Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Tižina
konaného dňa 23.1.2017
___________________________________________________________________________
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
Ospravedlnila sa: Mgr. Katarína Šutáková
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
2. Schválenie zadania pre územný plán obce.
3. Návrh na zmenu rozpočtu.
4. Cenové ponuky na nákup osobného motorového vozidla na rozvoz stravy.
5. Záver.
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:
Jozef Mičian, Branislav Zicho
Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Adriana Bačinská – 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. Schválenie zadania pre územný plán obce.
Prípravné práce obstarávateľa na obstarávaní ÚPN–O Dolná Tižina boli začaté v septembri
2016. Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN–O Dolná Tižina bolo v súlade s ustanovením §
19b, ods. 1, písm. a) stavebného zákona zverejnené od 29.9.2016 na úradnej tabuli obce a na
web stránke obce po dobu viac ako 30 dní. Dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy
a právnickým osobám bolo oznámenie o začatí obstarávania doručené listom zo dňa
28.9.2016 spolu s požiadavkou na poskytnutie informácií, zámerov a podkladov súvisiacich
s riešeným územím v súlade s ustanovením § 19b, ods. 1, písm. b) stavebného zákona.
Súčasne so začatím obstarávania bolo spracované oznámenie o strategickom dokumente
ÚPN-O Dolná Tižina ktoré bolo doručené Okresnému úradu, Odboru starostlivosti o životné
prostredia v Žiline pre účely vykonania zisťovacieho konania podľa zákona 24/2006 Z. z.
Po ukončení prípravných prác obstarávateľa spracoval v novembri 2016 Ing. arch. Ľubomír
Kružel, autorizovaný architekt a hlavný riešiteľ územného plánu prieskumy a rozbory pre
ÚPN–O Dolná
Tižina.
Súčasťou
spracovaných
prieskumov
a rozborov
bol
Krajinnoekologický plán.
Zadanie pre ÚPN-O Dolná Tižina vypracoval v novembri 2016 na základe prieskumov
a rozborov pre ÚPN-O Dolná Tižina Ing. arch. Ján Burian, odborne spôsobilý pre
obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 229, prostredníctvom ktorého obec podľa ustanovenia § 2a)
stavebného zákona zabezpečuje obstarávanie územného plánu obce.
V súlade s ustanovením § 20 ods. 2) stavebného zákona bolo dotknutým orgánom štátnej
správy, samosprávy a právnickým osobám zaslané oznámenie o prerokovaní „Zadania pre
ÚPN–O Dolná Tižina“ spolu s návrhom zadania doporučenými listami s doručenkami zo dňa
29.11.2016. Posledným dňom doručenia podľa doručeniek bol deň 7.12.2016.
Oznámenie verejnosti o prerokovaní zadania pre ÚPN–O Dolná Tižina podľa ustanovenia §
20, ods. 3) stavebného zákona bolo vykonané vyvesením oznámenia spolu s celým obsahu
zadania na úradnej tabuli a na web stránke obce od 1.12.2016 do 9.1.2017 po dobu viac ako
30 dní.
V stanovenej lehote 30 dní odo dňa doručenia oznámenia zaslalo svoje stanoviská 15
účastníkov konania spomedzi dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických
osôb. Zo strany verejnosti neboli k návrhu zadania vznesené žiadne pripomienky.
Ostatné dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby, ktoré sa
nevyjadrili v určenej lehote, vyjadrili v súlade s ustanovením § 20, ods. 4) konkludentný
súhlas s prerokovaným návrhom zadania.
Uplatnené pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb
boli akceptovaná a boli buď priamo zapracované do textu zadania, alebo ich bude možné
primerane zohľadniť pri spracovaní „Návrhu ÚPN–O Dolná Tižina“.
Okresný úrad v Žiline, Odbor výstavby a bytovej politiky posúdil dopracovaný návrh
„Zadania pre ÚPN–O Dolná Tižina“ podľa § 20, ods. 5) stavebného zákona a vydal k nemu
súhlasné stanovisko č. OÚ-ZA-OVBP1-2017/007489/HRI zo dňa 23.1.2017 s odporúčaním
Obecnému zastupiteľstvu v Dolnej Tižine schváliť predmetné zadanie podľa ustanovenia §
20, ods. 7, písm. c) uvedeného zákona.

Uznesenie č. 77/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina konštatuje, že
a) Zadanie pre Územný plán Obce Dolná Tižina bolo po dobu viac ako 30 dní zverejnené
spôsobom v mieste obvyklým a prerokované s orgánmi štátnej správy, samosprávy,
právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 20 stavebného zákona.
b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických
osôb sú zapracované v Zadaní pre Územný plán Obce Dolná Tižina, resp. bude sa k nim
prihliadať v rámci spracovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácie a následných
stupňov projektovej dokumentácie.
c) Verejnosť neuplatnila v procese prerokovania žiadne pripomienky k Zadaniu pre ÚPN-O
Dolná Tižina.
d) Okresný úrad v Žiline, Odbor výstavby a bytovej politiky posúdil dopracované Zadanie
pre Územný plán Obce Dolná Tižina a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 20 ods. 5)
stavebného zákona listom č. OÚ-ZA-OVBP1-2017/007489/HRI zo dňa 23.1.2017
s odporúčaním Obecnému zastupiteľstvu v Dolnej Tižine predmetné zadanie schváliť.
Uznesenie č. 78/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina súhlasí s vyhodnotením pripomienok dotknutých
orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k návrhu „Zadania pre Územný plán
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.
Uznesenie č. 79/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje „Zadanie pre Územný plán Obce
Dolná Tižina“ podľa ustanovenia § 20, ods.7, písm. c) stavebného zákona.
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.

Uznesenie č. 80/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje záväzok Obce Dolná Tižina, ukončiť
proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu Obce Dolná Tižina do troch rokov od
uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí dotácie na spracovanie predmetnej územnoplánovacej
dokumentácie medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Obcou
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 3. Návrh na zmenu rozpočtu.
Bola prevedená úprava rozpočtu medzi položkami rozpočtovým opatrením č. 4/2016
k 30.12.2016.
Uznesenie č. 80/2017 :
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 návrh na zmenu rozpočtu k 30.12.2016.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 4. Cenové ponuky na nákup osobného motorového vozidla na rozvoz stravy.
Starostka obce informovala o štyroch cenových ponukách na nákup vozidla na rozvoz stravy.
Uznesenie č. 81/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie cenové ponuky na nákup osobného
motorového vozidla na rozvoz stravy.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 12. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.00 hod.

Zapísala: Marta Lacková

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

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

Overovatelia:
Jozef Mičian
Branislav Zicho

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

