
                                                        Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Tižine, ktoré sa konalo dňa 17.8.2015 

v miestnosti  zasadačky obecného úradu v Dolnej Tižine 

 

 

Prítomní:  Ing. Adriana Bačinská 

     Vladimír Bačinský 

      Ing. Ján Bučkuliak 

                 Lukáš Ďurina 

      Jozef Mičian 

      Vladimír Šušoliak 

     Branislav Zicho 

 

                 Mgr. Katarína Janešíková – hlavná kontrolórka 

 

Ďalej boli prítomní:    Ing. Ľubica Ďuricová - starostka obce 

                         Marta Lacková - pracovníčka obce  

    

        

Zvolanie obecného zastupiteľstva prebehlo formou pozvánok a bola zverejnená na webovej 

stránke obce. 

Zasadnutie OZ otvorila a všetkých privítala starostka obce, ktorá vyhlásila  zasadnutie OZ za 

uznášania schopné. 

Starostka obce v súlade s rokovacím poriadkom určila overovateľov zápisnice: Branislav 

Zicho a Jozef Mičian. 

Za predsedu návrhovej komisie: Ing. Adrianu Bačinskú a Branislava Zichu a Jozefa Mičiana 

za členov. 

Zápisnicu z obecného zastupiteľstva spracuje pracovníčka obecného úradu – Marta Lacková. 

Prítomní poslanci s týmto návrhom súhlasili jednohlasne. 

 

Starostka obce predniesla návrh programu, ktorým sa bude OZ riadiť: 

 

1. Kontrola uznesenia č. 8/2015. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Dolná Tižina. 

3. 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 zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v  školskej jedálni. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie  č.3/2015 o určení školského obvodu Základnej školy 

v Dolnej Tižine. 

5. Polročné čerpanie rozpočtu. 

6. Výzva envirofond – zateplenie budov. 

7. Správa o vykonaní finančného auditu. 

8. Súhrnná správa o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami. 

9. Rôzne. 

 



Prítomní poslanci návrh programu schválili jednohlasne. 

             

1. Kontrola uznesenia č. 8/2015. 

 

Poslanec Ing. Ján Bučkuliak požiadal o úpravu  výroku v zápise uznesenia OZ 8m) /2015 zo 

dňa 10.6.2015 neschvaľuje: 

Opravuje sa tento výrok na berie na vedomie. 

Žiadosť p. Vladimíra Trnku na predaj, prípadne dlhodobý nájom časti pozemku p.č. 1566/1 k.ú. 

Dolná Tižina vo vlastníctve obce za účelom vybudovania prístrešku pre dobytok. 

Prítomní poslanci úpravu uznesenia schválili. Za: Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, 

Ing. Ján Bučkuliak,  

Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Dolná Tižina. 
 

 Predkladá p. starostka Ing. Ďuricová. Na základe protestu prokurátora k VZN č. 1/2014 o 

spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o 

zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Dolná Tižina bolo vypracované nové VZN č. 1/2015 o 

spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o 

zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Dolná Tižina v súlade so zákonom o vodách. Prítomní 

poslanci toto VZN schválili. Za: Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak,  

Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, proti – 0, zdržal sa – 0. 

VZN je súčasťou zápisnice. 

 

3. 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 zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v  školskej jedálni. 

 

Predkladá Mgr. Katarína Janešíková, hlavná kontrolórka. Výška mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ bude v sume 12,. 

Eur/mesiac/dieťa. 

Vedúca školskej jedálne vzhľadom na nedostatočné finančné prostriedky na nákup potravín, na 

potrebu skvalitnenia potravín a doplnkov k hlavnému jedlu a nákladov na mzdy a prevádzku 

navrhuje zvýšenie stravnej jednotky z 2. pásma na 3 pásmo nákladov na nákup potravín na 

jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa 

a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín a zvýšenie režijných nákladov na jedno jedlo 

podľa vekových kategórií stravníkov.  

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu v sume 

5,- Eur/mesic/žiak. Prítomní poslanci po zdôvodnení úpravy výšky príspevkov a predložení 

kalkulácie a podkladov toto VZN schválili. VZN a materiály sú súčasťou zápisnice. Za: Ing. 

Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, 

Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, proti – 0, zdržal sa – 0. 

VZN je súčasťou zápisnice  

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie  č.3/2015o určení školského obvodu Základnej školy v Dolnej 

Tižine. 

 



Predkladá Mgr. Katarína Janešíková, VZN určuje školský obvod k.ú. Dolná Tižina a k.ú. Stráža 

ročníky 1-9.  Prítomní poslanci toto VZN schválili. Za: Ing. Adriana Bačinská, Vladimír 

Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak,  

Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, proti – 0, zdržal sa – 0. 

VZN je súčasťou zápisnice. 

 

5. Polročné čerpanie rozpočtu. 

 

Na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 vykonala hlavná 

kontrolórka obce kontrolu plnenia rozpočtu k 30.06.2015. Rozpočtové opatrenia v rámci 

jednotlivých a položiek boli prijímané podľa potreby, sú riadne evidované a číslované v zmysle 

zákona o rozpočtových pravidlách. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov nebol upravovaný a 

jeho plnenie je primerané kontrolovanému obdobiu. Poslanci zobrali kontrolu plnenia rozpočtu 

na vedomie". 

 

6. Výzva o poskytuje podpory z Enviromentálneho formou dotácie na činnosť L2:zvyšovanie 

energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 

 

Informuje starostka obce – Enviromentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na činnosť 

L2:zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. 

Každý žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie vo výške minimálne 5% z celkových 

nákladov projektu.  

Na zasadnutí bol predložený materiál, ktorý určuje podmienky poskytnutia dotácie. Pre danú 

žiadosť bola určená obecná budova Materská škola, ktorá v súčasnosti nemá vymenené okná, 

je nutná rekonštrukcia kotolne a výmena okien aby budova spĺňala energetické kritéria. Táto 

výzva zahrňuje riešenie Prítomní poslanci schválili podanie žiadosti a taktiež spolu 

financovanie. Za: Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš 

Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

 

7.   Výzva  s kódom OP KZP-PO1-SC121/122-2015. 

 

Obec sa uchádza o nenávratný finančný prostriedok z operačného programu Kvalita  životného 

prostredia k projektu „Spoločná kanalizácia GENESTI“, ktorý je realizovaný „obcou Strečno“. 

GENESTI- ide o skratku zapojených obcí: Gbeľany, Nededza, Strečno, Stráža, Dolná Tižina. 

Taktiež musí byť zabezpečené spolufinancovanie projektu zo strany obce.  

Prítomní poslanci žiadosť o NFP schválili aj spolufinancovnie. Za: Ing. Adriana Bačinská, 

Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, 

Branislav Zicho, proti – 0, zdržal sa – 0. 

Informačná správa je súčasťou zápisnice. 

 

8. Správa o vykonaní finančného auditu. 

 

Predkladá starostka obce Ing. Ľubica Ďuricová – finančný audit za rok 2014 vykonala hlavná 

audítorka  Ing. Smolková. Neboli zistené žiadne skutočnosti, že hospodárenie obce nie je 

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako aj 

hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel 



používania návratných zdrojov financovania. Prítomní poslanci správu o vykonaní finančného 

auditu zobrali na vedomie. 

 

9. Súhrnná správa o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami. 

 

Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal v roku 2014 kontrolu efektívnosti a účinnosti pri výkone 

pôsobností obcami. Cieľom kontroly bolo  zhodnotiť úroveň preverovaných kompetencií vo 

vzťahu k veľkosti kontrolovaných subjektov. Protokol o výsledku kontroly je zverejnený na 

webovom sídle NKU. Výpočet všetkých povinností každej obce v SR sa pohybuje na úrovni 

odhadov Združenia miest a obcí Slovenska v počte cca 4 000 kompetencií. Jedným z vplyvov 

na rozsah zistených nedostatkov bola aj veľkosť samosprávy podľa počtu obyvateľov 

a neadekvátny počet zamestnancov samosprávy k  počtu kompetencií obce. Prítomní poslanci 

súhrnnú správu o výsledku kontroly zobrali na vedomie. 

 

10. Rôzne: 

a) Na obec bola dňa 17.8. 2015 doručená petícia občanov za zrušenie hospodárskeho dvora 

Roľníckeho družstva v k.ú. Dolná Tižina. Poslanci danú petíciu zobrali na vedomie.  

 

b) V mesiaci auguste 2015 bola vykonaná zmena  trvalého vodorovného a zvislého dopravného 

značenia križovatky ciest II/583 a III/2074 v k. ú. Stráža. Jedná sa o  výjazd a vjazd do obce 

Dolná Tižina. Táto zmena určite výrazne zlepšila bezpečnosť dopravy na danom úseku . 

Z troch  variant návrhu dopravného značenia zástupcami jednotlivých organizácií  bol vybraný 

Variant B, ktorý je zrealizovaný. 

 

c) Modernizácia miestneho cintorína. 

 

Preberacím protokolom zo dňa 10.8.2015 bolo odovzdané pracovisko : cintorín Dolná Tižina 

spolu s projektovou dokumentáciou  a všetkými potrebnými dokladmi firme Das Group a.s. 

Táto firma bola na základe výzvy o verejnom obstarávaní vybraná a bola s ňou  podpísaná 

zmluva. Cieľom je vybudovať spevnenú plochu pred oplotením cintorína, chodník na cintoríne 

a vybudovať prípojku vody na cintoríne. 

 

d) Informácia o prebiehajúcich prácach  a výdavkoch, ktoré súvisia s odstraňovaním 

nedostatkov, ktoré sú v zápise z kontroly Inšpektorátu práce zo dňa 21.5.2015 lehota 

dokončenia je do konca septembra.   Podrobná rekapitulácia bude podaná na ďalšom 

zastupiteľstve.   

 

Ďalej informovala o pripravovaných kultúrnych podujatiach – súťaž vo varení bryndzových 

halušiek, ktorá sa konala v obci Lysica, kde naše súťažné družstvo získalo 1. miesto. 

 

 Bola podaná informácia o príprave hasičskej súťaže o pohár starostky  a putovný pohár Karola 

Ondru,. Celá akcia bude pokrytá finančnými prostriedkami od sponzorov iba vecné ceny budú  

hradené obcou.    

 



Na záver poďakovala poslancom p. Branislavovi Zichovi, p. Lukášovi Ďurinovi, p. Vladimírovi 

Bačinskému, p.  Vladimírovi Šušoliakovi  Jozefovi Mičianovi za finančnú pomoc a  spoluprácu 

pre obec. 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Branislav Zicho                                        ................................... 

    Jozef Mičian                                                     ................................... 

 

Zapisovateľka:               Lacková Marta                                         ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 9/2015 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18.8.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

a) berie na vedomie: 

 

Úpravu uznesenia č. 8m/2015 zo dňa 10.6.2015. 

 

b) schvaľuje: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Dolná Tižina. 

 

c) schvaľuje: 

 

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 zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v  školskej jedálni. 

 

d) schvaľuje: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  č.3/2015 o určení školského obvodu Základnej školy v Dolnej 

Tižine. 

 

e) berie na vedomie: 

 

Správu z vykonania následnej finančnej kontroly – plnenie rozpočtu obce k 30.6.2015. 

 

f) schvaľuje: 

 

Podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu na činnosť 

L2:Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – 

Materská škola. 

 

g) schvaľuje: 

 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – 

Materská škola vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci definované v dotácii Enviromentálneho fondu. 

 

h) schvaľuje: 

 

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci prioritnej osi 1 OP KŽP na realizáciu projektu „Spoločná 

kanalizácia GENESTI“, ktorý je realizovaný „obcou Strečno“;  

 

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 



 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

„Spoločná kanalizácia GENESTI“,  vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

ch) berie na vedomie: 

 

Súhrnnú správu o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami. 

  
 

i) berie na vedomie: 
 

Informáciu o petícii občanov za zrušenie Roľníckeho družstva v k.ú. Dolná Tižina. 

 

 

 

 

         Ing. Ľubica Ďuricová 

         starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


