
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Tižina 

konaného dňa 6.6.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Poslanci : Ing. Adriana Bačinská 

       Vladimír Bačinský 

                  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  

      Jozef Bajaník 

             

Program: 

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

zapisovateľky. 

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 28.2.2018. 

3. Záverečný účet obce za rok 2017. 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu.. 

Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017. 

Schválenie  záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia za rok 2017. 

Schválenie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu. 

      4.   Správa audítorky. 

      5.   Konsolidovaná  výročná správa obce. 

      6.   Čerpanie rezervného fondu obce – uvoľnenie prostriedkov. 

      7.   Čerpanie rozpočtu obce k 30.4.2018. 

      8.   Uznesenie z pracovného rokovania Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina. 

      9.   Žiadosť p. Jozefa Bajaníka, bytom Dolná Tižina 306. 

    10.   Schválenie majetko-právneho vzťahu JEDNOTA – Obec Dolná Tižina. 

     11.  Rôzne. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania. 

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.  

   

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. Adriana Bačinská - predseda 

                                                   Lukáš Ďurina, Jozef Mičian - členovia 

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 28.2.2018 

 

Informácie o plnení uznesení predkladá starostka obce. 

  

K bodu 5 – vysporiadanie pozemkov pod budovou KD a hasičskej zbrojnice – návrh budúcej 

zmluvy zatiaľ nie je podpísaný všetkými účastníkmi  

K bodu 7 – žiadosť skautská klubovňa – projekt podaný, administatívna kontrola ukončená 

postúpený na odborné posúdenie. 

K bodu 8 – žiadosť o projekt: detské ihrisko a nákup športovej výbavy – žiadosť nebola 

schválená. 

K bodu 9 – žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice – žiadosť 

podaná 6.4.2018, prebieha administratívna kontrola a hodnotenie 

 

Uznesenie č. 147/2018: 

 

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

28.2.2018.  

 

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 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov.  

 

K bodu 3. Záverečný účet obce za rok 2017 

                  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu, 

                  Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017,  

                  Schválenie  záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia za rok 2017, 

      Schválenie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu. 

 

Predkladá Mgr. Katarína Šutáková hlavná kontrolórka.  



 

 

 

V zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predložila hlavná kontrolórka obce odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu 

obce Dolná Tižina za rok 2017. 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Dolná Tižina za rok 2017 bolo 

spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Dolná Tižina za rok 2017 

a na základe finančných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2017. 

Záverečný účet obce za rok 2017  bol zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke po dobu 

15 dní od 14.5.2017. Finančné hospodárenie sa riadilo schváleným rozpočtom, bolo 

schválených 5 rozpočtových opatrení na úpravu rozpočtu. Výsledok hospodárenia je prebytok 

hospodárenia.  Prebytok rozpočtu a zostatok  finančných operácií navrhujeme použiť na 

tvorbu rezervného fondu.  
 

Uznesenie č. 148/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  

a) berie na vedomie  správu hlavného kontrolóra a stanovisko k  Záverečnému účtu za rok                 

2017, 

b)  berie na vedomie  rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017, 

c)  schvaľuje  záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad, 

d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo  

výške 85 887,99 eur. 

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.   Správa audítorky. 

 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou nezávislého audítora o audite 

účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2017, ktorú vypracovala nezávislá audítorka Ing. 

Jozefína Smolková. Audit účtovnej závierky obce Dolná Tižina obsahuje súvahu 

k 31.12.2017, výkaz ziskov a strát za končiaci sa rok k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré 

obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Audítorka vo svojej správe 

skonštatovala, že priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie obce Dolná Tižina a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 

dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 149/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie správu nezávislého 

audítora o audite účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2017 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 5.  Konsolidovaná  výročná správa obce. 

 

Starostka obce Dolná Tižina oboznámila poslancov s konsolidovanou výročnou správou obce 

Dolná Tižina za rok 2017. 

Uznesenie č. 150/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú 

správu obce Dolná Tižina za rok 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 6. Čerpanie rezervného fondu obce – uvoľnenie prostriedkov. 

 

Informuje Mgr. Katarína Šutáková, kontrolórka obce. 

Prebytok, resp. schodok rozpočtu obce sa zisťuje podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) ako rozdiel príjmov (bežného a kapitálového rozpočtu) a 

výdavkov (bežného a kapitálového rozpočtu). Ak príjmy a výdavky rozpočtu boli vyrovnané, 

nevznikol prebytok ani schodok rozpočtu obce. Zostatok peňažných prostriedkov na 

bankovom účte teda nie je z bežného rozpočtu ani z kapitálového rozpočtu. Zostatok 

prostriedkov na bankovom účte môže byť len z finančných operácií, ak príjmové finančné 

operácie boli vyššie ako výdavkové finančné operácie.  

Podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. zdrojom peňažných fondov okrem iných 

zdrojov sú aj zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou návratných zdrojov 

financovania a nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu 

Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu.  

Ak obec netvorí iné peňažné fondy, zostatky príjmových finančných operácií podľa 

predchádzajúcej vety sú prostriedkami rezervného fondu obce. Rezervný fond obce je 

peňažným fondom obce. Rezervný fond obce možno použiť len na kapitálové výdavky. Na 

bežné výdavky možno použiť rezervný fond len podľa § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. na 

základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, a to v prípade, ak v priebehu rozpočtového roka 

vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce 

alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou 

okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu. Okrem tohto 



 

 

prípadu rezervný fond obce ani iné peňažné fondy (ak by ich tvorila obec) nemožno použiť na 

bežné výdavky. 

 

Uznesenie č. 151/2018: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu 

na úhradu kapitálových výdavkov obce Dolná Tižina, konkrétne na:  

 

- projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti objektov ZŠ Dolná Tižina“ – stavebné úpravy   

  vrátane zateplenia na parc. č. CKN 762/1, k.ú. Dolná Tižina vo výške 90 000,00 Eur  

- projekt „Stojisko polopodzemných kontajnerov“ vo výške 25 000,00 Eur  

- vybudovanie cestnej infraštruktúry v obci Dolná Tižina vo výške 55 000,00 EUR  

 

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 7.  Čerpanie rozpočtu obce k 30.4.2018. 

 

Predkladá Mgr. Katarína Šutáková, kontrolórka obce. 

Podľa § 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ods. 2, 

obce sú povinné hospodáriť s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a 

počas roka kontrolovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami. Podľa ods. 3 obec má 

sledovať v priebehu roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávať 

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

rozpočtového roka.  

K 30.04.2018 obec neprijala rozpočtové opatrenie, v ktorom by došlo k celkovému 

navýšeniu / poníženiu rozpočtu, a k presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými 

položkami výdavkov bežného rozpočtu a finančných operácií . Čerpanie je percentuálne 

primerané k obdobiu k 30.04.2018. 

 

Uznesenie č. 152/2018: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie plnenie rozpočtu obce k 30.04.2018 

 

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 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 8.  Uznesenie z pracovného rokovania Združenia obcí Mikroregión Terchovská 

dolina. 



 

 

 

Predkladá starostka obce. Naša obec je členom združenia obcí Mikroregión Terchovská 

dolina, ktoré podalo projekt „Predchádzanie vzniku BRKO (biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu) na území Združenia obcí MTD v rámci výzvy  č. OPKZP-PO1-SC111-

2017-23 Kvalita životného prostredia. Každá obec sa bude podieľať na spolufinancovaní 

uvedeného projektu  vo výške 5%.  Nakoľko počet kompostérov bol v projekte krátený, pre 

našu obec budú poskytnuté kompostéry v počte 205 ks z projektu. Chýbajúce kompostéry je 

nutné do ostatných domácností dokúpiť z prostriedkov obce. Prítomní poslanci súhlasili 

s dokúpením cca 130 ks kompostérov prostredníctvom Združenia obci MTD. 

 

Uznesenie č. 153/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina   

 

a) schvaľuje spolufinancovanie projektu „Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia 

obcí MTD v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23 Kvalita životného prostredia. vo 

výške 5% . 

 

b) ukladá starostke obce zabezpečiť chýbajúce kompostéry  

 

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.  Žiadosť p. Jozefa Bajaníka, bytom Dolná Tižina 306. 

 

Pán Jozef Bajaník bol osobne prítomný na rokovaní OZ z dôvodu oboznámenia dôvodu 

podania  žiadosti,  v ktorej žiada o udelenie výnimky k výstavbe rodinných domov 

v ochrannom pásme do 50 m od hranice pozemku cintorína. Pozemky p.č. 729/7, 729/12, 

729/13, 729/14 nadobudol darovacími a kúpnymi zmluvami za účelom využitia týchto 

pozemkov na stavebné parcely, o čom svedčí potvrdenie Obecného úradu v Dolnej Tižine zo 

dňa 23.10.2008, kde sa uvádza, že uvedené pozemky sú určené na IBV, taktiež k uvedeným 

pozemkom bola vybudovaná zo strany SEVAK Žilina kanalizačná prípojka pri realizácii 

projektu odkanalizovania domácností. V roku 2010 bol prijatý zákon č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve, podľa § 15 ods. 7 uvedeného zákona v ochrannom pásme sa nesmú 

povoľovať ani umiestňovať budovy, okrem budov, ktoré súvisia s pohrebníctvom. 

Podľa §15 ods. 8 uvedeného zákona vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na 

primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku. Náklady spojené s technickými 

úpravami v ochrannom pásme a náhrady za obmedzenie užívania pozemku v ochrannom 

pásme uhrádza zriaďovateľ pohrebiska; ak sa vlastník pozemku v ochrannom pásme a 

zriaďovateľ pohrebiska o výške náhrady nedohodnú, rozhodne o nej súd. 

Poslanci obecného zastupiteľstva nemali námietky k výstavbe na pozemkoch uvedených 

v žiadosti. Starostka obce v rámci riešenia uvedenej problematiky požiada o súčinnosť 

a pomoc k možnosti udelenia výnimky zo zákona č. 131/2010 Z.z.: Spoločný stavebný úrad 

 



 

 

vo Varíne, Krajský stavebný úrad v Žiline, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina 

a taktiež požiada o stanovisko a riešenie Ministerstvo dopravy SR  a Ministerstvo 

zdravotníctva  

  

Uznesenie č. 154/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Bajaníka, 

bytom Dolná Tižina  306. 

 

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. Schválenie majetko-právneho vzťahu JEDNOTA – Obec Dolná Tižina. 

 

Predkladá starostka obce. Za účelom investičného zámeru rekonštrukcie budovy na p.č. 494/2 

k.ú. Dolná Tižina je nutné schválenie riešenia majetko-právneho vzťahu k pozemku, na 

ktorom je umiestnená stavba  

 

Uznesenie č. 155/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  v rámci investičného zámeru rekonštrukcie 

budovy – Domu služieb č. súp. 333 na parc. č. CKN 494/2, ktorý je v podielovom 

spoluvlastníctve Obecného úrad Dolná Tižina v podiele  363/100 a COOP JEDNOTA, 

spotrebné družstvo, Žilina v podiele 637/1000, ktorý bol schválený uznesením Obecného 

zastupiteľstva Obce Dolná Tižina č. 117/2017 zo dňa 28.3.2017, po prerokovaní  schvaľuje 

návrh možnosti riešenia majetko-právneho vzťahu k pozemku parc. č. CKN 494/2, na ktorom 

je plánovaná prístavba k existujúcej budove v nasledovnom znení:  

 

1. Pozemok parc.č. CKN 494/2 pod budovou Domu služieb č. súp. 333 a pozemok parc. č.  

CKN 494/1 pod plánovanou prístavbou k existujúcej budove, obidve kat. územie Dolná 

Tižina bude majetkom Obce Dolná Tižina. 

 

2. COOP Jednota, spotrebné družstvo, Žilina poskytne Obci Dolná Tižina na financovanie 

stavebných prác v súvislosti s rekonštrukciou budovy – Domu služieb č. súp. 333 finančné 

prostriedky vo výške zodpovedajúcej výmeru pozemku pod existujúcou budovou Domu 

služieb a výmere pozemku pod plánovanou prístavbou na parc. č. CKN 494/1 za cenu 

stanovenú podľa Znaleckého posudku . 7/2018 zo dňa 9.3.2018 vypracovaného znalcom Ing. 

Sláva Rehm, Revolučná 3290/5 Žilina. 

 

3. Dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. CKN 494/2 a parc. č. 494/1, kat. územie Dolná 

Tižina bude dohodnutý na základe nájomnej zmluvy. 

 

Ukladá starostke obce Dolná Tižina Ing. Ľubici Ďuricovej: 

 

a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy, 



 

 

 

b) pripraviť zmluvu o nájme pozemku medzi prenajímateľom Obec Dolná Tižina a nájomcom 

COOP Jednota, spotrebné družstvo, Žilina 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 11. Rôzne. 

 

Informuje starostka obce: 

 

 Hasiči – poskytnutá dotácia  1400 Eur – čerpanie. 

 Dokončenie – oporný múr – šetrenie oproti zmluve 4315,97 eur  (sponzori + zmeny oproti 

projektu. Celkové náklad 43492,21 eur. 

 Jedáleň  17.2-25.2.2018 – vyúčtovanie 22939,96 eur (2902,61 práce naviac). 

 Výmena zástavky – lepšia viditeľnosť, odvoz., likvidácia - 1157eur. 

 Zverejnené faktúry a zmluvy na webovom sídle obce 

 

 Poďakovanie za všetky akcie jednotlivým zložkám: 

- hasiči – fašiangy, váľanie a stavanie máje, návšteva detí MŠ v hasičskej zbrojnici 

- skauti – deň detí, smetizberák 

- Materská škola – uvítanie detí do života, váľanie a stavanie mája, deň detí 

   obec podporila plavecký výcvik detí - 400 eur, webová stránka MŠ - 400 eur 

 Podnet p. Jozefa Bajaníka  pridať na MK  1537/8,9,10 minimálne 1 lampu – osvetlenie 

z dôvodu rozžírenia IBV. 

 Zabezpečiť objednávku na stavené práce Bačín  – p. Santus – rigol. 

 

 

Uznesenie č. 156/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie podané informácie starostky 

obce. 

 

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.  

 

 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 



 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21.30 hod. 

 

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

                                               

 

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

Ing. Ľubica Ďuricová 

              starostka obce 

         

 

Overovatelia:  

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

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


