Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolná Tižina
konaného dňa 4.3.2020.
___________________________________________________________________________
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
Hosť: Ing. Boldová – TES Media, s.r.o. Žilina
Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov
zapisovateľky.
2. Zhodnotenie stavu káblovej televízie a perspektíva jej ďalšieho rozvoja.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Schválenie audítorky obce.
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
6. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2019.
7. Rozpis rozpočtu na rok 2020.
8. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2019.
9. Žiadosť občanov – výstavba rodinného domu a rekreačnej chaty.
10. Informácie o postupe obstarávania Územného plánu obce.
11. Zámery obce na rok 2020.
12. Rôzne.

zápisnice,

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.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania.
Starostka obce navrhla za :
Zapisovateľku:
Martu Lackovú
Overovateľov zápisnice:
Ľubomír Ďurina, Branislav Zicho
Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Adriana Bačinská, Ing. Roman Lacek

Uznesenie č. 57/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program zasadnutia OZ.
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. Zhodnotenie stavu káblovej televízie a perspektíva jej ďalšieho rozvoja.
Informuje Ing. Boldová, zástupca firmy TES Media, s.r.o. Žilina.
Ing. Boldová informovala o súčasnom technickom stave a navrhla možnosti riešenia
modernizácie do budúcnosti.
Káblová televízia je v nájme firmy TES Media Žilina. V rokoch 2012-2013 sa uskutočnila
rekonštrukcia káblovej distribučnej siete z dôvodu zavedenia internetu pre účastníkov KDS.
Rekonštrukcia stála cca 22.000 eur a financovala ju firma TES Media. Obec má voči
uvedenej firme k 31.12.2019 nesplatených 11.888 eur. V súčasnosti má KDS cca 120
účastníkov.
Uznesenie č. 58/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie zhodnotenie stavu káblovej
televízie a perspektívu jej ďalšieho rozvoja.
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. Kontrola plnenia uznesení.
Informuje starostka obce.
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2019 boli splnené.
Uznesenie č. 59/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo
zasadnutia OZ dňa 11.12.2019.
Hlasovanie:

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

Ľubomír Ďurina, Ing. Roman
Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Lacek, Vladimír Šušoliak, Branislav

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. 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/2018 vo výške 2110 Eur. Prítomní poslanci súhlasili, aby
audit za rok 2019 vykonala p. Ing. Smolková Jozefína. Príloha – predložená cena za audit za
rok 2019 od p. Smolkovej.
Uznesenie č. 60/2020:
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 2019 a cenu 2110 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 5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
Predkladá PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka obce (rozpočtové opatrenie je
súčasťou zápisnice).
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. 2/2019, v ktorom nedošlo k celkovému navýšeniu / poníženiu
rozpočtu, len k presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami výdavkov
bežného rozpočtu a finančných operácií.
Uznesenie č. 61/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.
2/2019.
Hlasovanie:

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

Ľubomír Ďurina, Ing. Roman
Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Lacek, Vladimír Šušoliak, Branislav

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2019.
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 31.12.2019:
Schválený
Bežný
rozpočet
Kapitálový
rozpočet
Finančné
operácie
Spolu
príjmy

Upravený

Čerpanie

Rozdiel

Plnenie
%
95

1 198 900,00

1 198 900,00

1 142 050,72

56 849,28

100 000,00

100 000,00

255,00

99 745,00

0

0

0

27 487,00

-27 487,00

0

1 298 900,00

1 298 900,00

1 169 792,72

129 107,28

90

Upravený
664 400,00

Čerpanie
435 889,20

Rozdiel
228 510,80

%
66

100 000,00

103 695,79

-3 695,79

104

0

0

0

0

764 400,00

539 584,99

224 815,01

71

Výdavky k 31.12.2019:
Schválený
Bežný
664 400,00
rozpočet
Kapitálový
100 000,00
rozpočet
Finančné
0
operácie
Spolu
764 400,00
výdavky

Čerpanie je percentuálne primerané obdobiu k 31.12.2019.

Uznesenie č. 62/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie plnenie rozpočtu obce
k 31.12.2019.
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 7. Rozpis rozpočtu na rok 2020.
Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka.
Rozpočet obce Dolná Tižina na rok 2020 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.
Uznesenie č. 62/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie finančný rozpočet obce na rok
2020.
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 8. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2019.
Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka.
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. 63/2020 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok
2019.
Hlasovanie:

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

Ľubomír Ďurina, Ing. Roman
Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Lacek, Vladimír Šušoliak, Branislav

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9 . Žiadosť občanov – výstavba rodinného domu a rekreačnej chaty.
1. Komisia výstavby pri OZ vykonala dňa 11.2.2020 za účasti starostky obce a p. Martina
Ďurinu (vlastníka pozemku), bytom Divina 68, obhliadku pozemku p.č. 516/19 k.ú. Dolná
Tižina (extravilán obce), na ktorom plánuje výstavbu rodinného domu. Komisia výstavby po
obhliadke a oboznámení sa s projektovou dokumentáciou RD, skonštatovala, že nemá
námietky k plánovanej výstavbe RD za dodržania podmienok stanovených orgánmi štátnej
správy. Spevnenie prístupovej komunikácie k pozemku si zabezpečí žiadateľ na vlastné
náklady.
2. Komisia výstavby pri OZ prejednala na svojom zasadnutí dňa 11.2.2020 za účasti starostky
obce žiadosť p. Margity Židekovej, bytom Mládežnícka 34/2, Belá, k plánovanej výstavbe
rekreačnej chaty na pozemku p.č. 1091 k.ú. Dolná Tižina (extravilán obce – osada
Frankovia). Komisia výstavby skonštatovala, že nemá námietky k plánovanej výstavbe
rekreačnej chaty na uvedenej parcele za dodržania podmienok stanovených orgánmi štátnej
správy.
Uznesenie č. 64/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina
a) schvaľuje výstavbu rodinného domu na pozemku C-KN č. 516/19 k.ú. Dolná Tižina za
dodržania podmienok stanovených orgánmi štátnej správy, vyjadrenia správcov sietí
a stavebného zákona.
Spevnenie prístupovej komunikácie k pozemku si zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
b) schvaľuje výstavbu rekreačnej chaty na pozemku p.č. C-KN 1091 k.ú. Dolná Tižina za
dodržania podmienok stanovených orgánmi štátnej správy, vyjadrenia správcov sietí
a stavebného zákona.
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. Informácie o postupe obstarávania Územného plánu obce.
Predkladá starostka obce.

Vyhodnotené pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických osôb
a fyzických osôb k návrhu ÚPO Dolná Tižina boli spracované obstarávaeľom Ing. Burianom
Dokumentácia bola poslaná poslancom OZ.
Uznesenie č. 65/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie informáciu starostky obce
o postupe obstarávania Územného plánu obce Dolná Tižina s tým, že Návrh územného plánu
bude na základe výsledkov prerokovania v roku 2019 prepracovaný a prerokovaný podľa
ustanovení § 22 stavebného zákona.
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. Zámery obce na rok 2020.
Predkladá starostka obce.
 Dom smútku rekonštrukcia – podanie žiadosti Výzva MAS, kód výzvy: MAS 062/7.4/1
- vypracovaný projekt pre stavebné konanie, verejné obstarávanie, termín podania žiadosti
14.2.2020,
- daná rekonštrukcia Domu smútku je v rozsahu – výmena okien, oprava fasády, strecha.
 Oplotenie cintorína Petinka.
- vypracovaný projekt – oplotenie, oznámenie k ohláseniu stavby – 19.11.2019,
- nutnosť zamerania, vyčistenie priestoru (povolenie na výrub náletových drevín), návrh
oplotenia – oporné múry, projekt realizácie.
 Kultúrny dom – začať s prípravou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
- vysporiadanie pozemkov – nájomná zmluva Urbár, pripravená zmluva na odkúpenie
podielov od občanov,
- obec má vypracovaný statický posudok, energetický audit, architektonická štúdia – nutnosť
prerokovania návrhov a pokračovať v príprave projektovej dokumentácie,
- zadať vypracovanie projektovej dokumentácie, posúdenie architektom.
 Učebňa v ZŠ – dotácia, požadovaná sume 67 932,25 eur.
- podpísaná zmluva 29.10.2019,
- harmonogram, verejné obstarávanie, realizácia v letných mesiacoch,
- financovanie minimálne 5% z rozpočtu obce.
 Cesta Tižinky.
- miestna obslužná komunikácia – vypracovaná projektová dokumentácia,
- vybaviť stavebné povolenie resp. dodatočné stavebné povolenie, verejné obstarávanie,
- realizácia, termín 6/2020.

 Školské nádvorie.
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
spolupodielať na financovaní min. 5% z celkových nákladov projektu.
Prebieha odborná kontrola.
 Plyn Skautská klubovňa – nákup plynového kotla.
- uvedenie do prevádzky a revízia, ohlásenie drobnej stavby na stavebnom úrade sú zadané.
 Investičný návrh – rekonštrukcia budovy COOP Jednota a obecného úradu.
- vyriešiť vysporiadanie pozemkov pod budovou COOP Jednota a OU a predpokladaného
záberu pod novou zástavbou – prípravy zmluvy – uznesenie OZ,
- v roku 2019 bol pripravený projekt na stavebné konanie, v r. 2020 plánovaná výstavba,
- priestory OÚ – nevyhovujúce sociálne zariadenia, zateplenie strechy, úniky tepla, potreba
priestorov pre archív OÚ, skladovacích priestorov, skultúrnenie priestorov vstupu na OÚ,
rozšírenie predajnej plochy COOP Jednota, dva samostatné vchody,
- presun pošty – rokovanie, oficiálny list na riaditeľstvo pošty
- rokovanie s vedením COOP Jednota – vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, prebehlo
jednanie s p. Jandačkom (15.1.2020) - zmena návrhu.
 TES MEDIA – modernizácia a rekonštrukcia.
 Návrh:
- Most Žemlovia – pripraviť projekt mosta a stavebné úpravy cesty.
Uznesenie č. 66/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie informácie starostky obce
o zámeroch obce na rok 2020.
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. Rôzne.
Predkladá starostka obce.
 Vzdanie sa odmeny za činnosť člena v stavebnej komisie OZ Jozefa Bajaníka – prácu
bude vykonávať bez nároku na odmenu – príloha prehlásenie p. Jozefa Bajaníka.
Uznesenie č. 67/2020:

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie vzdanie sa nároku na odmenu za
činnosť člena v stavebnej komisii OZ.
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.
 Vyhodnotenie zámerov obce 2019:
- Detské ihrisko, športové oblečenie, prvky – poskytnutá dotácia 3000 eur, z rozpočtu obce
1500 eur, celkové náklady – 4552 eur, bolo podané vyúčtovanie dotácie, termín 31.1.2020.
- Nákup kompostérov – dokúpené kompostéry v počte 170 ks z rozpočtu obce.
- Monografia obce, tlač – uvedenie monografie na michalských hodoch – tlač knihy – január
2020.
- Obnovenie zastávok MHD – prebehlo v mesiacoch jún-júl pracovníkmi obce.
- Učebňa v ZŠ – dotácia – podpísaná zmluva – termín realizácie 6/2020.
- Detské ihrisko ZŠ 9/2019 – zámena projektu MAS - podaná žiadosť na Dom smútku.
- Skautská klubovňa – projekt zrealizovaný, podaná žiadosť o platbu, prebieha
administratívna kontrola, celkové náklady 53 201,83 eur, záverečná správa o realizácii
projektu.
- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – zrealizovaná, celkové náklady 32 741,45 eur.
- Riešenie dopravnej situácie pri ZŠ – prechod pre chodcov – zrealizovaná, celkové náklady
9 236,06 eur.
- ÚPO Dolná Tižina – Návrh ÚPO bol daný na prepracovanie na základe pripomienok
dotknutých orgánov a fyzických osôb.
- Rekonštrukcia mostného objektu cez potok ev.č. 2074-001 (pivnice) – realizácia 2019,
V jarných mesiacoch bude realizovaná montáž zábradlia pred mostným objektom – pre
zvýšenie bezpečnosti prejazdu motorových vozidiel, ktoré nebolo možné realizovať z dôvodu
nepriaznivého počasia.
- Investičný návrh – rekonštrukcia budovy COOP Jednota a Obecný úrad – vydané
rozhodnutie o umiestnení stavby, jednanie s p. Jandačkom – 15.1.2020.
- Dom smútku – oplotenie – pripravený projekt a rozpočet na rekonštrukciu, prebehla
legalizácia DS, máme LV, boli vysporiadané pozemky pod DS v roku 2019, ohlásenie stavby
k oploteniu.

- Kultúrny dom – príprava projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – požiadavka
december, v januári 2020 výberové konanie, výber projektanta.
- Oplotenie časti areálu ZŠ – termín dokončenia 30.12.2019, stavba zrealizovaná, celkové
náklady 9492,54 eur, oporný múr 3600 eur.
 Úroveň triedenia komunálnych odpadov za rok 2019 – úroveň vytriedenia
komunálnych odpadov je 34,13 % sadzba za uloženie zmesového KO a objemného
odpadu na skládku odpadov podľa Nariadenia Vlády č. 330/2018 Z.z. podľa %
vytriedených odpadov v roku 2020 predstavuje pre našu obec sadzbu 13 eur/ tonu odpadu
uloženého na skládku.
 Výmena kotla na Obecnom úrade – havária: materiál – 496 eur, práce 450 eur, kotol –
970 eur, revízie – 340 eur, celkové náklady 2 256 eur. Pochvala patrí poslancovi OZ
Branislavovi Zichovi za pomoc pri výmene kotla, výmene umývadla v Kultúrnom dome.
 Podanie informácie – Prekládka trafostanice pri Materskej škole – pracovné stretnutie
prebehlo 26.2.2020 – podaný návrh, potrebné vyčleniť a odovzdať pozemok cca 20 m 2
SSE distribúcia Žilina.
 Nákup mobilných telefónov na obecný úrad, pre MŠ a školskú jedáleň – výhodnejšie
a úspornejšie volania.
 Križovatka z obce – informácie – platné územné rozhodnutie od marca 2020 začína
majetko-právne vysporiadanie pozemkov k danému projektu.
 Akcie – Silvester 2019
Páračky – Jednota dôchodcov – Eva Ondrová,
Fašiangy – Bohuš Bačínsky.
Organizátorom patrí poďakovanie.
 Plánované akcie – uvítanie detí do života, tvorivé dielne – zasadnutie kultúrnej komisie
Uznesenie č. 68/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie 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 a zasadnutie OZ ukončila.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.30 hod.

Zapísala: Marta Lacková

........................................
.......................................
Ing. Ľubica Ďuricová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Ľubomír Ďurina

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

Branislav Zicho

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

