
 

 

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Tižina 

konaného dňa 15.12.2015. 

___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Poslanci : Ing. Adriana Bačinská 

                 Vladimír Bačinský 

                  Ing. Ján Bučkuliak 

                  Lukáš Ďurina 

                 Jozef Mičian     

                 Vladimír Šušoliak 

                  Branislav Zicho 

   

Ďalší prítomní: Mgr. Katarína Šutáková – hlavná kontrolórka obce 

   Marta Lacková, pracovníčka obce 

     Iveta Mahútová, pracovníčka obce 

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení. 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2016. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2016. 

5. Rozpočtové opatrenia 2015/3. 

6. VZN č. 4/2015 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina na kalendárny rok 

2016. 

7. VZN č. 5 /2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky. 

8. VZN obce Dolná Tižina č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom. 

9. Dodatok č. 1/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012 o 

miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Dolná Tižina .    

10. VZN obce Dolná Tižina  č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov. 

11. Poplatky na rok 2016. 

12. Súhlas so zaradením obce do územia miestnej akčnej skupiny. 

13. Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania. 

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

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, 

                                       Branislav Zicho 

                                       proti :                                    0         



 

 

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0         

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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. 

 

K bodu 2. Kontrola uznesení. 

 

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

10.11.2015. 

 

Uznesenie č. 17/2015 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia 

OZ zo dňa 10.11.2015. 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Vladimír Šušoliak, Vladimír Bačinský 

Návrhová komisia:         Ing. Ján Bučkuliak – predseda  

    Vladimír Šušoliak, Vladimír Bačinský - členovia 

Zapisovateľka:               Marta Lacková 

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

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, 

                                       Branislav Zicho 

                                       proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0         

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 4. Schválenie rozpočtu na rok 2016. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu 

na rok 2016. 

 

Predkladá p. Mahútová. Rozpočet je súčasťou zápisnice. Rozpočet na rozpočtový rok 2016 je 

spracovaný ako viacročný rozpočet na roky 2016-2018. Rozpočet na rozpočtový rok 2016 je 

po schválení záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky sú orientačné. Hlavná kontrolórka 

obce Mgr. Katarína Šutáková podrobne informovala prítomných poslancov o zostavení 

rozpočtu a odporučila rozpočet na rok 2016 schváliť. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 



 

 

 

Uznesenie č. 18/2015 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2016 

b schvaľuje 

rozpočet obce na rok 2016 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 

klasifikácie 

c) berie na vedomie 

rozpočet obce na roky 2017 a 2018 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 

rozpočtovej klasifikácie. 

 

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

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, 

                                       Branislav Zicho      

    proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0        

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 5.   Rozpočtové opatrenia 2015/3. 

 

Informuje p. Mahútová. Urobila sa úprava rozpočtu č. 3/2015, kde bola navýšená suma 

príjmov o sumu úveru – finančné operácie a daň z príjmov. Na tú istú sumu bolo vo 

výdavkovej časti urobené čerpanie  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 19/2015 :   

 

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 rozpočtové opatrenia 2015/3. 

 

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

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, 

                                       Branislav Zicho      

    proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0        



 

 

 Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 6.  VZN č. 4/2015 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná 

Tižina na kalendárny rok 2016. 

 

Účelom tohto VZN je určiť výšku poskytnutia finančných prostriedkov na mzdy  a prevádzku 

na dieťa materskej školy  a dieťa školského zariadenia  zriadených na území obce Dolná 

Tižina, podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení, lehotu na predloženie 

údajov, podľa ktorých budú financované materská škola a školské zariadenia , deň v mesiaci, 

do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky. VZN je súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 20/2015 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje 

VZN č. 4/2015 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina na kalendárny rok 

2016. 

 

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

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, 

                                       Branislav Zicho      

    proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0        

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 7. VZN č. 5 /2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky. 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 

školskej dochádzky. VZN je súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 21/2015 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje VZN č. 5 /2015o určení miesta a času zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

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



 

 

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, 

                                       Branislav Zicho      

    proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0        

 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 8. VZN obce Dolná Tižina č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom. 

 

Toto VZN upravuje podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní 

s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o spôsobe a podmienkach triedeného 

zberu komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností 

s obsahom škodlivých látok a o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu. VZN je 

súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č.  22/2015 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje VZN obce Dolná Tižina č. 6/2015 o nakladaní s 

komunálnym odpadom. 

 

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

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, 

                                       Branislav Zicho      

    proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0        

 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

 

K bodu 9. Dodatok č. 1/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 

1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Dolná Tižina .    

 

Týmto dodatkom sa určuje sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 

a spôsob výpočtu poplatku. Dodatok je súčasťou zápisnice. 

 



 

 

 

Uznesenie č. 23/2015 :   

 

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 dodatok č. 1/2015 ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Tižina .   

  

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

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, 

                                       Branislav Zicho 

                                       proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0         

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu  10. VZN obce Dolná Tižina  č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov. 

 

Toto VZN vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 

na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do EP, 

voľby do samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. VZN je súčasťou 

zápisnice. 

 

Uznesenie č. 24/2015 :   

 

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 VZN obce Dolná Tižina  č. 7/2015 

o umiestňovaní volebných plagátov. 

 

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

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, 

                                       Branislav Zicho 

                                       proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0         

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu  11.  Poplatky na rok 2016. 

 

 



 

 

Poplatky na rok 2016 – zahŕňajú výšku poplatkov za prenájom nehnuteľností v správe obce, 

poplatky, ktoré nie sú  zahrnuté do zákona o správnych poplatkoch a zákona o dani 

z nehnuteľností. Poplatky sú súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 25/2015 :   

 

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 poplatky na rok 2016. 

 

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

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, 

       0                                  Branislav Zicho 

                                       proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0         

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu  12. Súhlas so zaradením obce do územia miestnej akčnej skupiny. 

 

Informuje starostka obce. Naša obec je členom Miestnej akčnej skupiny na území 

Mikroregiónu Terchovská dolina. Súhlas obecného zastupiteľstva so zaradením obce do tejto 

miestnej akčnej skupiny je potrebný ako príloha k spracovaniu stratégie miestneho rozvoja 

vedeného komunitou CLLD.  

 

Uznesenie č. 26/2015 :   

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. potvrdzuje súhlas so zaradením  obce Dolná Tižina do 

územia miestnej akčnej skupiny (MAS) na území mikroregiónu Terchovská dolina. 

 

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

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, 

                                       Branislav Zicho 

                                       proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0         

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu  13. Rôzne. 

- Odmeny pre zástupkyňu starostky, odmeny poslancom OZ, hlavnej kontrolórke, 

zamestnancom OÚ. 



 

 

Starostka obce Ing. Ľubica Ďuricová predložila návrh na vyplatenie finančných odmien podľa 

zásad odmeňovania zástupcu starostu obce, zásad odmeňovania hlavného kontrolóra obce, 

zásad odmeňovania poslancov OZ a poriadku odmeňovania pracovníkov obce Dolná Tižina. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 27/2015 :   

 

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 finančné odmeny podľa zásad odmeňovania 

zástupcu starostu obce, zásad odmeňovania hlavného kontrolóra obce, zásad odmeňovania 

poslancov OZ a poriadku odmeňovania pracovníkov obce Dolná Tižina. 

 

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

                                       Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, 

                                       Branislav Zicho      

    proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0        

 

Ďalej starostka obce podala informácie o: 

- o rozpracovanosti  pripravovanej knihy – Monografia o Dolnej Tižine 

- výzve na dodatočnú legalizáciu parkoviska pred bytovkou súp. č. 5, ktoré vybudoval p.      

   Martinček, bytom Dubenec 588, 013 03 Varín 

 

Uznesenie č. 28/2015 :   

 

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  10. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21.00 h. 

 

 

 

 



 

 

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

                          

 

 

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

Ing. Ľubica Ďuricová 

starostka obce 

 

 

Overovatelia:  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


