Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Tižina
konaného dňa 18.2.2016.
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce
Poslanci : Ing. Adriana Bačinská
Vladimír Bačinský
Ing. Ján Bučkuliak
Lukáš Ďurina
Jozef Mičian
Vladimír Šušoliak
Branislav Zicho
Neprítomní: Vladimír Bačinský
Ďalší prítomní: Mgr. Katarína Šutáková – hlavná kontrolórka obce
Marta Lacková, pracovníčka obce
Program :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Plnenie uznesení OZ zo dňa 15.12.2015.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2016.
5. Správa z činnosti za rok 2015.
6. Čerpanie rozpočtu 4. štvrťrok 2015 a rozpočtové opatrenia za rok 2015.
7. Rozpočet obce 2016 funkčná ekonomická klasifikácia.
8. Schválenie PHSR pre MAS Terchovská dolina.
9. Schválenie zámeru a spôsobu vysporiadania pozemkov pod cestou pri dome smútku.
10. Záver.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, , Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina,
Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce. Privítala
všetkých prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
Jeden poslanec sa ospravedlnil.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Ing. Adriana Bačinská, Branislav Zicho
Návrhová komisia:
Lukáš Ďurina – predseda
Ing. Adriana Bačinská, Branislav Zicho - členovia
Zapisovateľka:
Marta Lacková
Hlasovanie :
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, , Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina,
Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení OZ zo dňa 15.12.2015.
Starostka obce informovala prítomných poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo
dňa15.12.2015.
Uznesenie č. 17/2016 :
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 OZ zo dňa
15.12.2015.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2016.
Informuje hlavná kontrolórka obce. Podľa § 18f ods. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení predkladá hlavný kontrolór obce obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh
plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v
zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým spôsobom. Plán kontrolnej činnosti na
I. polrok 2016 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 03.02.2016, zvesený 18.2.2016 bez
pripomienok.
Uznesenie č. 18/2016 :
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 plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na I. polrok 2016.
Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, , Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina,
Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.

K bodu 5. Správa z činnosti za rok 2015
Predkladá hlavná kontrolórka. Podľa § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
predkladá hlavný kontrolór obce obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o
kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Uznesenie č. 19/2016 :
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 správu o kontrolnej činnosti za rok 2015.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 6. Čerpanie rozpočtu 4. štvrťrok 2015 a rozpočtové opatrenia za rok 2015.
Predkladá hlavná kontrolórka 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.
PRÍLOHY:

1. Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2015
2. Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2015
Uznesenie č. 20/2016 :
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 kontrolu čerpania rozpočtu – plnenie rozpočtu obce k 31.12.2015
b) berie na vedomie rozpočtové opatrenia č.4, 5/2015.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 7. Rozpočet obce 2016 funkčná ekonomická klasifikácia
Predkladá hlavná kontrolórka obce. Podrobný rozpis rozpočtu na ekonomickú klasifikáciu je
súčasťou zápisnice.
Uznesenie č. 21/2016 :
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 funkčnú ekonomickú klasifikáciu.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.

K bodu 8. Schválenie PHSR pre MAS Terchovská dolina.
Informuje starostka obce. Dokument bol poskytnutý na preštudovanie a pripomienkovanie
poslancom OZ. PHSR pre MAS Terchovská dolina je strategický dokument a jeho schválenie
je nevyhnutné pre čerpanie všetkých dotácií a eurofondov.
Uznesenie č. 22/2016 :
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 PHSR pre MAS Terchovská dolina.
Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, , Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina,
Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 9. Príspevok k uvítaniu detí do života.
Predkladá starostka obce. Prítomných poslancov informovala o zámere obnoviť tradíciu uvítanie detí do života. Navrhla pri tejto príležitosti jednorazový príspevok 30 eur/ dieťa,
pohostenie a malý darček. Táto akcia by sa konala raz do roka v mesiacoch február – marec.
Uznesenie č. 23/2016 :
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 príspevok k uvítaniu detí do života vo výške 30
eur/dieťa.
Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, , Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina,
Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 10 . Schválenie zámeru a spôsobu vysporiadania pozemkov pod cestou pri dome
smútku.
Informuje starostka obce. Starostka obce dala vypracovať znalecký posudok za účelom
vysporiadania pozemkov pod cestou pri dome smútku, ktorý stanovuje znaleckú hodnotu ceny
pozemkov. Vlastníci pozemkov majú záujem o odpredaj týchto pozemkov do vlastníctva
obce. Prítomní poslanci súhlasili s uzatvorením kúpnych zmlúv.
Uznesenie č. 24/2016 :

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 zámer prevodu CKN parciel č. ..........................
...................................................................................... do vlastníctva obce na základe kúpnej
zmluvy.
Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, , Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina,
Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 9. Rôzne.
Starostka obce podala informácie:
- o erejnom osvetlení – poruchy verejného osvetlenia vznikajú z dôvodu prekrytia drôtov,
ktoré v nepriaznivom počasí vybíjajú ističe, taktiež nedostatočná kvalita lámp zo strany
výrobcu – pracuje sa na odstraňovaní uvedených nedostatkov,- v lokalite Bačín sú dva stĺpy verejného osvetlenia v havarijnom stave, pripravuje sa celková
rekonštrukcia verejného osvetlenia v uvedenej lokalite
- o havarijnom stave mosta – začalo sa stavebné konanie, je podaná žiadosť o dotáciu
- o pridelení dotácie na projekt stavebné úpravy plynovej kotolne, výmena kotla
a vykurovacích telies, zateplenie obvodového plášťa MŠ
- o žiadosti Jozefa Boháta, bytom Dolnočepenská 1615/19, Sereď o odkúpenie časti miestnej
komunikácie 1572 vo vlastníctve obce – žiadateľ musí doložiť geometrický plán

Uznesenie č. 25/2016 :
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 21.15 h.
Zapísala: Marta Lacková

....................................................
Ing. Ľubica Ďuricová
starostka obce

Overovatelia:
Ing. Adriana Bačinská
Branislav Zicho

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

