
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Tižina 

konaného dňa 25.7.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Poslanci : Ing. Adriana Bačinská 

       Vladimír Bačinaský 

                  Ing. Ján Bučkuliak 

                  Lukáš Ďurina 

                  Jozef Mičian 

                  Vladimír Šušoliak 

                  Branislav Zicho 

 

Ďalší prítomní: Mgr. Katarína Šutáková, kontrolórka obce 

    Marta Lacková, pracovníčka obce 

    

             

Program: 

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

zapisovateľky. 

2.   Dodatok k zmluve o nájme verejného vodovodu č. 116/2003 zo dňa 16.12.2003. 

3.   Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022. 

4.   Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu celé nasledujúce volebné obdobie 2018-    

      2022. 

5.   Rozpočtové opatrenie č. 2/2018. 

6.   Žiadosť p. Vladimíra Šušoliaka o poskytnutie finančnej podpory pri rekonštrukcii   

      kostola sv. Michala v Dolnej Tižine 

      7.   Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak, 

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

Neboli žiadne interpelácie poslancov.  

   

1. 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 : 

Overovateľov zápisnice:            Lukáš Ďurina, Jozef Mičian  

Návrhovú  komisiu v zložení :   Ing. Adriana Bačinská - predseda 

                                                   Lukáš Ďurina, Jozef Mičian 



 

 

Zapisovateľku:                           Martu Lackovú 

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu  2. Dodatok k zmluve o nájme verejného vodovodu č. 116/2003 zo dňa 

16.12.2003. 

 

Rekonštrukciu vodovodu v lokalite pri ihrisku (p.č. 734/9, 732/1, 1531/1) bude prevádzať 

nájomca obecného vodovou SEVAK Žilina. Je vypracovaný projekt a aby mohli začať práce 

na uvedenej stavbe je nutné schváliť dodatok k zmluve o nájme verejného vodovodu. 

 

Uznesenie č. 157/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje dodatok č. .... k zmluve o nájme 

verejného vodovodu č. 116/2003 zo dňa 16.12.2003. 

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 3. Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022. 

 

Vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb je povinnosť obecného zastupiteľstva 

určiť na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov obecného zastupiteľstva. 
 

Uznesenie č. 158/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina určuje  v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé 

nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnej 

Tižine – 7 poslancov OZ. 

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

 



 

 

K bodu 4.  Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu celé nasledujúce volebné obdobie 

2018- 2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo musí najneskôr 90 dní pred komunálnymi voľbami určiť rozsah 

výkonu funkcie starostu. 

 

Uznesenie č. 159/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu Obce Dolná 

Tižina takto: plný úväzok. 

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

  

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018. 

 

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.  

K 29.06.2018 obec prijala rozpočtové opatrenie č. 2/2018, v ktorom nedošlo k celkovému 

navýšeniu / poníženiu rozpočtu, len k presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými 

položkami výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu. 

 

Uznesenie č. 160/2018: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2018. 

 

Hlasovanie:                za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov.  

 

K bodu 6. Žiadosť p. Vladimíra Šušoliaka o poskytnutie finančnej podpory pri 

rekonštrukcii  kostola sv. Michala v Dolnej Tižine. 

 

 



 

 

Pán Vladimír Šušoliak predložil na OZ žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci pri 

rekonštrukcii kostola sv. Michala v Dolnej Tižine. Obec nemá schválené Všeobecne záväzné 

nariadenie obce o poskytovaní dotácie z finančných prostriedkov obce, kde budú stanovené 

podmienky uchádzania sa o dotáciu. Dané VZN je nutné prijať.  Starostka obce požiadala p. 

Šušoliaka o doplnenie žiadosti konkrétne na aký účel sa má finančná pomoc použiť a v akej 

výške, aby obec mohla uvoľniť prostriedky na uvedenú rekonštrukciu. 

 

Uznesenie č. 161/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina   

 

a) ukladá starostke obce vypracovať Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina 

o poskytovaní dotácie z finančných prostriedkov obce, 

 

b) berie na vedomie žiadosť o finančnú pomoc pri rekonštrukcii kostola sv. Michala v Dolnej 

Tižine 

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 12. Rôzne. 

 

Informuje starostka obce. 

 

- Podaná žiadosť o poskytnutie dotácie zo Žilinského samosprávneho kraja – bude použitá na 

vydanie monografie o obci, dotácia je vo výške 800 eur, obec dofinancuje na tento účel 

sumou 600 eur. 

 

- Náklady na rekonštrukciu domčeka (márnice) na obecnom cintoríne boli vo výške cca 1500 

eur, práce sú dokončené.  

Poďakovanie sponzorom: Róbert.Sakáč, Bohuslav Kabatiar, Vladimír Bačínsky. 

Poďakovanie patrí  zamestnancom obce, ktorí pod vedením p. Milana Falaštu zrekonštruovali 

domček na cintoríne. 

 

- Podaná informácia o rekonštrukcii miestnych komunikácii. 

 

Uznesenie č. 146/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie podané informácie. 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18.00 hod. 

 

 

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



 

 

                                               

 

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

Ing. Ľubica Ďuricová 

              starostka obce 

Overovatelia:  

Lukáš Ďurina                                                                          ........................................ 

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


