Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Tižina
konaného dňa 23.6.2016.
___________________________________________________________________________
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
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
2. Kontrola uznesení.
3. a) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015.
b) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2015.
c) Výročná správa obce za rok 2015.
d) Správa nezávislého audítora.
4. Schválenie počtu žiakov a tried - šk. rok 2016/2017.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016.
6. Podanie informácie o podpise zmluvy s Envirofondom na stavebné úpravy MŠ a príprave
kalkulácií prác na rekonštrukciu MŠ – finančné prostriedky v rozpočte obce.
7. Schválenie zmlúv o kúpe pozemkov pod Domom smútku.
8. Prerokovanie žiadosti občana o súhlas so zhotovením kanalizácie Hodoňová cesta.
9. Prerokovanie uznesení zo zasadnutia Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina.
10 Prerokovanie žiadosti nákupu elektrického varného kotla s digestorom pre ŠJ.
11. Rôzne - informácie starostky obce.
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, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
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 - členovia
Zapisovateľku:
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 2. Kontrola uznesení OZ zo dňa 12.5.2016.
Starostka obce informovala prítomných poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa
18.2.2016.
K bodu 8. – bližšie informácie budú bodom programu č. 6 – kalkulácie – uznesenie č.
31/2016.
Uznesenie č. 32/2016 – splnené čiastočne – bolo vytýčenie a zameranie pozemku p. Gašpara
Bajaníka.
Uznesenie č. 33/2016 – p. Trnka – osobná návšteva – je vyhotovený zápis – p. Trnka bol
vyzvaný na doloženie dokladov a podanie projektu k hospodárskej budove a plochy nájmu
obecného pozemku.
Uznesenie č. 34/2016 – do zmluvy boli zapracované schválené úpravy, podpísaná
a zverejnená.
Uznesenie č. 35/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ
zo dňa 12.5.2016.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 3. a) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015.

Predkladá starostka obce. Rozpočet obce bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ako aj so „Zásadami rozpočtového hospodárenia obce Dolná Tižina“.
Bol vyvesený na úradnej tabuli 30.5.2016.
K bodu 3. b) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za
rok 2015.
Predkladá hlavná kontrolórka. Stanovisko je súčasťou zápisnice. Záverečný účet obce je
vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v súlade s rozpočtovými
pravidlami územnej samosprávy.
K bodu 3. c) Výročná správa obce za rok 2015.
Správa je súčasťou zápisnice.
K bodu 3. d) Správa nezávislého audítora.
Audítorka Ing. Jozefína Smolková vykonala audit účtovnej závierky obce, ktorá obsahuje
súvahu k 31.12.2015, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako
aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich
poznámok. Podľa nej účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú
situáciu obce k 31.12.2015, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci
k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Uznesenie č. 36/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Dolná Tižina
za rok 2015
b) berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015
c) schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad
d) schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na vysporiadanie schodku hospodárenia
za rok 2015.
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.

Hlasovanie:

K bodu 4. Schválenie počtu žiakov a tried - šk. rok 2016/2017.
Predkladá hlavná kontrolórka. Riaditeľka ZŠ predkladá zriaďovateľovi (obci) návrh na
schválenie počtu prijímaných žiakov a návrh na počet tried. V školskom roku 2016/2017 pri
počte žiakov 31 navrhuje dve triedy prvého ročníka, čo je v súlade so školským zákonom.
Počet detí s odloženou PŠD – 1.
Uznesenie č. 37/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje v školskom roku 2016/2017 dve triedy
prvého ročníka s celkovým počtom žiakov 31.
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.

Hlasovanie:

K bodu 5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016.
Predkladá hlavná kontrolórka. Návrh plánu kontrolnej činnosti je súčasťou zápisnice, bol
vyvesený na úradnej tabuli 30.5.2016.
Uznesenie č. 38/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2016.
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.

Hlasovanie:

K bodu 6 . Podanie informácie o podpise zmluvy s Envirofondom na stavebné úpravy
MŠ a príprave kalkulácií prác na rekonštrukciu MŠ – finančné prostriedky v rozpočte
obce.

Informuje starostka obce. Bola podpísaná zmluva s Envirofondom na projekt stavebné úpravy
MŠ. Samotné práce začnú dňom 1.7.2016 a budú ukončené 31.8.2016, aby bol zabezpečený
chod MŠ v novom školskom roku. Informovala o príprave a vyčíslení predbežných nákladov
na práce, ktoré budú pri rekonštrukcii hradené z rozpočtu obce : rekonštrukcia elektrických
rozvodov, el. skríň, výmena svietidiel, zabezpečenie podmienok podľa nového projektu
vypracovaného - apríl 2016 na zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, úprava stien
a stropov - sadrokartón, nevyhnutná úprava podlahy. Finančné prostriedky budú hradené
z rozpočtu obce - bude potrebná úprava rozpočtu obce.
Poslanci OZ si v rámci zasadnutia prekontrolovali stav MŠ na mieste a požadované úpravy
pred rekonštrukciou.
Uznesenie č. 39/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie
- informácie o podpise zmluvy - Zmluva č. 11412508U02 o poskytnutí podpory
z Enviromentálneho fondu formou dotácie .
Názov projektu: Stavebné úpravy plynovej kotolne, výmena kotla a vykurovacích telies.
Stavebné úpravy Materská škola č. s. 217 (zateplenie obvodového plášťa).
- Podklady o nákladoch na rekonštrukciu hradených z rozpočtu obce.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 7. Schválenie zmlúv o kúpe pozemkov pod Domom smútku.
Informuje starostka obce. Vlastníci pozemkov pod Domom smútku súhlasia s odpredajom
týchto nehnuteľností do vlastníctva obce za dohodnutú cenu na základe kúpnopredajných
zmlúv. Boli predložené zmluvy pripravené na podpis. Vlastníci sa budú finančne
spolupodieľať na financovaní kúpnych zmlúv a geometrického plánu.
Uznesenie č. 40/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje navrhované kúpne zmluvy na vysporiadanie
pozemkov pod domom smútku a poveruje starostku obce ich podpisom.
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. Prerokovanie žiadosti občana o súhlas so zhotovením kanalizácie Hodoňová
cesta.
Žiadosť je súčasťou zápisnice. Mgr. Zuzana Chabadová, vlastníčka novostavby rodinného
domu č. 523 žiada o súhlas s vybudovaním kanalizácie k rodinnému domu. Obec má
vypracovaný projekt na zhotovenie kanalizácie Hodoňová cesta, kde sa rodinný dom
nachádza. Je vydané stavebné povolenie na uvedený projekt, celá dokumentácia má platnosť
do konca roka 2016. Finančné náklady na stavbu uhradí žiadateľka.
Uznesenie č. 41/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje žiadosť Mgr. Zuzany Chabadovej,
bytom Dolná Tižina 523, na vybudovanie časti kanalizačnej siete v úseku stoka K10 a ulica
Hodoňova v celkovej dĺžke 153 m podľa projektovej dokumentácie a v súlade s vydaným
stavebným povolením a poveruje starostku obce, aby:
Uzatvorila s Mgr. Zuzanou Chabadovu, bytom Dolná Tižina 523, zmluvu o realizácii diela
a bezodplatnom odovzdaní v súlade s právoplatným stavebným povolením a to za
nasledovných podmienok:
- všetky práce budú vykonané bezodplatne a na úkor stavebníka a to v rozsahu za podmienok
uvedených v projektovej dokumentácii
- všetky práce, vrátane uvedenia povrchových úprav do pôvodného stavu budú vykonané do
konca roku 2016
- zhotovené dielo bude dňom kolaudačného rozhodnutia bezodplatne odovzdané do správy
SEVAK Žilina, a.s.
- výkon stavebného dozoru určí obec
- uzatvorí zmluvu so žiadateľom
- uzatvorí so správcom kanalizačnej siete prislúchajúce zmluvy
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.
Hlasovanie:

K bodu 9. Prerokovanie uznesení z pracovného rokovania Združenia obcí
Mikroregión Terchovská dolina, konaného dňa 9.júna 2016v obci Teplička nad Váhom
Terchovská dolina.
Starostom prerokovať vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatr

1. Na zasadnutie OZ bol prizvaný hosť p. Peter Šimčák, ktorý predstavil činnosť
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra, realizáciu projektu „Terchovská
cyklomagistrála“, o výhodách pri vstupe obce do OOCR Malá Fatra. Členmi sú okrem
iných Mesto Žilina, obec Terchová, Kysucké Nové Mesto, ktoré najviac finančne
prispievajú na chod uvedenej organizácie. Členský príspevok je 1,- euro na obyvateľa.
Zaslať spol. JRK s.r.o pripomienky k návrhu kalkulácie na likvidáciu BRO.
2. Starostka obce podala informácie o predbežnej kalkulácii projektu na predchádzanie
vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre našu obec. V kalkulácii sú zahrnuté kompostéry
do domácností, obecný štiepkovač, elektrický komposter, veľkoobjemný kompostér, letáky,
osveta. Na projekte by sa obec spolupodieľala vo výške 5%. Maximálne náklady na 1
obyvateľa predstavujú predpoklad 2,38 eur s DPH. Podľa predbežnej cenovej kalkulácie pre
obec Dolná Tižina.
Uznesenie č. 42/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zobralo na vedomie informácie o činnosti Oblastnej
organizácii cestovného ruchu Malá Fatra, o predbežnej kalkulácii projektu na predchádzanie
vzniku biologicky rozložiteľného odpadu.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 10. Prerokovanie žiadosti nákupe elektrického varného kotla s digestorom pre
ŠJ.
Žiadosť predkladá p Salátová, vedúca školskej jedálne. Z dôvodu nárastu stravníkov
v školskej jedálni je súčasný kotol (60 l ) na varenie nedostačujúci. Odporúčaný kotol 85 l
s digestorom by zvýšil kapacitu prípravy jedál a taktiež bezpečnosť pri príprave jedla.
Finančné prostriedky na nákup budú hradené z režijných príjmov školskej jedálne.
Uznesenie č. 43/2016 :
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 nákup varného kotla 85 l s digestorom
z režijných príjmov školskej jedálne .
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:
Neboli žiadne interpelácie poslancov.

0

K bodu 11. Rôzne – informácie starostky.
Starostka obce podala informácie o:
- získaní podpory z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia na
„Estetizáciu priestorov Obecnej knižnice v Dolnej Tižine“ sumu vo výške 1800 EUR,
- finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia „Doplnenie knižničného fondu Obecnej knižnice v Dolnej Tižine“ sumou vo výške 1000
EUR.
- Ďalej informovala poslancov o pripravovanom skautskom tábore počas školských prázdnin.
Obec prispeje finančnou čiastkou na úhradu nákladnej dopravy .
- bola prejednaná podaná sťažnosť p. Jozefa Santusa a manž. Márie a schválená
nevyhnutná úprava povrchu miestnej komunikácie a úprava cestného rigola krajom
komunikácie
v mesiacoch 08-09/2016. Stavebná komisia vykonala obhliadku miesta
17.09.2015, čo bolo konštatované zápisom.
Zápis o obhliadke bol zaslaný 13.11.2016 verejnej ochrankyni práv.
- Starostka informovala o činnosti Klubu Jednota dôchodcov v našej obci a ich účasťou na
súťaži v speve , kde získali 1. miesto.
- Podala informácie o dokončení prác na bleskozvode na Kultúrnom dome
Prítomným poslancom poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 h.

Zapísala: Marta Lacková

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

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

Overovatelia:
Lukáš Ďurina
Jozef Mičian

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

