Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolná Tižina
konaného dňa 5.8.2020.
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce
Poslanci : Ing. Adriana Bačinská
Ing. Ján Buchta
Peter Bukovinský
Ľubomír Ďurina
Ing. Roman Lacek
Branislav Zicho
Ďalší prítomní: PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka obce
Marta Lacková, pracovníčka obce
Ospravedlnil sa: Vladimír Šušoliak
Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov
zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2020.
4. Správa nezávislého audítora za r. 2019, list manažmentu obce.
5. Čerpanie a stav rezervného fondu.
6. Žiadosť občana M.Ď o odkúpenie obecného pozemku.
7. Žiadosť občana R.L. o odkúpenie obecného pozemku.
8. Žiadosť občana P. M o výstavbu v extraviláne obce.
9. Žiadosť občana M.V, o výstavbu v extraviláne obce.
10. Rôzne – informácia starostky obce, diskusia, záver.

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 6 a OZ je uznášania schopné.
Starostka obce navrhla za :
Zapisovateľku:
Martu Lackovú
Overovateľov zápisnice:
Ing. Roman Lacek, Branislav Zicho
Návrhovú komisiu v zložení : Ľubomír Ďurina, Ing. Ján Buchta.
Uznesenie č. 79/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program zasadnutia OZ.
Hlasovanie:

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

proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení.
Zápisnica z 3.6.2020 bod 2 - Dom smútku rekonštrukcia Administratívna kontrola na MAS 14.2.2020 – 9.7.2020, žiadosť odoslaná na PPA.
 Oplotenie cintorína Petinka.
Začali sa vytyčovacie a výkopové práce, prebehlo verejné obstarávanie, podpísaná zmluva.
Zverejnený oznam pre občanov a žiadosť o spoluprácu pri identifikácii hrobových miest na
vývesnej tabuli a webovej stránke obce.
 Kultúrny dom.
Prebehol prieskum trhu na architektonický návrh, podaná objednávka na vypracovanie štúdie.
 Učebňa v ZŠ
Účinnosť zmluvy začína dňom potvrdenia ukončenia verejného obstarávania.
 Cesta Tižinky.
Prebieha proces verejného obstarávania.
 Školské nádvorie.
Podaná opätovná žiadosť 30.3.2020, doplnenie žiadosti 31.7.2020.
 Plyn Skautská klubovňa – nákup plynového kotla.
Poslanec p. Peter Bukovinský – po ukončení dovolenkového obdobia prebehne nákup kotla.
 Investičný návrh – rekonštrukcia budovy COOP Jednota a obecného úradu.
Prebiehajú zameriavacie práce, ešte nie je nová štúdia k dispozícii.
Bod 5 – Vysporiadanie pozemkov – pozemok EKN č. 764,č. 767 , č. 765 – darovacie
zmluvy podpísali účastníci zmluvy, vklad bol podaný na vklad do katastra. Darovacie zmluvy
zaslané občanom, ktorí zmluvu podpísali s geometrickým plánom a poďakovaním za ochotu.
Bod 7 - Schválenie nájomnej zmluvy pre stavbu vo verejnom záujme pre stavbu v rámci
projektu „Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, stavebný objekt K3 - Prestavba
križovatky cesty II/583 s cestou III/011073 a sanácia zosuvu v km 14,14 - 14,95“ – 140
zmlúv, 110 zmlúv účastníci konania podpísali, ostatné zmluvy - pristúpi sa k vyvlastneniu
pozemkov k stavbe.
Obec podpísala zmluvy a odoslala na VÚC Žilina.
Bod 8 - Problematika spracovania technickej evidencie miestnych komunikácií obce
Dolná Tižina z. 135/1961 – ponuky firiem, zaslaná objednávka a podklady, pasport ciest na
základe ponuky vypracuje firma OPORTUNITY Ing. Benko.

Bod 9 - Zámer obce – perspektíva rozvoja káblovej televízie, wifi4EU – objednávka na
vypracovanie znaleckého posudku podaná 15.7.2020 – vypracuje Ing. Vajčovec.
Obec získala v rámci iniciatívy WiFi4EU poukaz v hodnote max. 15 000 EUR. Poukazy sa
použijú na inštaláciu zariadenia Wi-Fi vo verejných priestoroch obce, kde doteraz nebol
žiadny bezplatný hotspot Wi-Fi.
Bod 10 – Rôzne.
- Požiadavka občanov na prijatie opatrení (prechod pre chodcov, semafor ...) na zníženie
rýchlosti pre vodičov motorových vozidiel v lokalite futbalové ihrisko – zaslaná žiadosť na
Správu ciest 11.6.2020 – príloha zápisnice.
- Požiadavka občanov na utesnenie kanalizačných poklopov – opravené v počte 8 ks.
- Vypracovanie projektu na rekonštrukciu schodov ku kostolu – zaslaná objednávka.
Uznesenie č. 80/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:

za: 6 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 3. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2020.
Predkladá PaedDr. Katarína Šutáková hlavná kontrolórka.
Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka. Správa je súčasťou zápisnice.
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. Hlavná kontrolórka obce
vykonala kontrolu plnenia schváleného rozpočtu za 1 polrok 2020.
Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že pri plnení rozpočtu obce za 1 polrok 2020 nedošlo
k porušeniu všeobecne – záväzných právnych predpisov.
Uznesenie č. 81/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie
k 30.6.2020..

plnenie rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine:
Hlasovanie:

za: 6 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Branislav Zicho
proti :
0

obce

zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Správa nezávislého audítora za r. 2019, list manažmentu obce.
Predkladá PaedDr. Katarína Šutáková hlavná kontrolórka. (Správa, list – súčasť zápisnice.)
Ing. Jozefína Smolková, nezávislá audítorka skonštatovala, že priložená účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Dolná Tižina a výsledku jej
hospodárenia za rok končiaci sa k dátumu 31.12.2019 podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej
situácie konsolidovaného celku k 31.12.2019 a konsolidovaného výsledku hospodárenia za
rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
Dodatok k správe o plnení rozpočtu a účtovnej závierke za rok 2019 (list manažmentu obce),
ktorý vypracovala nezávislá audítorka Ing. Jozefína Smolková, je určený len pre potreby
obecného zastupiteľstva, a bol im zaslaný elektronicky na preštudovanie pred zasadnutím OZ.
Uznesenie č. 82/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina OZ berie na vedomie
a) správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky
obce Dolná Tižina
b) správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2019 pre
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Tižina
c) list manažmentu obce – dodatok k správe o plnení rozpočtu a účtovnej závierke za rok
2019 obce Dolná Tižina
Hlasovanie:

za: 6 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Čerpanie a stav rezervného fondu.
Predkladá PaedDr. Katarína Šutáková hlavná kontrolórka.
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.
Fond rezervný

Suma v EUR

KZ k 03.08.2020

260 594,36

Povinný zostatok 10% z prebytku za rok 2019
Možno čerpať

9 978,33
250 616,03

Podľa § 15 ods. 2 zákona rozhoduje o použití týchto peňažných prostriedkov obecné
zastupiteľstvo, pričom podľa § 15 ods. 4 zákona je povinná tvorba rezervného fondu vo výške
10 % z prebytku predchádzajúceho rozpočtového roku, čo predstavuje 9 978,33 Eur.
Uznesenie č. 83/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina OZ prerokovalo a schvaľuje použitie
prostriedkov rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov obce Dolná Tižina,
konkrétne na:
1. Projekt – „Cintorín Petinka - oplotenie a oporné múry“ vo výške 55.000 eur.
2. Vybudovanie cestnej infraštruktúry – projekt „Miestna obslužná komunkácia – úsek B“
vo výške 120.000 eur.
Hlasovanie:

za: 6 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Žiadosť občana M.Ď o odkúpenie obecného pozemku.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť M.Ď. o odkúpenie časti pozemku p.č. 1566/3 k.ú.
Dolná Tižina. Komisia výstavby vykonala obhliadku uvedeného pozemku. Z dôvodu
možného využitia uvedeného pozemku pre účely obce v budúcnosti napr. rozšírenie cestnej
komunikácie, vedenie inžinierskych sietí, dočasné parkovisko a pod. obecné zastupiteľstvo
nesúhlasí s odpredajom.
Uznesenie č. 84/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina OZ je proti prevodu časti pozemku p.č. 1566/3
k.ú. Dolná Tižina.
Hlasovanie:

za: 6 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Žiadosť občana R.L. o odkúpenie obecného pozemku.
Žiadateľ žiada o odkúpenie časti ( 5m2 ) pozemku p.č. 634/21 k.ú. Dolná Tižina, druh
pozemku orná pôda vo vlastníctve obce. Odkúpenie pozemku žiada z dôvodu osobitného
zreteľa t. j. z dôvodu zarovnania hranice svojho pozemku. Geometrickým plánom č.
G1/1448/2020, overený Ing. Janou Cisárikovou zo dňa 27.7.2020 bol vytvorený pozemok p.č.
634/146 o výmere 5m2 z pozemku parcela č. 634/21. Obec novovzniknutý pozemok p.č.
634/146 v súčasnosti nepotrebuje ani ho nevyužíva a do budúcnosti nevidí možnosť
a opodstatnenie jeho využitia.
Zámer previesť uvedený majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa je obec povinná
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním predaja obecným zastupiteľstvom na úradnej
tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej
tejto doby.
Uznesenie č. 85/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina OZ schvaľuje
a) zámer prevodu vlastníctva majetku obce: pozemok parc. č. 634/146 o výmere 5 m² orná
pôda, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 1 vedenom pre kat. územie Dolná Tižina pre
nadobúdateľa Roman Lacek, Dolná Tižina 463, Dolná Tižina za cenu 16 €/ m².
b) spôsob prevodu majetku obce – z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie:

za: 6 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Branislav Zicho
proti :
0

zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Žiadosť občana P. M o výstavbu v extraviláne obce.
Žiadosť P.M. o výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 749/103, 749/117, 749/104 k.ú.
Dolná Tižina bola prejednaná komisiou výstavby a vykonaná obhliadka daného pozemku.
Zápisnica stavebnej komisie je prílohou zápisnice OZ.
Vyjadrenia správcov sietí SSE - distribúcia a SEVAK Žilina s napojením inžinierskych sietí
k uvedenej výstavbe sú kladné.
Poslanci OZ na základe preskúmania danej žiadosti odporúčajú zahrnúť predmetné pozemky
na výstavbu rodinných domov ako prirodzené rozširovanie zastavaného územia obce
s nasledovnými podmienkami:
1. V predmetnej lokalite odporúčame obci pred výstavbou vypracovať projekt takej
komunikácie, ktorá splní legislatívne a užívateľské podmienky do budúcna plánovanej hustej
zástavby rodinných domov z dôvodu že:
a) cestné teleso, ktoré momentálne slúži ako komunikácie je uložené na súkromných
pozemkoch a nie na obecnom pozemku určenom na vedenie inžinierskej stavby - cesty,
b) obecný pozemok určený na vedenie inžinierskej stavby – cesty nie je dostatočnej šírky, aby
na ňom mohla byť vybudovaná obojsmerná komunikácia.
Ďalej odporúčame povoliť výstavbu rodinných domov v predmetnej lokalite len v prednej
časti predmetných pozemkov, nie v ich zadnej časti. Výstavba rodinných domov v predmetnej
lokalite by mala prebiehať priebežne s vytváraním nových ulíc a nových inžinierskych sietí
tak, aby dochádzalo k ich zokruhovaniu.
Odporúčame zahrnúť predmetnú lokalitu v návrhu územného plánu obce na zástavbu.
Pán P.M. súhlasí s vysporiadaním časti svojho pozemku pod miestnu komunikáciu (cestu).
Obecné zastupiteľstvo poverilo oslovením vlastníkov pozemkov v danej časti (cca 5
vlastníkov) o súhlas s prevodom (odpredajom) pozemkov pod miestnu komunikáciu. Ak by sa
prevod majetku uskutočnil, bola by dodržaná požadovaná šírka cestnej komunikácie
s možnosťou uloženia inžinierskych sietí, chodník pre chodcov, obec Dolná Tižina by nemala
voči výstavbe rodinného domu žiadateľa námietky.
Uznesenie č. 86/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina OZ neschvaľuje výstavbu rodinného domu
v extravilánie obce na pozemku p.č. 749/103, 749/117, 749/104.
Hlasovanie:

za: 6 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9 . Žiadosť občana M.V, o výstavbu v extraviláne obce.
Žiadosť M.V. o výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 749/106, 749/105 k.ú. Dolná
Tižina bola prejednaná komisiou výstavby a vykonaná obhliadka daného pozemku.

Vyjadrenia správcov sietí SSE - distribúcia a SEVAK Žilina s napojením inžinierskych sietí
k uvedenej výstavbe sú kladné.
Poslanci OZ na základe preskúmania danej žiadosti odporúčajú zahrnúť predmetné pozemky
na výstavbu rodinných domov ako prirodzené rozširovanie zastavaného územia obce
s nasledovnými podmienkami:
1. V predmetnej lokalite odporúčame obci pred výstavbou vypracovať projekt takej
komunikácie, ktorá splní legislatívne a užívateľské podmienky do budúcna plánovanej hustej
zástavby rodinných domov z dôvodu že:
a) cestné teleso, ktoré momentálne slúži ako komunikácie je uložené na súkromných
pozemkoch a nie na obecnom pozemku určenom na vedenie inžinierskej stavby - cesty,
b) obecný pozemok určený na vedenie inžinierskej stavby – cesty nie je dostatočnej šírky, aby
na ňom mohla byť vybudovaná obojsmerná komunikácia.
Ďalej odporúčame povoliť výstavbu rodinných domov v predmetnej lokalite len v prednej
časti predmetných pozemkov, nie v ich zadnej časti. Výstavba rodinných domov v predmetnej
lokalite by mala prebiehať priebežne s vytváraním nových ulíc a nových inžinierskych sietí
tak, aby dochádzalo k ich zokruhovaniu.
Odporúčame zahrnúť predmetnú lokalitu v návrhu územného plánu obce na zástavbu.
Pán M.V. súhlasí s odpredajom časti svojho pozemku pod miestnu komunikáciu (cestu).
Obecné zastupiteľstvo poverilo oslovením vlastníkov pozemkov v danej časti (cca 5
vlastníkov) o súhlas s prevodom (odpredajom) pozemkov pod miestnu komunikáciu. Ak by sa
prevod majetku uskutočnil, bola by dodržaná požadovaná šírka cestnej komunikácie
s možnosťou uloženia inžinierskych sietí, chodník pre chodcov, obec Dolná Tižina by nemala
voči výstavbe rodinného domu žiadateľa námietky.
Uznesenie č. 87/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina OZ neschvaľuje výstavbu rodinného domu
v extraviláne obce na pozemku p.č. 749/106, 749/105.
Hlasovanie:

za: 6 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Rôzne – informácie starostky obce, diskusia, záver.
Predkladá starostka obce.
 Stavebná komisia – zápisnica stavebnej komisie tvorí prílohu, pochvala starostky obce
za aktívnu činnosť.
 Informácie k obj. 18/1/2020 – vzhľadom na nepriaznivé obdobie – prudké lejaky
spôsobili nepriepustnosť potoka u Zichov, boli vykonané výkopové práce u Zichov,
v časti Kamenná a vyčistené úseky potoka cez obec, vyvezené naplaveniny.
 Podaná žiadosť - Fond na podporu umenia 1000 eur knižný fond – boli sme úspešný
ako žiadateľ v podprograme 5.1.4. – príloha emailová komunikácia.
 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR pre hasičov 1400 eur – 23.7.2020. Nákup fa.č.
1020202100 – suma 1655 eur – vyúčtovanie nutné do 31.8.2020.

 Podanie na OÚ p. J.S. – zaslaná odpoveď 24.6.2020, zaslaná odpoveď na stavebný
úrad, ďalšia sťažnosť podaná 22.7.2020.
 Poslanec Ing. Ján Buchta požiadavka emailom – strategický dokument – stretnutie na
SEVAKu, rozhovor na ŽP – p. Kropitz.
 Hody – bude zasadať kultúrna komisia, uskutočnia sa v prípade priaznivej
epidemiologickej situácie.
 Návrh starostky obce - dotácia na renováciu oltára v kostole sv. Michala v Dolnej
Tižine – pripraviť formu poskytnutia dotácie na obnovu kultúrnej pamiatky.
Materiály sú súčasťou zápisnice.
Uznesenie č. 78/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina OZ berie na vedomie informácie starostky obce.
Hlasovanie:

za: 6 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
Diskusia – v rámci diskusie vystúpil poslanec Ing. Ján Buchta, v rámci podania informácie
o zverejnení dokumentu – „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejnej kanalizácie pre
územie Žilinského kraja na rok 2021 – 2027.
Záver –
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:

Ing. Roman Lacek

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

Branislav Zicho

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

