
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Dolná Tižina 

konaného dňa 26.11.2020.  

___________________________________________________________________________ 

 

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 

 

Program: 

 

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

zapisovateľky. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2020. 

4. Návrh na schválenie príspevku na stavebné a reštaurátorske práce na kultúrnu pamiatku. 

5. Návrh rozpočtu na rok 2021 – prerokovanie. 

6. Návrh poplatkov na rok 2021 – prerokovanie. 

7. Poplatok za odpad – prerokovanie. 

8. Žiadosť občana – majetkoprávne vysporiadanie. 

9. Návrh na vyradenie majetku obce. 

10. Podpora Iniciatívy pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra. 

11. Informácie starostky obce. 

12. Diskusia. 

13. Záver. 

 

 

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 : 

Zapisovateľku:                           Martu Lackovú 

Overovateľov zápisnice:            Vladimír Šušoliak, Peter Bukovinský  

Návrhovú  komisiu v zložení :   Ing. Ján Buchta, Ing. Adriana Bačinská  

 

Uznesenie č.  89/2020: 

 

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. Kontrola plnenia uznesení. 

 

Zápisnica z 3.6.2020 body 1-7 splnené. 

 

Bod 8 – uskutočnilo sa pracovné stretnutie, zadaná objednávka, rozpracované. 

 

Bod 9 – bol vypracovaná znalecký posudok č. 21/2020 Ing. Vladimírom Vajčovcom 

v hodnote 350 eur, pracované stretnutie s vedením TES Media Žilina. 

 

Dom smútku – rekonštrukcia – prebieha administratívna kontrola na MAS, PPA – 

nevykonávajú žiadnu činnosť. 

Pripravený projekt - kanalizačná prípojka. 

 

Oplotenie cintorína Petinka.  

V mesiaci marec – výrub stromov, likvidácia koreňov a dreva , odvoz odpadu, zemné práce, 

separácia a čistenie pracovníkmi OÚ, geodetické zameranie oplotenia pred realizáciou.  

Práce na oplotení ukončené. 

Ďalej bola uskutočnená úprava cesty.  

Ďalšie postupy – objednávka na geodetické práce – polohopis, výškopis. Na základe 

geodetického zamerania pripraviť realizačný projekt na chodníky a oporné múry, umiestnenie 

centrálneho kríža –dispozičné riešenie –zámer obce 2021, rekonštrukcia Domu smútku. 

 

Kultúrny dom. 

Vypracované tri návrhy štúdií Arch. Klenovič – zámer obce 2021. 

Cca 2 týždne do dopracovania vizualizácie. 

 

Učebňa v ZŠ. 

V mesiaci marec prebehlo verejné obstarávanie na stavebné práce – vyhrala firma JAS-ABM, 

s.r.o, firma bola oboznámená s rozsahom prác za prítomnosti riaditeľky ZŠ Mgr. Anny 

Trnkovej. Stavebné práce začali v októbri, ukončené koncom novembra. 

Prebieha administratívna kontrola na nákup nábytku, príslušenstva – realizácia bude v roku 

2021. 

 

Cesta Tižinky. 

Podpísaná zmluva s firmou EURO MM SK, s.r.o., stavba Zmluva 5/2020.  

Odovzdanie staveniska 17.9.2020, práce boli ukončené 25.11.2020, vyúčtovanie podľa 

zmluvy, cesta odovzdaná do užívania 23.11.2020. Dodatočné vyúčtovanie – práce naviac. 

 

Školské nádvorie. 

Podaná opätovná žiadosť 30.3.2020 – zámer 2021 pokračovať. 



 

 

 

Plyn Skautská klubovňa – nákup plynového kotla, práce montážne, revízne správy – 

uvedenie do prevádzky a revízia. 

SEVAK – legalizácia – pripojenie na verejnú kanalizáciu. 

 

Poďakovanie patrí L. Ondro, Peter Bukovinský, Vladimír Šušoliak – kanál. 

 

Investičný návrh – rekonštrukcia budovy COOP Jednota a obecného úradu. 

Spracováva sa nový návrh s efektívnejším riešením – využitie priestoru za budovou smerom 

k potoku. 

p. Jandačka – podaný návrh Jednoty na ich priestory, na stretnutí s p. Likavčanom v piatok 

27.11. prerokovanie podkladov na prípravu štúdie na OU priestory – zámer obce 2021. 

 

Podaná žiadosť  - Fond na podporu umenia 2000 eur – knižný fond. 

Podpísaná zmluva 18.11.2020, odoslaná na podpis na FPU. 

 

Podaná žiadosť 18.5.2020 havarijný stav elektroinštalácie v budovách ZŠ 1 a 4, 5 a 9 

(revízna správa) – máme kladné vyjadrenie – zámer obce 2021. 

 

Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR pre hasičov 1400 eur (27.2.2020) vyúčtovanie 

dotácie nutné do 31.8.2020, dotácia doúčtovaná. 

 

Kontrola plnenia uznesení - Zápisnica z 5.8.2020 body 1-9 splnené. 

 

Bod 10 rôzne – 

- Stavebná komisia – podanie informácií – zápisnica stavebnej komisie zo dňa 30.9.2020 tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

- Podanie na OÚ p. J.S-zaslaná odpoveď 24.6.2020, zaslaná odpoveď na stavebný úrad, ďalšia 

sťažnosť podaná 22.7.2020 – zatiaľ neriešené. 

 

- Poslanec OZ Ing. Ján Buchta – požiadavka emailom – strategický dokument – stretnutie na 

SEVAKu, rozhovor na ŽP- p. Kropitz. 

Osobné stretnutie s p. Lučivňákom zo SEVAKu k Strategickému plánu rozvoja verejných 

kanalizácií a vodovodov – odpoveď k zaslanej požiadavke 20.8.2020. 

Doplnenie žiadosti o zaradenie stavby predĺženie kanalizácie a vodovodu za Vrchom do 

investičného plánu spoločnosti SEVAK. 

Na zasadnutí Mikroregiónu dňa 6.8.2020 prijaté uznesenie 6/2020 – voda, kanál, uznesenie 

7/2020 – plyn. 

Podaná žiadosť o investičný zámer. 

 

- Hody – prebehli v obmedzenom režime. 

 

Poslanci boli informovaní o finančných nákladoch na zrealizované projekty. 

 

Kontrola plnenia uznesení – OZ zvolané 27.10.2020, zasadnutie sa nekonalo z dôvodu, že 

nebolo uznášania schopné. 

Bolo zvolané s nasledovným programom: 

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

zapisovateľky. 



 

 

2. Uznesenie vlády SR číslo 665 z 18.10.2020 k celoplošnému testovaniu obyvateľstva 

na území Slovenskej republiky. Oboznámenie s usmernením k testovaniu. 

3. Návrh na schválenie prijatia návratnej  finančnej výpomoci od MF SR na výkon 

samosprávnych  pôsobností. 

4. Návrh na schválenie príspevku na stavebné a reštauračné práce na kultúrnu pamiatku. 

5. Diskusia. 

6. Záver. 

OZ nebolo uznášania schopné pre chorobu a epidemiologickú situáciu. 

 

Uznesenie č.  90/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

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. Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2020. 

 

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. 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. 

Čerpanie rozpočtu je percentuálne primerané obdobiu k 30.09.2020  

 

Uznesenie č. 91/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  berie na vedomie plnenie rozpočtu obce 

k 30.9.2020. 

 

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 4.  Návrh na schválenie finančných prostriedkov  na stavebné a reštaurátorské 

práce na kultúrnu pamiatku. 

 

Informuje starostka obce. 

Starostka obce navrhla poskytnutie finančných prostriedkov na stavebné a reštaurátorské 

práce na kultúrnu pamiatku vo výške 3000 eur za túto výšku dotácie hlasovali 4 poslanci. 

 

Uznesenie č.92/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje poskytnutie finančných 

prostriedkov na stavebné a reštaurátorské práce na kultúrnu pamiatku vo výške 3000 eur. 

 

Hlasovanie:               za:  4 Ing. Adriana Bačinská, Ľubomír Ďurina, Ing. Roman  Lacek,   

Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               3        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 Za návrh poslanca Vladimíra Šušoliaka výška dotácie 5000 eur hlasovali 3 poslanci. 

 

Hlasovanie:               za:  3 Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               4        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

 

K bodu 5. Návrh rozpočtu na rok 2021 – prerokovanie. 

 

Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka. Návrh rozpočtu na rok 2021 je 

súčasťou zápisnice. 

Navrhovaný rozpočet obce na rok 2021 vrátane finančných operácii je zostavený ako 

vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z §10 ods. 7 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

Bežný aj kapitálový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.  

Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, zákona č. 564/2004 Z. z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a zákona č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ostatné súvisiace 

právne normy.  

Návrh rozpočtu bol vyvesený na obecnej tabuli a webovej stránke obce dňa 27.11.2020 na 

pripomienkovanie. 

 

Uznesenie č. 93/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 

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. 

 

Na tento rozpočet je naviazaný aj  návrh Dodatku č. 5 VZN č. 4/2015 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina na kalendárny rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Dodatku č.5 k VZN č. 4/2015 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina na kalendárny rok 2021. Návrh dodatku 

bol vyvesený na obecnej tabuli a webovej stránke dňa 27.11.2020 na pripomienkovanie. 

 

Uznesenie č. 94/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie návrh Dodatku č.5 k VZN 

č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina na kalendárny rok 

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. Návrh poplatkov na rok 2021 - prerokovanie. 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh – poplatky na rok 2021. Do poplatkov boli zaradené 

poplatok za zapožičanie stanu a poplatok za zapožičanie stolov. Návrh poplatkov na rok 2021 

bol vyvesený na obecnej tabuli a webovej stránke  dňa 27.11.2020 na pripomienkovanie. 

 

Uznesenie č. 95/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie návrh poplatkov na rok 

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 7. Poplatok za odpad – prerokovanie. 

 

Návrh Dodatku   č. 3/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná 

Tižina bol prerokovaný na obecnom zastupiteľstve. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Dolná Tižina sa mení a dopĺňa nasledovne:  

Správca dane určuje  na území obce Dolná Tižina ročnú sadzbu dane z pozemkov: e) stavebné 

pozemky   0,70%  zo základu dane. 

Navrhuje sa sadzba poplatku za komunálny odpad: 

a) pre poplatníka, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na území obce 

a nevyužíva ju na podnikanie (napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady, garáže 

a pod.) sadzbu : 20,44 eur/nehnuteľnosť/rok. Tento dodatok bol vyvesený na obecnej tabuli 

a webovej stránke na pripomienkovanie 27.11.2020. 

 

Uznesenie č. 96/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie návrh Dodatku   č. 3/2020 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Tižina bol prerokovaný 

na obecnom zastupiteľstve.  

 

Hlasovanie:               za:  6 Ing. Adriana Bačinská, Ing.  Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

Ľubomír Ďurina, Ing. Roman  Lacek,  Branislav Zicho 

proti :                                    1 Vladimír Šušoliak         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
  

K bodu 8. Žiadosť občana – majetkoprávne vysporiadanie. 

 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť občana V.O. o odkúpenie obecného pozemku. 

Žiadosť aj geometrický plán sú prílohou zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť občana o odkúpenie obecného pozemku v rozsahu 

výmery v žiadosti.  

Následne bolo navrhnuté opätovné prerokovanie po konkrétnej obhliadke, ktorú navrhli 

poslanci OZ. 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ neschvaľuje žiadosť o odpredaj obecného 

pozemku. 

 

Hlasovanie:               za :    6   Ing. Adriana Bačinská, Ing.  Ján Buchta, Peter Bukovinský,  



 

 

  Ľubomír Ďurina, Ing. Roman  Lacek,  Branislav Zicho   

                                   proti:      1  Vladimír Šušoliak           

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 9 . Návrh na vyradenie majetku obce. 

 

Starostka obce informovala o nutnosti vyradenia motorového vozidla OPEL COMBO 1,4l 

evidenčné číslo ZA-186 AG z dôvodu opotrebovania a nevyhovujúceho technického stavu 

z majetku obce. Prítomní poslanci s vyradením vozidla súhlasili. 

 

Uznesenie č. 97/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje  vyradenie motorového vozidla  

OPEL COMBO 1,4l evidenčné číslo ZA-186 AG z majetku 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. 

 

 

K bodu 10. Podpora Iniciatívy pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra. 

 

Informuje starostka obce. 

 

Na zasadnutí členov Združenia Mikroregión Terchovská dolina bola prerokovaná informácia 

o Iniciatíve a vytvorení „Prírodného parku Krivánska Malá Fatra“. Po oboznámení sa 

s príležitosťami a ohrozeniami, ktoré môže priniesť nová zmenená národná legislatíva 

v oblasti ochrany prírody pre hospodársky a sociálny rozvoj územia obcí sa členovia 

Združenie Mikroregionu Terchovská dolina sa jednoznačne priklonili k záveru podporiť 

vybudovanie „NP – naturpak“ – prírodného parku, napĺňajúceho manažmentové ciele pre 

kategóriu V. Smernice IUCN, ktorý bude pre prírodu a ľudí – miestnych i návštevníkov 

namiesto neúprimného „NP – nationalpark“ – národného parku, ktorý nemá predpoklad 

spĺňať manažmentové ciele pre kategóriu II. smernice IUCN a bol by len pre prestíž 

a vyvolených. Členovia združenia jednohlasne prijali uznesenie, že sa pripájajú k iniciatíve  

pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra a podporujú jej deklaráciu. Súčasne sa dohodli, že 

každý starosta zaradí do programu rokovania obecného zastupiteľstva bod programu o tejto 

iniciatíve  a budú prijímať uznesenia k deklarácii.  

Materiály sú súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 98/2020: 

 



 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje  podporu a pripojenie obce Dolná 

Tižina k Iniciatíve pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra, podporuje napĺňanie deklarácie 

iniciatívy s mandátom pre štatutára obce prijímať stanoviská v rámci iniciatívy. 

Hlasovanie:               za:  6 Ing. Adriana Bačinská, Peter Bukovinský,  

Ľubomír Ďurina, Ing. Roman  Lacek,  Vladimír Šušoliak, 

Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               1 Ing. Ján Buchta        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 11 Informácie starostky obce. 

 

➢ 1. Schválenie otváracích hodín v prevádzke MAX service s.r.o. Žiadosť je súčasťou 

prílohy zápisnice.  

 

Uznesenie č. 97/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie   otváracie  hodiny 

v prevádzke MAX service s.r.o.  

 

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. 

 

 

➢ 2. Poďakovanie  patrí dobrovoľníkom, zdravotníkom pri testovaní proti koronavirusu 

Covid 19 v obidvoch kolách poslancovi OZ Ing. Romanovi Lacekovi,  pracovníčkam 

OÚ. 

Výdavky boli v sume 1699 eur odovzdané k zúčtovaniu na Okresný úrad Žilina 

9.10.2020. Sponzorsky poskytol  občerstvenie p. Bohuš Kubala a Jarmila Bačinská. 

 

➢ 3. Spoločný stavebný úrad Varín – ukončenie, vytvorenie nového Spoločného 

stavebného úradu v Krasňanoch. Je nutné presťahovanie, zariadenie úradu, vyriešenie 

miestnosti pre archív – uloženie dokumentácie. Predpokladaná nefunkčnosť úradu od 

5.12.2020 - 1.2.2021. Nový zamestnanec nastupuje k 1.2.2021. 

 

➢ 4. Vianočné trhy, Silvester – uznesenie Krízového štábu – z dôvodu zákazu 

zhromažďovania budú tieto akcie v obmedzenom režime. 

➢ 5. V mesiaci december -  nutnosť vykonať revízie – bleskozvody, elektrina, plyn, 

komíny. 

➢ 6. Prevedené záhradnícke práce, ostrihanie vianočného stromčeka, nové osvetlenie. 

➢ 7. Bola prevedená renovácia obecných priestorov (vstupná chodba), vymaľovanie 

a vysprávka stien, nová podlaha, poklop na strechu, nátery, dvere – vyúčtovanie. 



 

 

➢ 8. Podaná žiadosť o dotáciu na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ 3500 eur, 

profesionálna varná kanvica – podaná žiadosť 26.10.2020. 

➢ 9. Poslanec OZ Peter Bukovinský informoval o realizácii  kríža na  vrchu Borová. 

➢ 10. Informácia stavebnej komisie – informuje Ing. Ján Buchta – zápisnica je súčasťou 

zápisnice OZ. 

 

 

Záver.  

 

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:           Vladimír Šušoliak                        ........................................ 

 

    Peter Bukovinský                ........................................ 


