Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Tižina
konaného dňa 15.12.2016
___________________________________________________________________________
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: Marta Lacková, pracovníčka obce
Mgr. Katarína Šutáková
Hostia – podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
2. Kontrola uznesení.
3. Rozpočet na rok 2017-2019 – schválenie. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu.
4. Poplatky na rok 2017- schválenie.
5. Dodatok č. 1/2016 k VZN 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO
a drobné stavebné odpady – schválenie.
6. Dodatok č. 1/2016 k VZN 1/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa Materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území
obce – schválenie.
7. Schválenie kúpno-predajnej zmluvy p. Jozef Bohát.
8. Vysporiadanie pozemku – p. Milan Lacek p.č. 917 – účasť na zasadnutí OZ.
9. Schválenie audítora p. Ing. Jozefínu Smolkovú na overenie účtovnej závierky a schválenie
ceny za audit 2016.
10. Audit poistných zmlúv
11. Žiadosť p. Milana Mihalčatina – žiadosť IBV.
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:
Vladimír Bačinský, Vladimír Šušoliak
Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Ján Bučkuliak – predseda
Vladimír Bačinský, Vladimír Šušoliak - členovia
Zapisovateľku:
Martu Lackovú
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 23.11.2016
Starostka obce informovala prítomných poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa
23.11.2016.
Plnenie uznesenia č. 59/2016 – je vypracovaná kúpna zmluva predmetom ktorej je prevod
novovytvorenej CKN parcely č. 1572/2 do vlastníctva p. Jozefa Boháta, bytom
Dolnočepenská1615/19, Sereď za dohodnutú kúpnu cenu.
Uznesenie č. 66/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ
zo dňa 23.11.2016.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 3. Rozpočet na rok 2017-2019 – schválenie. Stanovisko hlavnej kontrolórky
k rozpočtu.
Návrh rozpočtu na rok 2017 – 2019 bol zverejnený na obecnej tabuli v zákonom stanovenej
lehote. Rozpočet je vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004
Z.z. ako viacročný rozpočet. Rozpočet na rok 2017 je po jeho schválení záväzný, rozpočty na
nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné. Rozpočet na rok 2017 je zostavený ako
vyrovnaný. Hlavná kontrolórka obce odporučila schválenie rozpočtu.
Uznesenie č. 67/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2017

b) chvaľuje
rozpočet na rok 2017 bez programovej štruktúry na úrovni hlavnej kategórie
c) berie na vedomie
rozpočet obce na roky 2018-2019 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 4. Poplatky na rok 2017- schválenie.
Návrh poplatkov na rok 2017 bol zverejnený na obecnej tabuli v zákonom stanovenej lehote.
K návrhu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 68/2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje poplatky na rok 20017.
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. Dodatok č. 1/2016 k VZN 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za KO a drobné stavebné odpady – schválenie.
Návrh dodatku č. 1/2016 k VZN 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO
a drobné stavebné odpady bol zverejnený na obecnej tabuli v zákonom stanovenej lehote,
k návrhu dodatku neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 69/2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje dodatok č. 1/2016 k VZN 1/2012 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:

za: 7 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak,
Branislav Zicho

proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 6. Dodatok č. 1/2016 k VZN 1/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na dieťa Materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených
na území obce – schválenie.
Návrh dodatku č. 1/2016 k VZN 1/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa Materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území
obce bol zverejnený na obecnej tabuli v zákonom stanovenej lehote, k návrhu neboli žiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 70/2016 :
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 1/2015 o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa Materskej školy a dieťa školského
zariadenia, zriadených na území obce.
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. Schválenie kúpno-predajnej zmluvy p. Jozef Bohát.
Predkladá starostka obce. Predmetom kúpnej zmluvy je prevod novovytvorenej CKN parcely
č. 1572/2 do vlastníctva p. Jozefa Boháta, bytom Dolnočepenská 1615/19, Sereď za
dohodnutú kúpnu cenu 10 eur za m2.
Uznesenie č. 71/2016 :
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 kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Dolná
Tižina (predávajúci) a p. Jozefom Bohátom (kupujúci) k prevodu pozemku p.č. 1572/2.
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 8. Vysporiadanie pozemku – p. Milan Lacek p.č. 917 – účasť na zasadnutí OZ.
Na zasadnutí OZ sa zúčastnili aj vlastník pozemku p. 917 k.ú. Dolná Tižina p. Milan Lacek
s manželkou a ich právny zástupca JUDr. Potocký za účelom vysporiadania tohto pozemku –
miestnej komunikácie. V uvedenom pozemku sú vybudované inžinierske siete a pozemok
slúži ako prístupová cesta k rodinným domom.
Poslanec p. Vladimír Bačinský navrhol vlastníkovi pozemku p. Milanovi Lacekovi, aby
oslovil vlastníkov uvedených pozemkov, aby si tento pozemok odkúpili.
Poslanec p. Jozef Mičian, ktorý je vlastníkom ďalšej časti pozemku ( miestnej komunikácie)
namietal, že aj on by mohol žiadať od obce, aby si odkúpila aj jeho časť.
V našej obci je veľká časť miestnych komunikácií nevysporiadaná. Prítomní poslanci
nesúhlasili s odkúpením pozemku od p. Milana Laceka.
Uznesenie č. 72/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neschvaľuje právne vysporiadanie
odpredaja pozemku EKN parcela č. 917, kat. územie Dolná Tižina, v zmysle žiadosti a
návrhu vlastníka pozemku Milana Laceka.
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 . Schválenie audítora p. Ing. Jozefínu Smolkovú na overenie účtovnej závierky
a schválenie ceny za audit 2016.
Podľa zákona má mať obec po uplynutí účtovného roka overenú účtovnú závierku audítorom.
Audit pre našu obec vykonávala p. Ing. Smolková Jozefína. Hodnota auditu je vypočítaná
v zmysle usmernenia č. 15/ETIKA/2010, str. 2 bod 2 vo výške 1334 Eur. Prítomní poslanci
súhlasili, aby audit za rok 2016 vykonala p. Ing. Smolková Jozefína.
Uznesenie č. 73/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. z dôvodu nedodržania podmienky súhlasu, napriek
písomnému upozorneniu starostky obce, schvaľuje audítorku p. Ing. Smolkovú Jozefínu na
vykonanie auditu pre obec za rok 2016 a cenu 1334 eur za vykonanie auditu.
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. Žiadosť p. Milana Mihalčatina – žiadosť IBV
Na zasadnutí OZ sa zúčastnil aj p. Milan Mihalčatin a p. Grmata, ktorí predložili projekt pre
zámer IBV na pozemku p.č. 744 k.ú. Dolná Tižina. Vlastníkom uvedeného pozemku je p.
Milan Mihalčatin, ktorý v žiadosti zo dňa 23.11.2016 žiada obec o vyjadrenie k projektu pre
vydanie územného rozhodnutia IBV – Dolná Tižina p.č. 744. Vzhľadom na to, že sa
spracováva Územný plán obce, záväzné stanovisko obce bude vydané až po jeho odsúhlasení
a schválení. Písomná odpoveď je súčasťou zápisnice.
Uznesenie č. 74/2016 :
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 žiadosť p. Milana Mihalčatina.
K bodu 11. Rôzne - informácie starostky obce.
Informuje starostka obce.
- Žiadosť o schválenie nákupu nových nerezových stolov do školskej jedálne. Na nákup budú
použité režijné príjmy. (súčasť zápisnice)
Uznesenie č. 75/2016 :
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 nerezových stolov do 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:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Ďalej informovala:
- Ponuka poistenia majetku obce – oproti doterajšiemu poisteniu predstavuje cca 13,23%
úsporu. (súčasť zápisnice)
- Ponuky na nákup vozidla na rozvoz obedov – súčasť zápisnice.
- Žiadosť o prenájom kultúrneho domu na organizovanie skautského plesu.
- o akciách - Vianočné trhy , otvorenie zrenovovanej knižnica a príprave adventného
koncertu v spolupráci s farským úradom Dolná Tižina, príprava na akciu Tižinský silvester
2017.

Uznesenie č. 76/2016 :
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 h.

Zapísala: Marta Lacková

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

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

Overovatelia:
Vladimír Bačinský
Vladimír Šušoliak

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

