Uznesenie č. 8/2015
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 10.6.2015
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie:
Plnenie uznesenia č. 7/2015.
b) schvaľuje:
Komisiu na ochranu verejného záujmu.
Predseda - Jozef Mičian
Členovia – Branislav Zicho
Vladimír Šušoliak
c) berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2014.
d) berie na vedomie:
Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014.
e) schvaľuje:
Celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad.
Použitie zostatku finančných operácíí na vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2014 vo
výške - 14275,29 Eur.
f) schvaľuje:
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015.
g) berie na vedomie:
Správu o vykonanej Finančnej kontrola pokladne za I. štvrťrok 2015, čerpanie rozpočtu za I.
štvrťrok 2015.
h) berie na vedomie:
Návrh na zvýšenie stravného v školskej jedálni.
ch) schvaľuje:
Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci „Dolná Tižina“, ktorý je
realizovaný „Obcou Dolná Tižina“,

i) schvaľuje:
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
j) schvaľuje:
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
k) berie na vedomie:
Zápis z kontroly Inšpektorátu práce.
l) neschvaľuje:
Žiadosť Roľníckeho družstva Terchová sídlo Nová Farma Krasňany predaj pozemku p.č.1520
k.ú. Dolná Tižina ostatné plochy o výmere 725 m2, (cesta) ktorý je vo vlastníctve obce.
m) neschvaľuje:
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.
n) schvaľuje:
Žiadosť p. Jána Maťku o súhlas na výstavbu rodinného domu na pozemku p. č. 634/106 v k.ú.
Dolná Tižina za týchto písomných podmienok: p. Maťko si vybuduje inžinierske siete na
vlastné náklady spolu s prístupovou cestou k vlastnému pozemku a v zimnom období si
zabezpečí údržbu prístupovej cesty k rodinnému domu na vlastné náklady.
o) nevyhovuje:
Žiadosti p. Milana Laceka bytom Budovateľov 239, Krasňany na vzájomné vysporiadanie
pozemku p.č. 917 o výmere 367 m2.
p) schvaľuje:
Audítorku p. Ing. Smolkovú na vykonanie auditu za rok 2014.
r) schvaľuje:
a) Žiadosť p. Martinčeka, bytom Dubenec 588, 013 03 Varín na vybudovanie parkovacích
plôch pre bytový dom č. 5 na pozemku p.č. 734/9 v časti oproti bytu p. Ďurčíkovej za
podmienky, že parkovacie miesta budú pozostávať zo spevnenej plochy. Nedovoľuje sa
stavba prístreškov.
s) schvaľuje:

Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Dolná Tižina.
t) ukladá:
Zamestnancom povinnosť oboznámiť sa so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom
Obce Dolná Tižina.
u) berie na vedomie:
Dokumentácia Obce Dolná Tižina o umiestnení evakuovaných osôb z územia ohrozených
obcí okresu Žilina mimoriadnou udalosťou.
v) schvaľuje:
Plat starostu obce Dolná Tižina Ing. Ľubici Ďuricovej s účinnosťou od 1.1.2015
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške (priemerná mesačná mzda zamestnanca
hospodárstva v roku 2014) 858 eur x násobok podľa počtu obyvateľov 1,98
b) podľa §4 ods. 2 zák.č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 25%
z) berie na vedomie:
Interná smernica č.1/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Ing. Ľubica Ďuricová
starostka obce

