
 

 

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Tižina 

konaného dňa 22.9.2016. 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Poslanci : Ing. Adriana Bačinská 

                 Vladimír Bačinský 

                  Ing. Ján Bučkuliak 

                  Lukáš Ďurina 

                  Vladimír Šušoliak 

                  Branislav Zicho 

 

Ospravedlnil sa:  Jozef Mičian 

 

Ďalší prítomní: Marta Lacková, pracovníčka obce 

 

Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie. 

2. Kontrola uznesení. 

3. Podanie informácií o prípadnej rekonštrukcii existujúcej koaxialnej siete – prítomná p.            

     Boldová – TES Media. 

4. Rozpočtové opatrenia k rozpočtu obce. 

5. Žiadosť Jozefa Boháta o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – doložený geometrický  

    plán. 

6. Žiadosť p. Štefánie Novákovej, bytom  Železničná 590, Varín o odkúpenie pozemku  vo   

    vlastníctve obce (zrušenie prechodu) medzi pozemkami, ktorých je vlastníčkou. 

7. Žiadosť p. Eriky Kasmanovej, bytom Petzvalova 3378/61, Žilina o vydanie stanoviska k  

    zámeru výstavby rodinného domu. 

8. Žiadosť Jána Tichého, bytom Hornádska 1411/3, Žilina o odkúpenie pozemku vo       

    vlastníctve obce. 

9. Sťažnosť p. Tibora Ďurinu, bytom Dolná Tižina 147.  

10. Prerokovanie uznesení z pracovného rokovania Združenia obcí Mikroregión Trechovská     

     dolina zo dňa 20.9.2016. 

11. Rôzne -  informácie starostky obce. 

12. Záver.  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania. 

 

Hlasovanie:                   za:  6 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír   Bačinský, Ing. Ján   

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                       proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0       

   

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba 

návrhovej komisie 

 



 

 

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 : 

Overovateľov zápisnice:            Vladimír Bačinský, Vladimír Šušoliak  

Návrhovú  komisiu v zložení :   Ing. Ján Bučkuliak – predseda  

                                                    Vladimír Bačinský, Vladimír Šušoliak - členovia 

Zapisovateľku:                            Martu Lackovú 

 

Hlasovanie:                   za:  6 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír   Bačinský, Ing. Ján   

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                       proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0         

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu  2. Kontrola uznesení OZ zo dňa 23.6.2016 

 

Starostka obce informovala prítomných poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 

18.2.2016. 

Uznesenie č. 32/2016 – vytýčenie a zamerania pozemku uskutočnené,   10.8.2016 -oznámenie 

o začatí odstránenia stavby, zo strany SEVAK-u uskutočnené odpojenie vodovodnej prípojky. 

Uznesenie č. 41/2016 –  kanalizácia fyzicky hotová, nie je prebratá. 

Uznesenie č. 43/2016 – nákup v hodnote 4059 eur. 

 

Uznesenie č. 44/2016 :   

 

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

zo dňa 23.6.2016. 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 3. Podanie informácií o prípadnej rekonštrukcii existujúcej koaxialnej siete – 

prítomná p. Boldová – TES Media. 

 

TES Media Žilina ako prevádzkovateľ koaxiálnej siete (káblovej televízie a internetu) v obci 

v zastúpení p. Boldovou – predložila obecnému zastupiteľstvu cenovú ponuku na 

rekonštrukciu existujúcej koaxialnej siete na multimediálnu optickú sieť, čím by sa skvalitnil 

technický stav siete. Okrem iného by v budúcnosti cez optickú sieť mohol byť realizovaný 

miestny rozhlas, prípadne kamerový systém v obci, čím by sa odstránili vzdušné káble 

miestneho rozhlasu, nepotrebné stĺpy. 

 

Uznesenie č. 45/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie prípadnú rekonštrukciu existujúcej 

koaxialnej siete na multimediálnu optickú sieť. 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 



 

 

K bodu 4. Rozpočtové opatrenia k rozpočtu obce.   

 

Predkladá starostka obce. K 22.9.2016 obec prijala rozpočtové opatrenie č. 2/2016, v ktorom 

nedošlo k celkovému navýšeniu / poníženiu rozpočtu, len k presunu finančných prostriedkov 

medzi jednotlivými položkami výdavkov bežného rozpočtu a finančných operácií z dôvodu 

vykrytia nákladov spojených s rekonštrukciou MŠ.. 

 

Uznesenie č. 46a/2016 :   

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 2/2016. 

 

Hlasovanie:                   za:  6 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír   Bačinský, Ing. Ján   

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                       proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0         

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

 

 K bodu 5. Žiadosť Jozefa Boháta o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – doložený 

geometrický  plán. 

 

P. Jozef Bohát doložil geometrický plán (súčasť zápisnice) k žiadosti o odkúpenie časti 

pozemku p. č. 1572 celková výmera 51 m2.  

 

Uznesenie č. 46b/2016 :   

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje zámer predaja pozemku p.č. 1572 o výmere 51 m2 za 

úradnú cenu podľa druhu pozemku. 

 

Hlasovanie:                   za:  6 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír   Bačinský, Ing. Ján   

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                       proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0         

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 6. Žiadosť p. Štefánie Novákovej, bytom  Železničná 590, Varín o odkúpenie 

pozemku  vo vlastníctve obce (zrušenie prechodu) medzi pozemkami, ktorých je 

vlastníčkou. 

 

P. Štefánia Nováková žiada o odkúpenie časti pozemku p. č. 1545/1 vo vlastníctve obce, ktorý 

predeľuje pozemky p. č. 87 a p. č. 60, ktorých je vlastníčkou. K uvedenému zámeru predaja je 

potrebné vyjadrenie prevádzkovateľov inžinierskych sietí, či cez uvedený pozemok nie sú 

vedené inžinierske siete, vyjadrenia ostatných spoluvlastníkov uvedených pozemkov a taktiež 

je potrebné predložiť geometrický plán navrhovaného stavu. 



 

 

 

Uznesenie č. 47/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. ukladá doložiť   

a) vyjadrenie prevádzkovateľov inžinierskych sietí, či cez uvedený pozemok nie sú vedené 

inžinierske siete  

b) vyjadrenie ostatných spoluvlastníkov pozemku 

c) geometrický plán navrhovaného stavu 

 

Hlasovanie:                   za:  6 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír   Bačinský, Ing. Ján   

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                       proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0         

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

 

K bodu 7. Žiadosť p. Eriky Kasmanovej, bytom Petzvalova 3378/61, Žilina o vydanie 

stanoviska k  zámeru výstavby rodinného domu. 

 

 

P. Kasmanová, ako vlastníčka pozemku p.č. 1284/1 žiada o vyjadrenie stanoviska k stavbe 

novostavba rodinného domu s prípojkami inžinierskych sietí na uvedenom pozemku. Obec 

v minulosti vydávala vyjadrenie k uvedenému pozemku predchádzajúcemu majiteľovi. 

Nakoľko obec nemá vypracovaný územný plán obce, v uvedenej lokalite neuvažuje 

s rozširovaním individuálnej bytovej výstavby.  

 

Uznesenie č. 48/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. nemá námietky k  stavbe na individuálnu rekreáciu na 

pozemku p. č. 1284/1 za predpokladu splnenia podmienok z hľadiska: 

 

- starostlivosti o životné prostredie, hygienické, protipožiarne podmienky, dopravné 

podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod., ktoré posudzujú jednotlivé orgány štátnej správy, 

- kladné vyjadrenia správcov sietí, 

- stavba na individuálnu rekreáciu musí mať vyriešený prístup na pozemok 

- povoleniu musí predchádzať geologický posudok z dôvodu vylúčenia zosuvu pôdy. 

 

Hlasovanie:                   za:  6 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír   Bačinský, Ing. Ján   

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                       proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0         

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

 

 



 

 

K bodu 8. Žiadosť Jána Tichého, bytom Hornádska 1411/3, Žilina o odkúpenie pozemku 

vo  vlastníctve obce. 

 

P. Ján Tichý žiada o odkúpenie pozemku p. č. 1475/4 v lokalite Bačín, ktorého vlastníkom je 

obec. Nakoľko je uvedená lokalita v zosuvovom pásme, obec žiadosť p. Tichého  odkladá,  až 

do vypracovania geometrického plánu uvedeného pozemku – miestnej komunikácie, ktorý dá 

vypracovať obec. 

 

Uznesenie č. 49/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) odkladá  žiadosť p. Jána Tichého, bytom Hornádska 1411/3, Žilina o odkúpenie pozemku 

p. č. 1475/4 vo  vlastníctve obce, 

 

b) ukladá starostke obce zadať vypracovanie geometrického plánu na pozemok p. č. 1475/4. 

 

Hlasovanie:                   za:  6 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír   Bačinský, Ing. Ján   

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                       proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0         

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 9 . Sťažnosť p. Tibora Ďurinu, bytom Dolná Tižina 147  

 

Informuje starostka obce. P. Tibor Ďurina je vlastníkom pozemku, ktorý susedí s pozemkami 

p. Jána Laceka, bytom Dolná Tižina 162, kde má postavenú chatu na individuálnu rekreáciu 

a koterce pre psov. (Na uvedené stavby má vydané stavebné povolenie.). P. Ďurina sa sťažuje, 

že p. Lacek nemá oplotené pozemky a psy, ktoré chová ohrozili jeho manželku. Žiada 

o nápravu, nakoľko obec mu dala súhlas na chov a výcvik psov. 

P. Ján Lacek požiadal obecné zastupiteľstvo o vydanie súhlasu na chov a výcvik psov  na 

parcelách č. 1373 a 1374. OZ listom č. 70/2015 zo dňa  27.2.2015 s chovom a výcvikom  

psov súhlasilo za podmienky, že si uvedené pozemky oplotí z dôvodu bezpečnosti a ochrany 

zdravia spoluobčanov.  

Nakoľko sa množili ústne sťažnosti (ešte pred písomnou sťažnosťou p. Ďurinu) na konanie p. 

Jána Laceka, starostka obce vykonala osobnú obhliadku uvedenej lokality a ústne aj listom zo 

dňa 27.7.2016 ho upozornila na nedodržanie podmienky udelenia súhlasu na chov a výcvik 

psov (oplotenie pozemkov) a žiadala o nápravu. 

 

 Uznesenie č. 50/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. z dôvodu nedodržania podmienky súhlasu, napriek 

písomnému upozorneniu starostky obce,  zakazuje p. Jánovi Lacekovi, bytom Dolná Tižina 

162 chov a výcvik psov na pozemkoch parcela č. 1373 a 1374. 

 

Hlasovanie:                   za:  6 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír   Bačinský, Ing. Ján   

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 



 

 

                                       proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0         

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 10.  Prerokovanie uznesení z pracovného rokovania Združenia obcí 

Mikroregión Terchovská  dolina zo dňa 20.9.2016. 

 

Informuje starostka obce.  Na uvedenom pracovnom rokovaní bol schválený mimoriadny 

vklad členov združenia (obce) vo výške 250 eur/obec na financovanie projektov. Starostom 

obcí bolo uložené prehodnotiť a spresniť kalkuláciu v rámci prípravy projektu na likvidáciu 

BRO, zabezpečiť na webových stránkach obce logo združenia Mikroregión Terchovská 

dolina, zapracovať požiadavky starostov dotknutých obcí v zmysle pracovaného rokovania 

o doprave na ceste E/583 Žilina – Terchová. Taktiež bolo odporučené pozvať na najbližšie 

stretnutie združenia zástupcu spoločnosti T+T Žilina za účelom prerokovania spôsobu 

pravidelného vývozu separovaného zberu odpadu z obcí na rok 2017 a taktiež vyjadriť 

nespokojnosť obcí s vývozom separovaného odpadu touto spoločnosťou v letnom období 

2016. 

 

Uznesenie č. 51/2016 :  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informácie z pracovného rokovania 

Združenia obcí Mikroregón Terchovská dolina. 

 

K bodu 11. Rôzne -  informácie starostky obce. 

 

Informuje starostka obce. 

   
- Oprava kosačky na údržbu futbalového ihriska by stála cca 180 eur. Navrhla prítomným 

poslancom zváženie opravy a posúdenie nákupu novej kosačky. 

 

Uznesenie č. 52/2016 :   

 

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 zakúpenie novej kosačky na údržbu futbalového 

ihriska. 

 

Hlasovanie:                   za:  6 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír   Bačinský, Ing. Ján   

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                       proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0         

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

- Havarijný stav oporného múru svahu pri ZŠ – v súčasnosti má obec udelený súhlas na výrub 

7 ks drevín na dotknutom pozemku, pripravuje sa projekt + kalkulácia.  

 

- Hodová slávnosť sv. Michala – v sobotu poobede sa uskutoční športové podujatie so 

súťažením pod záštitou skautského tábora. V nedeľu sa začína  slávnostným sprievodom, 



 

 

o 11.00 hod. je slávnostná svätá omša, po skončení je pripravené malé občerstvenie, 

pokračuje sa vysvätením priestorov novo zrekonštruovanej Materskej školy, potom je 

pripravený guláš a malé občerstvenie. 

 

Uznesenie č. 53/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie podané informácie . 

                                        

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu  12. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 22.00 h. 

 

 

 

Zapísala: Marta Lacková                          ........................................ 

                          

 

                      

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

Ing. Ľubica Ďuricová 

              starostka obce 

         

 

Overovatelia:  

Vladimír Bačinský                                                                          ....................................... 

Vladimír Šušoliak                   .............................................. 


