Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolná Tižina
konaného dňa 25.6.2019.
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce
Poslanci : Ing. Ján Buchta
Peter Bukovinský
Ľubomír Ďurina
Ing. Roman Lacek
Vladimír Šušoliak
Branislav Zicho
Ospravedlnil sa: Ing. Adriana Bačinská
Ďalší prítomní: PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka obce
Marta Lacková, pracovníčka obce
Miroslav Kabatiar, Juraj Kabatiar

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice,
zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Záverečný účet obce za rok 2018.
4. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2018.
5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015.
6. Prechod pre chodcov pri ZŠ – schválenie projektu a finančných prostriedkov.
7. Oplotenie Základnej školy – schválenie projektu a finančných prostriedkov.
8. Žiadosť ZŠ o spolufinancovanie projektu „S funkčnou gramotnosťou k lepším
vzdelávacím výsledkom a k lepšiemu uplatneniu v živote“.
9. Žiadosť ZŠ o finančnú podporu a spoluprácu – vybavenie školskej jedálne.
10. Žiadosť o vysporiadanie pozemku.
11. Rôzne.
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 6 a OZ je uznášania schopné.
Na základe požiadavky p. Miroslava Kabatiara a Juraja Kabatiara zúčastniť sa na rokovaní
OZ za účelom predloženia žiadosti o vyjadrenie a súhlas na výstavbu 2 rodinných domov na
poz. p.č. 502/21, 502/22, žiadosť o stavebné úpravy miestnej komunikácie p.č. 1569/2 za
účelom sprístupnenia cesty na pozemok p.č. 502/21, 502/22.
bol doplnený bod programu – Žiadosti o vyjadrenie a súhlas na výstavbu 2 rodinných domov
na poz. p.č. 502/21, 502/22, žiadosť o stavebné úpravy miestnej komunikácie p.č. 1569/2 za

účelom sprístupnenia cesty na pozemok p.č. 502/21, 502/22 ktorý sa prejednával ako prvý
bod programu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania aj s doplňujúcim
bodom programu.
Starostka obce navrhla za :
Zapisovateľku:
Martu Lackovú
Overovateľov zápisnice:
Ing. Roman Lacek, Ľubomír Ďurina
Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Ján Buchta, Vladimír Šušoliak
Hlasovanie:

za: 6 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.
Doplňujúci bod programu – Žiadosť p. Miroslava Kabatiara a Juraja Kabatiara
o vyjadrenie a súhlas s plánovanou výstavbou 2 rodinných domov na poz. p. č. 502/21,
502/22, žiadosť o stavebné úpravy miestnej komunikácie p.č. 1569/2 za účelom
sprístupnenia cesty na pozemok p.č. 502/21, 502/22.
Pozemky p.č. 502/21 a 502/22 v k.ú. Dolná Tižina, sú vo vlastníctve Miroslava a Juraja
Kabatiara, ktorí predložili na OZ žiadosť o vyjadrenie a súhlas k zámeru výstavby 2
rodinných domov na uvedených pozemkoch. V návrhu územného plánu sú tieto pozemky
určené v budúcnosti na výstavbu. ÚPO zatiaľ nie je schválený. K pozemkom vedie prístupová
cesta vo vlastníctve obce p.č. 1569/2 a žiadajú o vydanie súhlasu na stavebné úpravy miestnej
komunikácie na vlastné náklady. Menovaní zároveň predložili písomné vyjadrenie SSE
Žilina, ktorá má záujem v uvedenej lokalite rozšíriť elektrickú sieť vo vlastnej réžii.
Zásobovanie pitnou vodou si zabezpečia vybudovaním studní na uvedených pozemkoch,
zásobovanie elektrickou energiou bude zabezpečené fotovoltaickým systémom. Po vzájomnej
diskusii súhlasili poslanci s obhliadkou uvedenej lokality, ktorú vykoná stavebná komisia.
Stanovisko k uvedenej žiadosti bude prijaté na ďalšom zasadnutí OZ. Dokumenty sú súčasťou
zápisnice.
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení.
OZ zo dňa 1.3.2019:
Informuje starostka obce.
K bodu 11. Výzva – kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-40 výstavba bioretenčného systému na
zachytenie zrážkových vôd- stavebné úpravy školského nádvoria – prebieha administratívna
kontrola, dokladovanie požadovaných dokumentov do termínu 8.7.2019.
K bodu 12. Výzva Úrad vlády SR – Podpora rozvoja športu na rok 2019 – nákup športovej
výbavy – schválená dotácia 3000 eur, požadovaná suma 5162 eur, upravený rozpočet 4567
eur – doplnenie podkladov.

K bodu 13. Nákup stanov – prebehlo verejné obstarávanie a nákup stanov, je nutné dokúpiť
závažie.
OZ zo dňa 27.3.2019 k ÚPO:
Uskutočnilo sa stretnutie poslancov OZ s obstarávateľom ÚPO dňa 16.5.2019. Usmernenie
obstarávateľa s administratívnym postupom pri pokračovaní procesu obstarávania ÚPO. OZ
sa dohodlo na pracovnom stretnutí k danej problematike – termín august 2019.

Uznesenie č. 20/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie informácie starostky k plneniu
uznesení zo dňa 1.3.2019 a 27.3.2019.
Hlasovanie:

za: 6 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. Záverečný účet obce za rok 2018.
Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka. Záverečný účet je súčasťou
zápisnice.
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky náležitosti podľa § 16 ods.
5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený na úradnej tabuli dňa 14.
mája 2019 na dobu 15 dní.
Obec má povinnosť auditu v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov – účtovná závierka účtovnej jednotky musí byť audítorom
overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.
Uznesenie č. 21/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine:
a) berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za
rok 2018
b) berie na vedomie Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018
c) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad
d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 148 100,28 Eur
Hlasovanie:

za: 6 Ján Buchta, Peter Bukovinský, Ľubomír Ďurina, Ing. Roman
Lacek, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho

proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2018.
Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka. Správa je súčasťou zápisnice.
Konsolidovaná výročná správa obce Dolná Tižina za rok 2018 je dokument, ktorý nielen
formou čísiel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala s finančnými prostriedkami v roku 2018.
ale poskytuje aj základné informácie o majetkovej a finančnej situácii, súhrn za všetky súčasti
konsolidovaného celku, analýzu príjmov a výdavkov konsolidovaného celku a ostatné
dôležité informácie o obci a je rozpočtovej organizácii ako konsolidovanej účtovnej jednotky.
Obec zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za ňou zriadenú rozpočtovú organizáciu,
tvoriacu konsolidovaný celok na základe jej individuálnej účtovnej závierky. Konsolidovanú
závierku overuje audítor.
Uznesenie č. 22/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu
obce za rok 2018.
Hlasovanie:

za: 6 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. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015.
Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu
na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni sa mení a dopĺňa takto:
§4 sa ruší a nahrádza sa novým znením:
Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni
(1) Školská jedáleň poskytuje deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa Finančného
pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov .
Prílohou k tomuto Dodatku sú Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019.

(2) Obec Dolná Tižina určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v súlade
s ustanoveniami § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s §4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(3) Zriaďovateľ určuje prispievať na úhradu režijných nákladov, ktoré vznikli pri
poskytovaní stravovania deťom a žiakom v sume 0,25 €/ jedlo a cudzím stravníkom
v sume 2,00 €/ jedlo.
Hodnota stravného pozostáva z finančného limitu na nákup potravín v 2. finančnom
pásme a režijných nákladov a jeho výška je nasledovná:
a) Dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant).................1,70 €
(finančný limit 1,45€ + réžia 0,25€)
b) Dieťa v MŠ poldenná strava (desiata + obed).........................................1,46 €
(finančný limit 1,21€ + réžia 0,25€)
c) Žiak 1. stupeň ZŠ (obed)..........................................................................1,40 €
(finančný limit 1,15€ + réžia 0,25€)
d) Žiak 2. stupeň ZŠ (obed)..........................................................................1,48 €
(finančný limit 1,23€ + réžia 0,25€
(4) Cudzí stravníci...............................................................................................3,33 €
(finančný limit 1,33€ + réžia 2,00€)
(5) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady
uhrádza zákonný zástupca a cudzí stravníci do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci
mesiac.
(6) V súlade s §142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného
zástupcu dieťaťa o dotáciu poskytnutú podľa §4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Uznesenie č. 23/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 2/2005 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Hlasovanie:

za: 6 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. Prechod pre chodcov pri ZŠ – schválenie projektu a finančných prostriedkov.
Informuje starostka obce.
Je pripravená projektová dokumentácia aj rozpočet ku stavebnému konaniu, projekt bol
schválený Políciou Žilina. Poslanci OZ boli oboznámení s projektovou dokumentáciou
a súhlasili s uvoľnením finančných prostriedkov na tento projekt.
Uznesenie č. 24/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje
- projektovú dokumentáciu „Doplnenie priechodu pre chodcov pri Základnej škole v obci
Dolná Tižina“ (zodpovedný projektant Ing. Peter Vonš)
- uvoľnenie finančných prostriedkov na základe rozpočtu
Hlasovanie:

za: 6 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. Oplotenie Základnej školy – schválenie projektu a finančných prostriedkov.
Informuje starostka obce.
Je pripravený projekt na oplotenie časti Základnej školy, školského ihriska. Projekt bude
financovaný z finančných prostriedkov obce. Staré ihrisko (asfaltový povrch) je v havarijnom
stave a bude zlikvidované. Oplotenie by malo oddeľovať ihrisko od existujúcej vozovky.
Stavebný objekt tvorí samotné oplotenie s oporným múrikom, vstupná brána pre vozidlá
a bránka pre peších. Poslanci odsúhlasili projekt oplotenia, uvoľnenie finančných
prostriedkov aj likvidáciu starého asfaltového povrchu ihriska.
Uznesenie č. 25/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje
- projektovú dokumentáciu „Detské ihrisko pri ZŠ v Dolnej Tižine“ SO 03 Oplotenie
- uvoľnenie finančných prostriedkov na projekt podľa rozpočtu
- likvidáciu starého asfaltového povrchu ihriska
Hlasovanie:

za: 6 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. Žiadosť ZŠ o spolufinancovanie projektu „S funkčnou gramotnosťou
k lepším vzdelávacím výsledkom a k lepšiemu uplatneniu v živote“.
Informuje starostka obce. Materiál aj so žiadosťou vedenia ZŠ je súčasťou zápisnice.
Základná škola získala nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci
výzvy „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ s projektom
„S funkčnou gramotnosťou k lepším vzdelávacím výsledkom a k lepšiemu uplatneniu
v živote“, ktorého cieľom je napomôcť zlepšeniu dosahovaných výchovnovzdelávacích
výsledkov žiakov a posilniť materiálno-technické vybavenie školy. Výška schváleného NFP
je 137 073,19 eur, ktorý je určený na mzdové ohodnotenie do projektu zapojených
zamestnancov, vybavenie školy modernou interaktívnou didaktickou technikou a novými
učebnými pomôckami. Podmienkou je spoluúčasť 5% z celkových nákladov projektu.
Nakoľko ZŠ v rámci rozpočtu nedisponuje takýmito prostriedkami, požiadala OZ Obce Dolná
Tižina o odsúhlasenie finančnej podpory k projektu, ktorá predstavuje 6 853,66 eur.
Uznesenie č. 26/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje finančnú podporu pre ZŠ Dolná Tižina vo
výške 6 853,66 eur ako spoluúčasť na projekt „S funkčnou gramotnosťou k lepším
vzdelávacím výsledkom a k lepšiemu uplatneniu v živote“.
Hlasovanie:

za: 6 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. Žiadosť ZŠ o finančnú podporu a spoluprácu – vybavenie školskej jedálne.
Informuje starostka obce. Materiál je prílohou zápisnice.
Na základe zákona č. 544/2010 Z.z. o štátnych dotáciach (Dotácie na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa) sa od 1.9.2019 budú zabezpečovať aj v našej školskej jedálni
obedy so štátnou dotáciou. Z uvedeného dôvodu je potrebné pripraviť školskú kuchyňu
a jedáleň na zvýšený počet stravníkov a prípravu väčšieho počtu obedov (materiálno –
technické a personálne zabezpečenie). Nakoľko rozpočet na originálne kompetencie pre rok
2019 nezohľadňuje tieto náklady na zabezpečenie dovybavenia školskej kuchyne a jedálne
ako i mzdové náklady na zvýšený počet pracovníkov v školskej jedálni, žiadajú o finančnú
podporu a spoluprácu obec ako zriaďovateľa školy.
Uznesenie č. 27/2019 :

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje finančné prostriedky vo výške 15 000 EUR
na materiálno – technické vybavenie Školskej jedálne Dolná Tižina.
Hlasovanie:

za: 6 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. Žiadosť o vysporiadanie pozemku.
P. Ján Michalčík a manž. Jana Michalčíková, bytom Dolná Tižina 252 predložila dňa
25.7.2018 na OZ žiadosť o odpredaj časti pozemku p.č. 53/2 k.ú. Dolná Tižina vo vlastníctve
obce o výmere 16 m2, ktorý slúži ako prechod k spoločnej súkromnej ceste a tento pozemok
už dávnejšie užívajú. OZ odpredaj časti pozemku p.č. 53/2 schválilo a poverilo žiadateľov o
predloženie geometrický plánu, presné zameranie situácie a znalecký posudok k pozemku. Na
náklady žiadateľov bol vypracovaný Geometrický plán na oddelenie pozemku p.č. 53/14
o výmere 16 m2 a znalecký posudok č. 53/2019 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty
pozemku p.č. 53/14 v k.ú. Dolná Tižina. Východisková cena na základe znaleckého posudku
je 15,94 eur/m2 čo predstavuje celkovú všeobecnú hodnotu pozemku 250 eur.
Uznesenie č. 28/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje
a) zámer prevodu vlastníctva majetku obce: pozemok parc. č. 53/14 o výmere 16 m² zastavaná
plocha a nádvorie, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 1 vedenom pre kat. územie
Dolná Tižina pre nadobúdateľov Ján Michalčík a manž. Jana Michalčíková, bytom Dolná
Tižina 252 za cenu 15,94 €/ m².
b) spôsob prevodu majetku obce – z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie:

za: 6 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. Rôzne.
Predkladá starostka obce.
1. Podpísaná zmluva č. 149096 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej
ochrany vo výške 1400EUR, termín vyúčtovania 10.9.2019.

2. Zaslané zúčtovanie mimoriadnej situácie na Okresný úrad Žilina odbor krízového
riadenia za účelom overenia dokladov. Výdavky na záchranné práce boli spolu 6282,00 EUR.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili akýmkoľvek spôsobom na odstránení
mimoriadnej situácie.
3. Podané žiadosti :
- Nákup športovej výbavy – schválená.
- Fond na podporu umenia – schválená žiadosť - Obnova knižničného fondu Obecnej knižnice
v Dolnej Tižine, cca 1000 EUR, spoluúčasť obce 5 %.
4. Zabezpečené kompostéry v počte 170 ks - boli dodané 17.6.2019.
5. Obec bola analyzovaná v rámci územnej samosprávy a bola hodnotená ratingom Aa
a týmto sa radí k 298 obciam a mestám, kde môžu byť obyvatelia spokojní so samosprávou.
6. Rozhodnutie Okresného úradu, katastrálny odbor – číslo vkladu v 10081/2018 zo dňa
25.3.2019 pozemok LV 1234 p.č. 753 o výmere 241 m2 v prospech obce Dolná Tižina –
miestna komunikácia.
7. Kultúrny Dom – je pripravená projektová dokumentácia. Nakoľko výzvy na rekonštrukciu
KD neboli vydané, dostali sme informatívnu ponuku od Slovenskej sporiteľne na možnosť
financovania projektu formou úveru. Projektová štúdia bola predložená stavebnej komisii.
8. Hasičská zbrojnica – prebiehajú dokončovacie práce.
Návrh na nákup nábytku – stoly, stoličky, skrinka. Poslanci nemali námietky.
9. Skautská klubovňa – podané informácie prebiehajú dokončovacie práce.
-

naviac práce – výmena okna, drevené dvere, bleskozvod...rozšírenie chodníkov
podanie objednávky na plynovú prípojku, ponuka 1372,68 EUR.

10. ŠATNE na ihrisku .... poďakovanie patrí Lukášovi Ďurinovi svojpomocne previedol stavebné práce, výmena dverí, špalety, oprava obkladov, montáž konzol a lavičiek.
Nákup materiálu - nových dverí a zárubne 1244,00 eur + FA 252,00 eur - konzoly na sedacie
lavice zabezpečila
11. HODY...
V mesiaci júl bude zasadať kultúrna komisia .
12. Poďakovanie - Akcia REDIKOVANIE POD BOROVÚ – pre poslanca Ing. Romana
Laceka za pomoc pri stavaní koliby, poďakovanie kultúrnej komisii.
13. Poďakovanie akcie : Uvítanie detí do života, tvorivé dielne, váľanie a stavanie májov,
čistenie obce – Mgr. Milade Dávidíkovej a kolektívu MŠ, Mgr. Monike Buchtovej a kultúrnej
komisii.

14. Verejné osvetlenie – bol vypracovaný odborný znalecký posudok zistené nedostatky
silovej časti rozvádzačov budú odstránené, vrátane dodania chýbajúcej dokumentácie. Príloha
zápisnice – znalecký posudok, vyjadrenie dodávateľskej firmy.
Uznesenie č. 29/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie podané informácie.

Hlasovanie:

za: 6 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 a zasadnutie OZ ukončila.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.30 hod.
Zapísala: Marta Lacková

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

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

Ing. Roman Lacek

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

Ľubomír Ďurina

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

