiny v prevádzke Bistro - Ján Bačinský Pondelok - Nedeľa 12.00 hod. - 22.00
hod.
r) berie na vedomie:
Rozpočet DHZ Dolná Tižina.
s) berie na vedomie:
Správu o činnosti a zámeroch starostky obce na obdobie 2-3 mesiacov.

Ing. Ľubica Ďuricová
starostka obce

