
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Tižina 

konaného dňa 28.2.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Poslanci : Ing. Adriana Bačinská 

       Vladimír Bačinaský 

                  Ing. Ján Bučkuliak 

                  Lukáš Ďurina 

                  Jozef Mičian 

                  Vladimír Šušoliak 

                  Branislav Zicho 

 

Ďalší prítomní: Mgr. Katarína Šutáková, kontrolórka obce 

    Marta Lacková, pracovníčka obce 

      Iveta Mahútová, pracovníčka obce  

             

Program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, 

zapisovateľky. 

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 13.12.2017. 

3. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017. 

4. Rozpočet obce rok 2018 – položky. 

5. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budovou Kultúrneho domu a hasičskej       

zbrojnice, predložený návrh o budúcej  kúpnej zmluve. 

6. Schválenie VZN o verejnom poriadku. 

7. Schválenie podania žiadosti o NFP  na malý projekt  /skautská klubovňa/. 

8. Schválenie podania žiadosti na základe výzvy  Podpora rozvoja športu na rok 2018 - 

detské ihrisko. 

9. Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu  

      hasičskej zbrojnice č. VI. P HaZZ 2018. 

10. Podanie informácií z Valného zhromaždenia Mikroregiónu Terchovská dolina 

11. Zámery obce na rok 2018. 

12. Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie:               za:  7  Ing. Adriana Bačinská, vLAIng. Ján  Bučkuliak, 

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

Neboli žiadne interpelácie poslancov.  

   

1. K bodu 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov 

zápisnice, zapisovateľky. 

 



 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce.  Privítala 

všetkých prítomných.  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.  

Starostka obce navrhla za : 

Overovateľov zápisnice:            Vladimír Šušoliak, Vladimír Bačinský  

Návrhovú  komisiu v zložení :   Ing. Ján Bučkuliak - predseda 

                                                   Vladimír Šušoliak, Vladimír Bačinský 

Zapisovateľku:                           Martu Lackovú 

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu  2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 13.12.2017. 

 

Informácie o plnení uznesení predkladá starostka obce. 

  

K bodu rôzne – bol vypracovaný návrh VZN o verejnom poriadku obce, kde sú okrem iného 

stanovené pravidlá používania zábavnej pyrotechniky. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli a 

webovej stránke obce na pripomienkovanie. 

 

Uznesenie č. 136/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie plnenie uznesení zo  dňa 

13.12.2017.  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2017. 

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov.  

 

K bodu 3. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017. 

 

Predkladá Mgr. Katarína Šutáková hlavná kontrolórka.  

Podľa § 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ods. 3 

má obec sledovať v priebehu roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby 

vykonávať zmeny vo svojom rozpočte s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu ku koncu 

rozpočtového roka. Z dôvodu zachovania bilancie bežného a kapitálového  rozpočtu obec 

prijala rozpočtové opatrenie č. 5/2017, v ktorom nedošlo k celkovému navýšeniu / poníženiu 

rozpočtu, len k presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami výdavkov 

bežného rozpočtu a finančných operácií. 



 

 

 

Uznesenie č. 137/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2017. 

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov.  

 

K bodu 4.  Rozpočet obce rok 2018 – položky. 

 

Predkladá hlavná kontrolórka. Podrobný rozpis rozpočtu na položky je súčasťou zápisnice.  

 

Uznesenie č. 138/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  berie na vedomie rozpočet obce na rok 2018 – 

položky. 

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov.  

  

K bodu 5. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budovou Kultúrneho domu 

a hasičskej zbrojnice, návrh kúpnej zmluvy. 

 

Za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov (cca 25m²) pod budovou Kultúrneho 

domu a hasičskej zbrojnice bol pripravený návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy ,  prípadne 

nájomnej zmluvy. Oslovení vlastníci  súhlasili s odpredajom.  

 

Uznesenie č. 139/2018: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  

a) schvaľuje  

 

-  kúpu pozemkov v kat. území Dolná Tižina, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste 

vlastníctva č. č. 487: parc. č. CKN 475/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, za 

kúpnu cenu 10 eur/m² od spoluvlastníkov (kupujúcich): Emílie Červenčíkovej,  rod. 

Trizuliaková,  nar. 14.10.1957, bytom 013 04 Dolná Tižina č. 201, v podiele  7/63 m2 (por. č. 

B5 LV), t.j.  vo výmere 0,8888 m2 za 8,88 eura, Petra Trizuliaka, rod. Trizuliak,   nar. 

30.05.1960, bytom: 013 04 Dolná Tižina č. 349, v podiele  7/63 m2 (por. Č. B6 LV), t.j. vo 



 

 

výmere 0,8888 m2, v podiele 7/63 (por. č. B10 LV), t.j. vo výmere 0,8888 m2 a v podiele 2/9 

(por. Č. B11 LV), t.j. vo výmere 1,7777 m2; spolu výmera zodpovedajúca jeho podielom je 

3,5553 m2 za 35,55  eura, Daniely Trizuliakovej,  rod. Trizuliaková,  nar. 05.02.1959,  

bytom: 013 04 Dolná Tižina č. 200, v podiele  7/63 m2 (por. č. B7 LV), t.j. vo výmere 0,8888 

m2 za 8,88 eura,  Zuzany Faltínovej, rod. Červenčíková,  nar. 06.09.1979, bytom: 013 31 

Divinka č. 114, v podiele 21/63 (por. č. B12 LV), t.j. vo výmere 2,6666 m2 za 26,66 eura a 

na liste vlastníctva č. 1151:  parc. č. CKN 471/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 

m2 za kúpnu cenu 10 eur/m2 od výlučného vlastníka Petra Bruka, rod. Bruk, nar. 

09.10.1978,   bytom 013 04 Dolná Tižina č. 182a  v podiele 1/1 za 170 eur. 

b) ukladá  

-  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy  

   Termín: do 20.3.2018  

-  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis starostke obce Dolná Tižina 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 6. Schválenie VZN o verejnom poriadku. 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť pravidlá pre udržiavanie čistoty a 

verejného poriadku na území obce a vytvoriť podmienky pre zabezpečenie ochrany života, 

zdravia a majetku obyvateľov obce. VZN o verejnom poriadku bolo predložené poslancom 

OZ, vyvesené na obecnej tabuli a webovej stránke v zákone stanovenej lehote na 

pripomienkovanie. Poslanec p. Vladimír Šušoliak mal výhrady k § 6 uvedeného VZN. Ostatní 

poslanci OZ nemali námietky a VZN o verejnom poriadku schválili. 

 

Uznesenie č. 140/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Dolná Tižina č. 1 o verejnom poriadku na území obce. 

 

Hlasovanie:               za:  6 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    Vladimír Šušoliak          

zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 7. Schválenie podania žiadosti o NFP  na malý projekt  /skautská klubovňa/. 

 



 

 

Predkladá starostka obce. Program cezhraničnej spolupráce INTERREG poskytuje v rámci 

výzvy nenávratný finančný príspevok na malý projekt. Obec má záujem o zapojenie sa do 

tejto výzvy. Z týchto finančných prostriedkov by boli financované stavebné úpravy skautskej 

klubovne. Rozpočet na stavebné úpravy je vo výške cca 42.000 eur. Výška nenávratného 

finančného príspevku je maximálne do výšky 33.000 eur. Spoluúčasť obce na financovaní je 

5%.  

 

Uznesenie č. 141/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina   

 

a) schvaľuje predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu – Stavebné 

úpravy klubovne č. 29 

 

b) schvaľuje zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci 

 

c) schvaľuje  zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého 

projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 8. Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu 

a modernizáciu hasičskej zbrojnice č. VI. P HaZZ 2018. 

 

Predkladá starostka obce. Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu číslo VI. P HaZZ 2018  na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu  na podporu zvýšenia 

ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb 

a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc. Obec sa 

zapojila do tejto výzvy. Z uvedených finančných prostriedkov by sa realizovali stavebné 

úpravy hasičskej zbrojnice (úprava fasády, modernizácia priestorov, úprava podlahy, výmena 

dverí, brány, strechy, okapy).  Nutnosť úpravy projektu  z dôvodu nesúhlasného stanoviska 

SPP distribúcia , statický posudok, rozpočet. Maximálna výška dotácie je 30000 eur. 

Spolufinancovanie obce je vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov. 

 

Uznesenie č. 142/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje  

 

- predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom Kultúrny dom a Hasičská zbrojnica – 

Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice v rámci výzvy č. VI. P HaZZ 2018 na predkladanie 



 

 

žiadostí o dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, 

 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadosti o dotáciu vo výške najmenej 5% 

z celkovej výšky výdavkov (v prípade, ak výdavky na projekt presiahnu výšku dotácie 

30 000,00 eur, obec zabezpečí dofinancovanie zvyšných výdavkov z vlastných zdrojov). 

 

 

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 9. Schválenie podania žiadosti na základe výzvy  Podpora rozvoja športu na rok 

2018 - detské ihrisko. 

 

Predkladá starostka obce. Obec má záujem  v rámci výzvy Úradu Vlády v programe Podpora 

rozvoja športu na rok 2018 podať žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt – Detská zóna hier 

v obci Dolná Tižina na vybavenie detského ihriska detskými hracími prvkami. Výška dotácie 

je 13000 eur. Spolufinancovanie obce je 5%. Celkové výdavky na uvedený projekt sú vo 

výške  15339,20 eur. 

V rámci tejto výzvy v podprograme máme záujem podať žiadosť o dotáciu na nákup športovej 

výbavy. 

 

Uznesenie č. 143/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje 

 

a) podanie žiadosti na poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja športu na rok 2018 

 

b) spoluúčasť obce na financovaní min. 5%   

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 10. Podanie informácií z Valného zhromaždenia Mikroregiónu Terchovská 

dolina. 

 

Informuje starostka obce.  Uznesenie je súčasťou zápisnice. Členský príspevok v združení je 

0,30 eur na obyvateľa, v rámci združenia je podaný projekt na vybavenie domácností 

kompostérmi na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu. 



 

 

 

Uznesenie č. 144/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie podané informácií z Valného 

zhromaždenia Mikroregiónu Terchovská dolina. 

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov.  

 

K bodu 10. Zámery obce na rok 2018. 

 

Predkladá starostka obce. Zámery obce na rok 2018: 

 

 

 Podzemné stojiská  -  termín 03-05.2018 – Inovatívny systém na zber. 

Pripravené geodetické zameranie  miesta, miesto odkonzultované so spoločnosťou  T+T a.s. 

Žilina (Ing. Ďurajka),  je podaná žiadosť o určenie stavebného úradu.  

Je potrebné doriešiť : Stavené konanie . 

Pripraviť: prekládku vedenia  káblovej televízie - TES Media  Žilina, telekomunikačného 

vedenia T COM Žilina. 

VO – elektronické trhovisko, príprava projektu. 

Vybrať počet kontajnerov -  návrh:  papier 5, plast 5, plast 2,5, kovy 2,5, kompozit 2,5. 

Rozpočet - predpoklad  25 500 EUR. 

 Zateplenie budovy ZS  jedáleň, oprava strechy , bleskozvod. 

Pripravené projekty, stavebné povolenie, nutné VO  termín 03-05 2018. 

Náklady  podľa rozpočtu  predpoklad  95 000,00 eur. 

Podaná  žiadosť  o dotáciu na MF 23.1.2018  na strechu. 

Návrh čerpať prostriedky z Rezervného fondu obce. 

 Detské ihrisko – prvky.     

Termín podania výzvy do 5.3.2018, dotácia 8000-13000 EUR,  predpoklad schválenia  

06/2018. 

Umiestnenie -  priestor Materskej škôlky. 

Predpoklad  16000 EUR. 



 

 

 Detské ihrisko Základná škola  04/2018 

Výzva  - MAS Terchovská dolina  04/2018,  dotácia cca 30000 eur. 

- Pozemok  majetok obce, je tam vhodné miesto pre umiestnenie detského ihriska, 

mladé rodiny, revitalizovaný priestor pre školu – je nutné celý priestor zosúladiť 

(budúcnosť chodníky, parkovisko, nastupné plochy, ohradenie školy , doprava). 

- Celkové náklady predpoklad 40 000 EUR. 

 

 Skautská klubovňa  -   termín podania   28.2.2018.   

Podaná žiadosť,   

Predpokladaná hodnota - výzva  dotácia  cca 30000 EUR -  INTERREG,  

projektu - cca 42000 EUR. 

 Domček cintorín – oprava.    

Starý cintorín, celkový vzhľad, padajú škridle, základná údržba. 

Rozpočet predpoklad  6000,00 EUR. 

 ÚPO  Dolná Tižina. 

Podaná   žiadosť  na Ministerstvo dopravy  23.1.2018.  

Predpoklad predloženia návrhu marec- apríl  2018, nutnosť  prerokovania návrhu na 

pracovných stretnutiach poslancov a stavebnej komisie.  

Náklady  : 12750 EUR  + obstarávateľ cca 4000 EUR– schvaľovací proces. 

 Investičný návrh  rekonštrukcie budovy Jednoty a Obecného úradu.    

Vyriešiť vysporiadanie pozemkov  pod budovou Jednoty a OÚ a predpokladaného záberu pod 

novou zástavbou 

 

V r. 2018 príprava projektu na stavebné konanie, r.2019 výstavba plánovaná. 

 

Priestory OÚ -  nevyhovujúce sociálne zariadenia, zateplenie strechy, úniky tepla, OÚ potreba 

archívu, skladových priestorov,  skultúrnenie priestorov vstupu do OÚ, rozšírenie predajnej 

plochy, dva samostatné vstupy do budovy. 

 Cintorín oplotenie- Petinka. 

Vypracovaný  projekt pre stavebné konanie.  

Nutnosť vysporiadať pozemky, nie sú vo vlastníctve obce. 

Prerokovať – návrh  vnútornej dispozície.  

Dom smútku – zlegalizovať. 

Oprava a rekonštrukcia Domu smútku -  pozemky, pripraviť rozpočet , rozsah - výmena 

okien, fasáda. 



 

 

 Kultúrny dom + hasičská zbrojnica. 

Vysporiadanie pozemkov – uzatvorená nájomná zmluva -  Urbár Dolná Tižina. 

Pripravené zmluvy na odkúpenie pozemkov pod budovou od občanov. 

Obec má:  vypravovaný statický posudok, vypracovaný energetický audit, 

vypracovaná architektonická štúdia  - nutnosť prerokovania návrhov.  

 CESTY (miestne komunikácie) v obci  Dolná Tižina. 

Cesty – Za vrchom – vypracované geodetické zameranie ciest, príprava projektu. 

Požiadavky :  oprava cesty do Bačína MK p.č. 1475/2 

                       oprava cesty MK p.č.1540/1 - nutnosť vypracovať  projekt + rozpočet 

                       oprava cesty MK p.č. 1539 

ŽSK správa ciest : v pláne investícii je oprava mosta MK p.č. 1622/1 

Ihrisko ( kanalizácia, cesta) ŽSK  - územné konanie – vydané stavebné povolenie. 

 

Uznesenie č. 145/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie podané informácie o zámeroch 

obce na rok 2018. 

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

 

12. Rôzne. 

 

Informuje starostka obce  

- odpustenie poplatku za nájom sály kultúrneho domu skautom – usporiadanie  plesu 

a hasičom – usporiadanie štefanskej zábavy 

- kolaudácia mosta cez potok Tižinka  15.2.2018, je potrebný zápis do katastra 

- vydané stavebné povolenie  vodovod 18.1.2018  - SVK Belá-Dolná Tižina-rekonštrukcia  

   Vodovodu 

-Podaná informácia o stavebných prácach v školskej jedálni ZŠ v čase jarných prázdnin 19. -

23. 2. 2018 

- Spotreba el. energie 

- Hodnotenie obce - Získanie Pečate Rozvoja obcí a miest 2017 

 

Uznesenie č. 146/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie podané informácie. 



 

 

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20.30 hod. 

 

Zapísala: Marta Lacková                          ........................................ 

                                               

 

.......................................     

Ing. Ľubica Ďuricová 

              starostka obce 

         

 

Overovatelia:  

Vladimír Bačinský                                                                          ....................................... 

Vladimír Šušoliak                      .............................................. 


