Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolná Tižina
konaného dňa 1.3.2019.
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce
Poslanci : Ing. Adriana Bačinská
Ing. Ján Buchta
Peter Bukovinský
Ľubomír Ďurina
Ing. Roman Lacek
Vladimír Šušoliak
Branislav Zicho
Ďalší prítomní: PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka obce
Marta Lacková, pracovníčka obce, poslanec NR SR Milan Laurenčík

Program:
1. Schválenie programu OZ, určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018.
4. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018.
5. Rozpis rozpočtu na rok 2019.
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018.
7. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2018.
8. Schválenie audítorky obce.
9. Zásady odmeňovania poslancov OZ.
10. Schválenie komisií OZ a voľba členov.
11. Výzva – kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-40 výstavba bioretenčného systému na
zachytenie zrážkových vôd- stavebné úpravy školského nádvoria.
12. Výzva Úrad vlády SR – Podpora rozvoja športu na rok 2019.
13. Žiadosť občanov o opravu mosta (Žemelovia).
14. Nákup stanov.
15. Zámery obce na rok 2019 .
16. Rôzne.
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce. Privítala
všetkých prítomných.
Na úvod zasadnutia požiadal o slovo poslanec NR SR Milan Laurenčík
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 1. Schválenie programu OZ, určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania.
Starostka obce navrhla za :
Zapisovateľku:

Martu Lackovú

Overovateľov zápisnice:
Ing. Ján Buchta, Vladimír Šušoliak
Návrhovú komisiu v zložení : Peter Bukovinský, Ľubomír Ďurina
Hlasovanie:

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení.
Informovala starostka obce.
Uznesenie č. 1/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie informácie starostky k plneniu
uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2018.
Hlasovanie:

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 3. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018.
Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka.
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 31.12.2018 obec prijala rozpočtové opatrenie č. 4/2018, v ktorom nedošlo k celkovému
navýšeniu / poníženiu rozpočtu, len k presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými
položkami výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu.
Uznesenie č. 2/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2018.
Hlasovanie:

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,

Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak,
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018.
Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka.
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.
Podľa § 13 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ods. 1
a 2 sa do plnenia rozpočtu obce celku zahrňujú len tie príjmy, výdavky a finančné
operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. Na zaradenie príjmu alebo
výdavku do plnenia rozpočtu obce v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo
odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce.
Príjmy k 31.12.2018:
Schválený
Bežný
rozpočet
Kapitálový
rozpočet
Finančné
operácie
Spolu
príjmy

Upravený

Čerpanie

Rozdiel

Plnenie
%
95

1 077 700,00

1 077 700,00

1 027 822,64

49 877,36

150 000,00

150 000,00

37 087,00

112 913,00

25

0

170 000, 00

170 000,00

0

100

1 227 700,00

1 397 700,00

1 234 909,64

162 790,36

88

Upravený
590 200,00

Čerpanie
260 304,53

Rozdiel
217 930,04

%
63

320 000,00

229 210,86

90 789,14

72

Výdavky k 31.12.2018:
Schválený
Bežný
590 200,00
rozpočet
Kapitálový
150 000,00
rozpočet
Finančné
0
operácie
Spolu
740 200,00
výdavky

0
910 200,00

601 480,82

Čerpanie je percentuálne primerané obdobiu k 31.12.2018.

0
308719,18

66

Uznesenie č. 3/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie plnenie rozpočtu obce
k 31.12.2018.
Hlasovanie:

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak,
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Rozpis rozpočtu na rok 2019.
Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka.
Rozpočet obce musí obsahovať programy a to najmenej tri rozpočtové roky dopredu, čo
znamená, že rozpočet obce sa zostavuje v programovej štruktúre ako programový rozpočet.
Novelizáciou zákona č. 583/2004 Z.z. s účinnosťou od 01. januára 2014 môže OZ obce do
2000 obyvateľov rozhodnúť o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce. Obecné
zastupiteľstvo obce Dolná Tižina schválilo uznesením neuplatňovanie programovej štruktúry
rozpočtu obce.
Rozpočet obce Dolná Tižina na rok 2019 je zostavený na úrovni hlavnej kategórie
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Podľa § 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ods. 1, obce sú povinné vykonať po
schválení rozpočtu jeho rozpis na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy obce.
Finančný rozpočet obce na rok 2019, návrh finančného rozpočtu na roky 2020, 2021 a rozpis
rozpočtu Základnej školy sú súčasťou zápisnice.
Uznesenie č. 4/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie
a) Finančný rozpočet obce na rok 2019 a návrh finančného rozpočtu na roky 2020, 2021
b) Rozpis rozpočtu Základnej školy Dolná Tižina a návrh finančného rozpočtu na roky 2020,
2021.
Hlasovanie:

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak,
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Predkladá PaedDr. Katarína Šutáková.
Podľa § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór
obce obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti. a to do 60 dní
po uplynutí kalendárneho roku. Správa je súčasťou zápisnice.
Uznesenie č. 5/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok
2018.
Hlasovanie:

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak,
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2018.
V súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019 predložila
hlavná kontrolórka obce PaedDr. Katarína Šutáková na rokovanie OZ správu z kontroly
vykonanej riadnej inventarizácie majetku obce k 31.12.2018 (súčasť zápisnice).
Uznesenie č. 6/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine
riadnej inventarizácie k 31.12.2018.
Hlasovanie:

berie na vedomie správu z kontroly vykonania

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak,
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Schválenie audítorky obce.
Podľa zákona má mať obec po uplynutí účtovného roka overenú účtovnú závierku audítorom.
Audit pre našu obec vykonávala p. Ing. Smolková Jozefína. Hodnota auditu je vypočítaná
v zmysle usmernenia č. 15/ETIKA/2010, str. 2 bod 2 vo výške 2018 Eur. Prítomní poslanci
súhlasili, aby audit za rok 2018 vykonala p. Ing. Smolková Jozefína.

Uznesenie č. 7/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje audítorku p. Ing. Smolkovú Jozefínu na
vykonanie auditu pre obec za rok 2018 a cenu 2018 eur za vykonanie auditu.
Hlasovanie:

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak,
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Zásady odmeňovania poslancov OZ.
Predkladá PaedDr. Katarína Šutáková.
Zásady upravujú poskytovanie odmien poslanom OZ, predsedom a členom komisií obecného
zastupiteľstva, odmeňovanie a plat zástupcu starostu (príloha zápisnice).
Poslanec OZ p. Ľubomír Ďurina sa vzdal odmeny za výkon poslaneckej práce, odmeny za
účasť na zasadnutí OZ, odmeny za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva.
Člen komisie životného prostredia, verejného poriadku p. Miroslav Bačinský sa vzdal odmeny
za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 8/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine
a) schvaľuje: zásady odmeňovanie poslancov OZ
b) ruší: zásady odmeňovanie poslancov OZ zo dňa 14.9.2010 schválené uznesením OZ č.
19f/2010
c) berie na vedomie: vzdanie sa odmien za svoj mandát - poslanec OZ p. Ľubomír Ďurina
d) berie na vedomie: vzdanie sa odmeny člena komisie - p. Miroslav Bačinský

Hlasovanie:

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak,
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 10. Schválenie komisií OZ a voľba členov.
Poslanci OZ schválili navrhnuté komisie ktoré budú pracovať pri OZ, zároveň boli doplnení
členovia komisií.
Komisia výstavby, životného prostredia:
Predseda
Ing. Ján Buchta
Členovia
Ľubomír Ďurina
Ing. Ján Bučkuliak
Jozef Bajaník
Ing. Pavol Košút
Komisia na ochranu verejného poriadku, nezlučiteľnosť funkcií:
Predseda
Branislav Zicho
Členovia
Peter Bukovinský
Vladimír Šušoliak
Komisia kultúrna, sociálna, školstva:
Predseda
Ing. Roman Lacek
Členovia
Eva Ondrová
Mgr. Milada Dávidíková
Mgr. Monika Buchtová
Lukáš Ďurina
Komisia životného prostredia, verejného poriadku:
Predseda
Šušoliak Vladimír
Členovia
Ing. Adriana Bačinská
Miroslav Bačinský
Uznesenie č. 9/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje komisiu výstavby, životného prostredia,
komisiu na ochranu verejného poriadku a nezlučiteľnosť funkcií, komisiu kultúrnu, sociálnu,
školstva, komisiu životného prostredia, verejného poriadku a jej členov.
Hlasovanie:

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak,
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Výzva – kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-40 výstavba bioretenčného systému
na zachytenie zrážkových vôd- stavebné úpravy školského nádvoria.
Informuje starostka obce.
Je podaná žiadosť k výzve o nenávratný finančný príspevok – kód výzvy OPKZP-PO2SC211-40 výstavba bioretenčného systému na zachytenie zrážkových vôd - stavebné úpravy
školského nádvoria. Predpokladané náklady projektu sú 185 805,59 eur. Obec sa bude
podieľať na spolufinancovaní minimálne 5% z celkových nákladov projektu.

Uznesenie č. 10/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného
prostredia 2014-2020, vyhlásenej 20.4.2018, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na
realizáciu projektu: Výstavba bioretenčného systému na zachytenie zrážkových vôd., ktorý
bude realizovaný obcou Dolná Tižina,
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu
10 000,00 EUR.
Hlasovanie:

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak,
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. Výzva Úrad vlády SR – Podpora rozvoja športu na rok 2019.
-

detské prvky umiestnené v priestoroch Materskej školy
nákup športovej výbavy pre futbalový klub

Uznesenie č. 11/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje:
1. podanie výzvy Úradu vlády SR – Podpora rozvoja športu na rok 2019
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
Hlasovanie:

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 13. Žiadosť občanov o opravu mosta (Žemelovia).

Žiadosť je súčasťou zápisnice. Na obec bola podaná žiadosť spoluobčanov o opravu mosta k
miestnej komunikácii č.1572/1, ktorý je v zlom technickom stave. Most slúži ako prístup
k rodinným domom.
Uznesenie č. 12/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine poveruje starostku obce zhodnotiť stav mosta, zadať
vypracovať statický posudok, resp. projekt rekonštrukcie mosta, preveriť stav
odkanalizovania uvedenej lokality. Následne určiť rozsah rekonštrukcie a jej náklady.
Hlasovanie:

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak,
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 14. Nákup stanov.
Starostka obce informovala poslancov o zámere zakúpiť stany – 2ks, ktoré budú využívané na
rôzne spoločenské akcie a kultúrne podujatia. Poslancom bola predložený predpokladané
náklady . Nákup stanov schválili.
Uznesenie č. 13/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje nákup stanov.
Hlasovanie:

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak,
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 15. Zámery obce na rok 2019
Informuje starostka obce:
 Detské ihrisko, športové oblečenie, prvky – bola podaná žiadosť na Úrad vlády SR,
celková dotácia predstavuje 8.000 – 13.000 eur. (Účel – podpora futbalového klubu,
umiestnenie detských prvkov v priestoroch Materskej školy.)
 Nákup kompostérov – bol schválený uznesením OZ č. 153/2018 – dokúpiť
chýbajúce kompostéry k zaevidovaným číslam domov – počet k dátumu konania OZ
170 ks.
 Monografia obce - návrh tlače knihy monografia obce 500 ks.

 Obnovenie zastávok MHD – renovácia, pracovníci OÚ.
 Učebňa v ZŠ – dotácia – požadovaná suma 67.932,25 Eur – kladné vyjadrenie VÚC.
 Detské ihrisko ZŠ – 9/2019 –bude výzva MAS – dotácia cca 30.000 eur – je
pripravený projekt, podaná žiadosť na stavebné konanie (detské ihrisko pre mladé
rodiny, oplotenie, záhradné práce – predpokladané náklady 40.000 eur) – do
budúcnosti zámer – vybudovanie chodníkov, parkoviska, nástupné plochy, ohradenie
školy, doprava.
 Skautská klubovňa – zmluva o poskytnutí NFP, schválená 20.9.2018 (rekonštrukcia
exteriéru a zateplenie budovy)
Rozpočet – celkové náklady 55.171,52 eur
Fin. príspevok z EFRR
29.461,59 eur
Fin. príspevok zo ŠR
5.517,15 eur
Fin. príspevok vlastné zdroje 20.192,79 eur
Termín ukončenia projektu 31.8.2019.
Bola podaná žiadosť skautov o vybudovanie kanalizačnej prečerpávacej šachty pre
skautskú klubovňu, a žiadosť o povolenie zriadenia plynovej prípojky k skautskej
klubovni.
 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – poskytnutá dotácia 27.487 eur, začala
realizácia.
 Riešenie dopravnej situácie pri ZŠ – prechod pre chodcov – kladné vyjadrenie
Správy ciest ŽSK – vypracovať projekt (chodníky, prechod, značky).
 ÚPO zverejnený návrh 4.3.2019, prerokovací proces.
 Rekonštrukcia mosta cez potok (pivnice) – je vydané stavebné povolenie, je
zaradený do plánu opráv, verejné obstarávanie ŽSK.
 Rekonštrukcia budovy COOP Jednota a obecného úradu – vyriešiť vysporiadanie
pozemkov, v r.2019 – príprava projektu, stavebné konanie, 2020 – plánovaná výstavba
- priestory OÚ nevyhovujúce sociálne zariadenia, zateplenie strechy- úniky tepla,
priestory pre archív, skladové priestory, skultúrnenie priestorov vstupu na OÚ, presun
pošty.
 Dom smútku, oplotenie – vypracovaný projekt k stavebnému konaniu pre oplotenie,
nutnosť vysporiadania pozemkov, nutnosť legalizácie Domu smútku, oprava
a rekonštrukcia Domu smútku (príprava rozpočtu, výmena okien, oprava fasády).
 Kultúrny dom – príprava stavebnej dokumentácie pre stavebné povolenie,
vysporiadanie pozemkov (nájomná zmluva Urbár), pripravené zmluvy na odkúpenie
podielov od občanov. Je vypracovaný statický posudok, energetický audit,
architektonická štúdia. A základe podkladov zadať vypracovanie projektovej
dokumentácie.
Uznesenie č. 14/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie zámery obce na rok 2019.
Hlasovanie:

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak,
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 16. Rôzne.
-

Podané informácie – Správa o činnosti za rok 2018 Mikroregión Terchovská dolina,
uznesenie zo zasadnutia , konaného dňa 28.2.2019
Prednesené podklady k zabezpečeniu školského stravovania podľa Zákona č.
544/2010.
Spoločnosť SIMS vykonala analýzu miest a obcí SR, len 10,18% obcí (z 2926 obcí)
získalo rating A. Naša obec bola hodnotená ratingom Aa. Hodnotená bola finančná či
majetková bonita a ďalšie finančné ale aj nefinančné ukazovatele.

Uznesenie č. 15/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie podané informácie starostky obce.
Hlasovanie:

za: 7 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak,
Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
Starostka poďakovala všetkým za účasť pracovné stretnutie ukončila.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 hod.
Zapísala: Marta Lacková

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

.......................................
Ing. Ľubica Ďuricová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Buchta

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

Vladimír Šušoliak

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

