
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Tižina 

konaného dňa 13.9.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Poslanci : Ing. Adriana Bačinská 

       Vladimír Bačinaský 

                  Ing. Ján Bučkuliak 

                  Lukáš Ďurina 

                  Jozef Mičian 

 

Ďalší prítomní: Mgr. Katarína Šutáková, kontrolórka obce 

    Marta Lacková, pracovníčka obce 

    

Ospravedlnil sa: Vladimír Šušoliak 

      Branislav Zicho 

      PaedDr. Katarína Šutáková 

             

Program: 

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

zapisovateľky. 

2.   Výzva na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku na projekt   

       spoznajme spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo – schválenie uznesenia. 

      3.   Michalské hody 2018. 

      4.   Žiadosť Jána Michalčíka a manž. Jany, bytom Dolná Tižina 252 o odkúpenie časti     

            pozemku vo vlastníctve obce. 

      5.   Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie:               za:  5  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak, 

Lukáš Ďurina, 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 5 a OZ je uznášania schopné.  

Starostka obce navrhla za : 

Overovateľov zápisnice:            Ing. Ján Bučkuliak, Vladimír Bačinský  

Návrhovú  komisiu v zložení :   Jozef Mičian - predseda 

                                                   Ing. Ján Bučkuliak, Vladimír Bačinský 

Zapisovateľku:                           Martu Lackovú 



 

 

 

Hlasovanie:               za:  5 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu  1. Výzva na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku na projekt   

spoznajme spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo – schválenie uznesenia. 

 

Predkladá starostka obce. Na základe výzvy  na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia 

príspevku na daný projekt nutné zabezpečiť požadované doklady. / prílohou zápisnice – list 

ŽSK zo dňa 28.8.2018  Za účelom uvedeného projektu je nutné prijať uznesenie OZ, 

v ktorom sú uvedené podmienky poskytnutia príspevku. 

 

Uznesenie č.  163/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje  

 

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Spoznajme spoločné 

kultúrne a prírodné dedičstvo“, 

 

b) zabezpečenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP vo výške 

20 192,78 Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Hlasovanie:               za: 5 -  Ing. Adriana Bačinská,  Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,    

                                   Lukáš Ďurina,  Jozef Mičian 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 3. Michalské hody 2018. 

 

Informuje starostka obce. 

 - zabezpečené pódium a ozvučenie na vystúpenie folklórnych skupín, program, zabezpečené 

občerstvenie, predajné stánky, detský kolotoč a pod. 

Na utorok 18.9.2018  zvolaná kultúrna komisia . 

  
 

Uznesenie č. 163/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie  podané informácie k príprave 

Michalských hodov. 

 



 

 

Hlasovanie:               za: 5 -  Ing. Adriana Bačinská,  Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,    

                                   Lukáš Ďurina,  Jozef Mičian 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 4. Žiadosť Jána Michalčíka a manž. Jany, bytom Dolná Tižina 252 o odkúpenie 

časti pozemku vo vlastníctve obce. 

 

Informuje starostka obce. P. Ján Michalčík s manželkou Janou podali žiadosť za účelom 

odkúpenia časti pozemku p.č. 53/2 vo vlastníctve obce (cca 20 m2). Uvedený pozemok susedí 

s pozemkom 53/12, ktorý vlastnia a zároveň slúži ako prechod k spoločnej súkromnej ceste. 

Uvedenú časť pozemku už dávnejšie užívajú. Žiadatelia o odpredaj pozemku musia predložiť 

geometrický plán presné zameranie situácie a znalecký posudok k pozemku. 

 

 

Uznesenie č. 164/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje zámer odpredaja časti pozemku p.č. 

53/2 vo vlastníctve obce. 

 

Hlasovanie:               za: 5 -  Ing. Adriana Bačinská,  Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,    

                                   Lukáš Ďurina,  Jozef Mičian 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 5.   Rôzne. 

 

Príprava na voľby. 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18.30 hod. 

 

 

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

                                               

 

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

Ing. Ľubica Ďuricová 

              starostka obce 

Overovatelia:  

Ing. Ján Bučkuliak                                                                          ........................................ 

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


