Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Tižina
konaného dňa 23.11.2016.
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce
Poslanci : Ing. Adriana Bačinská
Ing. Ján Bučkuliak
Lukáš Ďurina
Vladimír Šušoliak
Jozef Mičian
Ospravedlnil sa: Vladimír Bačinský
Branislav Zicho
Ďalší prítomní: Marta Lacková, pracovníčka obce
Program:
1. Otvorenie OZ, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
2. Kontrola uznesení.
3. Rozpočet rok 2016 – plnenie rozpočtu k 30.9.2016.
4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016.
5. Návrh rozpočtu na rok 2017
6. Smernica o verejnom obstarávaní - prijatie.
7. Vysporiadanie pozemku - Jozef Bohát.
8. Vysporiadanie pozemku – p. Milan Lacek p.č. 917 – žiada o účasť na zasadnutí OZ.
9. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska vo veci IBV na pozemkoch p.č. 513/20, 19, 18,
17, 16, 15 v k.ú. Dolná Tižina.
10. Návrh – poplatky na rok 2017.
11. Návrh - dodatok č. 1/2016 k VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO
a drobné stavebné odpady.
12. Postup obce na upozornenie prokurátora – spoločný stavebný úrad.
13. Rôzne - informácie starostky obce.
12. Záver.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina,
Vladimír Šušoliak, Jozef Mičian
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia OZ, 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 5 a OZ je uznášania schopné.
Starostka obce navrhla za :
Overovateľov zápisnice:
Ing. Adriana Bačinská, Lukáš Ďurina
Návrhovú komisiu v zložení : Jozef Mičian – predseda
Ing. Adriana Bačinská, Lukáš Ďurina - členovia
Zapisovateľku:
Martu Lackovú
Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina,
Vladimír Šušoliak, Jozef Mičian
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 2. Kontrola uznesení OZ zo dňa 22.9.2016
Starostka obce informovala prítomných poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa
22.9.2016.
Uznesenie č. 41/2016 – kanalizácia fyzicky hotová, nie je skolaudovaná a odovzdaná obci.
Uznesenie č. 49/2016 – je zadaná objednávka na vypracovanie geometrického plánu miestnej
komunikácie p.č. 1475/2 v úseku pozemkov MUDR. Peter Bačinský a p. Ján Tichý.
Uznesenie č. 54/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ
zo dňa 22.9.2016.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 3. Rozpočet na rok 2016 – plnenie rozpočtu k 30.9.2016.
Predkladá Mgr. Katarína Šutáková – je súčasťou zápisnice. Pri plnení rozpočtu príjmov
nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa rozpočtových pravidiel
verejnej správy. Kontrola čerpania rozpočtu výdavkov - rozpočtové opatrenia v rámci
jednotlivých oddielov a položiek boli prijímané podľa potreby, rozpočet bol upravený
rozpočtovým opatrením č. 1/2016 presunom medzi jednotlivými položkami a č.2/2016
navýšením rozpočtu, ktoré boli schválené uznesením OZ.
Uznesenie č. 55/2016 :
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 čerpanie rozpočtu k 30.9.2016.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016.
Predkladá Mgr. Katarína Šutáková – hlavná kontrolórka. K 30.9.2016 obec prijala rozpočtové
opatrenie č. 3/2016, kde bol navýšený rozpočet príjmová aj výdavková časť (rekonštrukcia

MŠ a knižnice) a taktiež presun finančných prostriedkov medzi položkami. Návrh
rozpočtového opatrenia č. 3 je súčasťou zápisnice.
Uznesenie č. 56/2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2016.
za: 5 - Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina,
Vladimír Šušoliak, Jozef Mičian
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 5. Návrh rozpočtu na roky 2017-2019.
Predkladá Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce – návrh rozpočtu na rok 2017 je súčasťou
zápisnice. Návrh rozpočtu bude vyvesený na pripomienkovanie na obecnej tabuli 28.11.2016.
Uznesenie č. 57/2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2017-2019.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 6. Žiadosť 6. Smernica o verejnom obstarávaní.
Predkladá Ing. Ľubica Ďuricová – starostka obce. Smernica o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám z nízkou hodnotou
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní upravuje postup poverených
osôb verejného obstarávateľa podľa vyššie uvedeného zákona tak, aby bol zachovaný
legislatívny rámec daný pre verejných obstarávateľov.
Uznesenie č. 58/2016 :
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 smernicu o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám z nízkou
hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.

K bodu 7. Vysporiadanie pozemku - Jozef Bohát.

p. Jozef Bohát predložil návrh kúpnej zmluvy s geometrickým plánom na odkúpenie časti
pozemku p.č. 1572 o výmere 51 m2. Prítomní poslanci schválili predaj uvedeného pozemku
za 10 eur/m2.
Uznesenie č. 59/2016 :
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 predaj pozemku p.č. 1572 za predajnú cenu 10
eur/m2.
za: 4 - Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina,
Vladimír Šušoliak, Jozef Mičian
proti :
1
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 8. Vysporiadanie pozemku – p. Milan Lacek p. č. 917 – žiada o účasť na
zasadnutí OZ.
Tento bod programu sa neprejednával z dôvodu neprítomnosti p. Milana Laceka a JUDR.
Potockého, ktorí sa ospravedlnili a potvrdili účasť na najbližšom zasadnutí OZ.
K bodu 9 . Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska vo veci IBV na pozemkoch p.č.
513/20, 19, 18, 17, 16, 15 v k. ú. Dolná Tižina.
Vlastníci uvedených pozemkov žiadali o vydanie záväzného stanoviska k zámeru
individuálnej bytovej výstavby na uvedených pozemkoch. Stanovisko starostky obce bude
žiadateľom zaslané poštou .
K bodu 10. Návrh – poplatky na rok 2017.
Predkladá p. Lacková Marta. Poplatky za nájom KPC, Domu smútku, KD a pod. sú zahrnuté
v uvedených poplatkoch. Návrh poplatkov bude vyvesený na úradnej tabuli na
pripomienkovanie.
Uznesenie č. 60/2016 :
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 návrh poplatkov na rok 2017.
za: 5 - Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina,
Vladimír Šušoliak, Jozef Mičian
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 11. Návrh - dodatok č. 1/2016 k VZN o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za KO a drobné stavebné odpady.
Návrh dodatku č.1/2016 k VZN č. 1/201 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje sadzbu poplatku za drobný stavebný
odpad bez obsahu škodlivín. Návrh dodatku je vyvesený na úradnej tabuli na
pripomienkovanie.
Uznesenie č. 61/2016 :
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 dodatok č. 1/2016 k VZN o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady.
za: 5 - Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina,
Vladimír Šušoliak, Jozef Mičian
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

12. Postup obce na upozornenie prokurátora – spoločný stavebný úrad.
Informuje starostka obce. Dňa 27.9.2016 bolo obci doručené upozornenie prokurátora vo veci
rozhodovania stavebného úradu v kolaudačnom konaní. Vzhľadom k tomu, že zistené
nedostatky boli procesného charakteru a nemali vplyv na konečné rozhodnutie, starostka obce
upozornila pracovníčky Spoločného stavebného úradu Ing. Janku Švábikovú Zaťkovú a Ing.
Zuzanu Líškovú na dôsledné dodržiavanie ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebného poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, tak aby sa nedostatky zistené previerkou neopakovali. Pracovníčky toto
upozornenie vzali na vedomie svojim podpisom.
Uznesenie č. 62/2016:
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 upozornenie prokurátora vo veci
rozhodovania spoločného stavebného úradu a prejednanie opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov.
za: 5 - Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina,
Vladimír Šušoliak, Jozef Mičian
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

13. Rôzne - informácie starostky obce.

Informuje starostka obce.
- Starostka obce upozornila na havarijný stav auta na zásobovanie a rozvoz obedov. Prítomní
poslanci odporučili a schválili nákup nového motorového vozidla za týmto účelom.
Uznesenie č. 63/2016 :
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 nového motorového vozidla na
zásobovanie a rozvoz obedov.
za: 5 - Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina,
Vladimír Šušoliak, Jozef Mičian
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

- Hlavná kontrolórka obce Mgr. Katarína Šutákovej vykonáva dva dni v týždni činnosť
pedagogického asistenta v Základnej škole v Gbeľanoch. Túto činnosť musí mať schválenú
obecným zastupiteľstvom, nakoľko vykonáva funkciu hlavnej kontrolórky v našej obci.
Uznesenie č. 64/2016 :
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 Mgr. Kataríne Šutákovej činnosť pedagogického
asistenta dva dni v týždni v ZŠ Gbeľany.
za: 5 - Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina,
Vladimír Šušoliak, Jozef Mičian
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

Ďalej informovala o:
- Žiadosti Zariadenia opatrovateľskej služby vo Varíne o poskytnutie finančného príspevku na
úhradu nákladov s poskytovaním sociálnych služieb v uvedenom zariadení. Prítomní poslanci
nesúhlasili s poskytnutím finančného príspevku.
- O postupe prác v obecnej knižnici – vystierkovanie stien, maľovanie, úprava podlahy
nivelizácia a ochranný náter, nákup nového zariadenia – 8 políc na knihy, 2 pohovky, 4
kreslá, konferenčný stolík. Zariadenie bude zakúpené na základe zmluvy č. 16-611-03558
z Fondu na podporu umenia a nákup nových kníh v hodnote cca 1000 eur na základe zmluvy
č. 16-613-03553.
- Od 1.1.2017 musí mať riaditeľka Materskej školy prvú atestáciu, aby splnila kvalifikačný
predpoklad na výkon funkcie v zmysle §34 zákona č. 317/2009 o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Nakoľko súčasná pani riaditeľka MŠ uvedený

kvalifikačný predpoklad nespĺňa, je potrebné zabezpečiť výberové konanie na funkciu
riaditeľa Materskej školy.
- Podala informácie o nákladoch týkajúcich sa akcií . Michalské hody a Úcta k starším.
Ďalej informácie o príprave na Vianočné trhy- zabezpečenie balíkov pre deti, pódia ,
výroba stolov .

Uznesenie č. 65/2016:
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 12. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.30 hod.

Zapísala: Marta Lacková

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

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

Overovatelia:
Ing. Adriana Bačinská
Lukáš Ďurina

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

