Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Tižina
konaného dňa 22.2.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce
Poslanci : Ing. Adriana Bačinská
Vladimír Bačinský
Ing. Ján Bučkuliak
Lukáš Ďurina
Jozef Mičian
Vladimír Šušoliak
Ďalší prítomní: Mgr. Katarína Šutáková, kontrolórka obce
Marta Lacková, pracovníčka obce
Ospravedlnil sa: Branislav Zicho

Program:
1. Otvorenie OZ, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ zo dňa 23.1.2017 a z 15.12.2016.
3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2017.
4. Správa z činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016.
5. Čerpanie rozpočtu za rok 2016 – stanovisko hlavnej kontrolórky, výsledok hospodárenia za
rok 2016.
6. Rozpočet obce na rok 2017 – funkčná klasifikácia, návrh na zmenu rozpočtu.
Rozpočet Základnej školy – rok 2017.
7. Výzva Envirofond – spoluúčasť obce na financovaní projektu – budova ZŠ- jedáleň.
8. Výzva na predkladanie projektových zámerov na zlepšenie technického vybavenia
a príspevok na zlepšenie technického vybavenia ZŠ – spoluúčasť obce.
9. Audit zmlúv ihrisko – budova šatní – neevidovaná na LV.
10. Spôsob doriešenia prístupovej miestnej komunikácie - v lokalite Tižinky parcely č.
755/47-65.
11. VZN č. 1/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečistenia na území obce Dolná Tižina.
12. Podanie informácie z Valného zhromaždenia obcí Mikroregión Terchovská dolina zo dňa
21.2.2017.
13. Predmet obstarávania nákup nového osobného automobilu – rozvoz stravy.
14. Ján Lacek – doručené oznámenie o náprave – chov psov.
15. Rôzne.
16. Záver.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie:

za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0

neprítomní pri hlasovaní:

1

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice,
určenie zapisovateľa.
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.
Starostka obce navrhla za :
Overovateľov zápisnice:
Lukáš Ďurina, Jozef Mičian
Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Adriana Bačinská – predseda
Lukáš Ďurina, Jozef Mičian - členovia
Zapisovateľku:
Martu Lackovú
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení OZ zo dňa 23.1.2017 a z 15.12.2016.
Starostka obce informovala prítomných poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa
23.1.2017 a zo dňa 15.12.2016..
Plnenie uznesenia č. 71/2016 – kúpna zmluva k prevodu pozemku p.č. 1572/2 s p. Bohátom
bola uzatvorená, platba bola poukázaná na účet obce Dolná Tižina, ešte neprebehol zápis
zmeny v katastri.
Plnenie uznesenia č. 72/2016 – JUDR. Padalová, právna zástupkyňa obce zaslala oznámenie
p. Milanovi Lacekovi so stanoviskom obecného zastupiteľstva k žiadosti.
Plnenie uznesenia č. 79/2017 – je schválené zadanie ÚPO, žiadosť o poskytnutie dotácie na
ÚPO bola zaslaná 7.2.2017.
Uznesenie č. 82/2017 :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ zo dňa 23.1.2017
a 15.12.2016.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2017.
Predkladá kontrolórka obce Mgr. Katarína Šutáková. V zmysle § 18f, ods. 1 písm. b) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je povinnosťou
hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej
činnosti raz za šesť mesiacov.

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány
samosprávy obce.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017 bol v zmysle §
18f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 06.02.2017 (min. 15 dní pred schválením)
Uznesenie č. 83/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine
kontrolóra obce na I. polrok 2017

schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného

za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 4. Správa z činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016.
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. Správa je súčasťou zápisnice.
Uznesenie č. 84/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok
2016.
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 5. Čerpanie rozpočtu za rok 2016 – stanovisko hlavnej kontrolórky, výsledok
hospodárenia za rok 2016.
Predkladá hlavná kontrolórka obce – je súčasťou zápisnice. Podľa § 12 zákona č. 3583/2004
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.
Uznesenie č. 85/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine
k 31.12.2016.

berie na vedomie plnenie rozpočtu obce

za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 6. Rozpočet obce na rok 2017 – funkčná klasifikácia, návrh na zmenu rozpočtu.
Rozpočet Základnej školy – rok 2017.
Rozpis rozpočtu na rok 2017 – funkčná klasifikácia.
Predkladá hlavná kontrolórka. Obec má povinnosť každoročne rozpísať schválený rozpočet
na úroveň funkčnej ekonomickej klasifikácie, ktorý následne zadá do rozpočtového
finančného systému pre samosprávu RISSAM. Podrobný rozpis rozpočtu na funkčnú
ekonomickú klasifikáciu je súčasťou zápisnice.
Uznesenie č. 86/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie rozpis rozpočtu na rok 2017 –
funkčná klasifikácia.
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017.
Obec prijala rozpočtové opatrenie č. 1/2017, v ktorom došlo k presunu z rozpočtu obce
z položky OÚ mzdy vo výške 40000 eur do úpravy rozpočtu ZŠ na rok 2017 z dôvodu
navýšenia normatívnych finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na rok 2017.
Uznesenie č. 87/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2017
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

Rozpočet Základnej školy Dolná Tižina.
V súlade s §4 ods. 11 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov obec rozpíše a zašle rozpis schváleného

rozpočtu na príslušný kalendárny rok podľa jednotlivých škôl vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti v kategórii 600 (bežné výdavky), 610 (mzdy), 620 (odvody), 630 (tovary), 640
(bežné transfery) a nerozpísaná rezerva na odbor školstva príslušného Okresného úradu. Obec
Dolná Tižina je zriaďovateľom Základnej školy, Dolná Tižina 28.
Uznesenie č. 88/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie rozpočet Základnej školy Dolná
Tižina.
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 7. Výzva Envirofond – spoluúčasť obce na financovaní projektu – budova ZŠjedáleň.
Predkladá starostka obce.
Enviromentálny fond predkladá výzvu na podporu formou dotácie na činnosť „Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Obec má záujem
o túto dotáciu a finančné prostriedky je možné použiť na zateplenie a opravu strechy budovy
ZŠ - jedáleň a úpravu el. rozvodov s revíziami pre danú budovu , lebo jednou s podmienok je
vlastníctvo obce. Obec by sa podieľala na spolufinancovaní projektu 5% účasťou.
Uznesenie č. 89/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje 5% spolufinancovanie projektu na činnosť
„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 8. Výzva na predkladanie projektových zámerov na zlepšenie technického
vybavenia a príspevok na zlepšenie technického vybavenia ZŠ – spoluúčasť obce.
Informuje starostka obce.
Je vypísaná výzva o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom
„S modernou fyzikálnou učebňou k atraktívnemu vyučovaniu
a lepším vzdelávacím
výsledkom žiakov. Žiadosť o NFP nepodáva základná škola, ale obec ako štatutárny orgán.
Predbežná kalkulácia na vybavenie fyzikálnej učebne predstavuje cca 58690. Eur. Predbežný
rozpočet stavebné úpravy 9210,45 EUR bez DPH.

Spolufinancovanie obce na daný projekt je 5% .
Uznesenie č. 90/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje
1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „S modernou
fyzikálnou učebňou k atraktívnemu vyučovaniu a lepším vzdelávacím výsledkom žiakov“
realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok č.
IROP-PO2-SC222-2016-13 zo dňa, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja
obce
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5% resp. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, max. do výšky 3700 eur.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 9. Audit zmlúv ihrisko – budova šatní – neevidovaná na LV, prístupovej
miestnej komunikácie
Informuje starostka obce.
Bol vykonaný audit aktuálneho stavu miestneho ihriska. Futbalové ihrisko sa podľa
aktuálneho stavu katastra nehnuteľnosti nachádza na parcele registra C KN 732/1.
Vlastníctvo k časti parcely p.č C KN 732/1 o celkovej výmere 9913m2 je evidované v
registri E a jedná sa o parcely : p.č. 733 o výmere 2853m2 a parcelu p.č. 732 o výmere
4891m2 ktoré sú evidované na LV č. 779 vo vlastníctve obce Dolná Tižina. Celková výmera
parciel p.č. 732, 733 je 7744m2 tzn. že do celkovej výmery parcely registra C KN 732/1
ostáva majetkovoprávne vysporiadať 2169m2.
Je nutné zabezpečiť geometrický plán pre skutočné zameranie ihriska, ktorým sa jednak určí
jeho presná poloha, majetkovoprávne hranice a zároveň bude slúžiť pre účely majetko
právneho vysporiadania parciel a tiež na prevod parciel vo vlastníctve obce z registra E do
registra C .
Nakoľko sa na parcele C KN 732/1 nachádza stavba šatní, ktorá nie je evidovaná na liste
vlastníctva, čím právne neexistuje, je potrebné uvedenú stavbu legalizovať a to nasledovne:
- zabezpečiť geometrický plán na zameranie stavby
- zabezpečiť na podklade geodetického zamerania projektovú dokumentáciu pre dodatočné
stavebné povolenie
- zabezpečiť dodatočné stavebné povolenie , kolaudáciu a zápis do katastra.
Uznesenie č. 91/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie informácie o vykonanom audite
miestneho ihriska a budove šatní.
Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján

Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 10. Spôsob doriešenia prístupovej miestnej komunikácie - v lokalite Tižinky
parcely č. 755/47-65.
Predkladá starostka obce.
Prístupová komunikácia je podľa katastra nehnuteľností realizovaná na parcelách 755/47 –
65. Parcely č. C KN 755/47,48,49,54,55,56,57,58,61,62,64,65 sú vo vlastníctve obce vedené
ako orná pôda. Parcela č. C KN 755/52 nemá založený LV a vlastník nie je evidovaný.
Vlastníctvo k tejto parcele je evidované v registri E KN a jedná sa o parcelu 753 o výmere
241 m2.
Dňa 25.5.2010 bola podaná žiadosť na Okresnom úrade odbor pozemkový a lesný v Žiline
o vydanie rozhodnutia o odňatie pôdy z pôdneho fondu. Okresný úrad odbor pozemkový
a lesný uvedenú žiadosť listom zo dňa 11.8.2016 zastavil z dôvodu nedoloženia
požadovaných dokladov ako napr. právoplatného územného rozhodnutia a projektovej
dokumentácie. Požadované doklady však nebolo možné doplniť, nakoľko neboli vyhotovené.
Pre úspešné vyriešenie vzniknutej situácie navrhujeme:
- zabezpečiť geometrický plán pre skutočné zameranie realizovanej prístupovej komunikácie
ktorým sa jednak určí presná poloha realizovanej cesty, majetkovoprávne hranice a zároveň
bude slúžiť pre účely usporiadania nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde a pre
dodatočné povolenia stavby
- zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie parciel pod prístupovou komunikáciou
- zabezpečiť na podklade geodetického zamerania projektovú dokumentáciu pre dodatočné
stavebné povolenie prístupovej komunikácie
- zabezpečiť dodatočné stavebné povolenie prístupovej komunikácie
- zabezpečiť realizáciu podľa schváleného projektu pre dodatočné stavebné povolenie
a následne kolaudáciu a zápis do katastra.
Uznesenie č. 91/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie informácie o vykonanom audite
a spôsobe doriešenia miestnej komunikácie parcely č. 755/47-65.
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 11. VZN č. 1/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečistenia na území obce Dolná Tižina.
VZN je súčasťou zápisnice. Poplatok za znečistenie ovzdušia platia právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území
obce. O poplatku rozhoduje v prenesenom výkone štátnej správy obec. Poplatok je určený na

kalendárny rok pre každý zdroj na základe údajov oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja
znečistenia. VZN bolo vyvesené na obecnej tabuli 7.2.2017, zvesené 22.2.2017.
Uznesenie č. 92/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje VZN č. 1/2017 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Dolná
Tižina.
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 12. Podanie informácie z Valného zhromaždenia obcí Mikroregión Terchovská
dolina zo dňa 21.2.2017.
Informuje starostka obce.
Na stretnutí bola predložená správa o činnosti za rok 2016. Členovia Združenia obcí
Mikroregión Terchovská dolina schválili členský príspevok pre rok 2017 vo výške 0,30 €
na obyvateľa, bol schválený rozpočet Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina na rok
2017 a plán činnosti Združenia obcí Mikroregión TD na rok 2017.
Ing. Anton Tkáčik, starosta obce Radoľa informoval o petícii za neodkladné riešenie
dopravnej situácie na ceste 1/11 Žilina- Kysucké Nové Mesto – Čadca, o súčasnej situácií pri
výstavbe diaľnice D3 v nadväznosti na národnú a medzinárodnú dopravu.
Ďalej boli podané informácie:
- o aktuálnom stave a príprave dokumentov na územné konanie v rámci projektu Terchovská
cyklomagistrála,
- o pripravovanej výzve Ministerstva Životného prostredia SR na biologický rozložiteľný
odpad,
- o možnosti uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Životné prostredie na
zabezpečenie kompostérov do domácnosti.
Uznesenie č. 93/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine
berie na vedomie
informácie z Valného
zhromaždenia obcí Mikroregión Terchovská dolina zo dňa 21.2.2017.
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 13. Predmet obstarávania nákup nového osobného automobilu – rozvoz stravy.

Nákup nového osobného motorové vozidla na rozvoz stravy je predmetom verejného
obstarávania, boli zadané technické vlastnosti a špecifikácie vozidla, cena.
Predložený opisný formulár z EKS.
Uznesenie č. 94/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie informácie o nákupe vozidla na
rozvoz stravy prostredníctvom EKS .
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 14. Ján Lacek – doručené oznámenie o náprave – chov psov.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 50/2016 zo dňa 22.9.2016 zakázalo p. Jánovi Lacekovi,
bytom Dolná Tižina 162 chov a výcvik psov na pozemkoch parcela č. 1373 a 1374 do času,
kým nebude daný pozemok, poprípade časť pozemku, kde sa psy nachádzajú oplotený,
nakoľko sa množili sťažnosti spoluobčanov na voľne sa pohybujúce psy p. Laceka, čím
ohrozovali zdravie a bezpečnosť spoluobčanov. P. Lacek listom zo dňa 13.2.2017 oznámil
vykonanie nápravy. Na parcele, kde sú umiestnené koterce pre psov je oplotenie do výšky 2m,
psy sú zabezpečené dvoma uzatváracími systémami a miesto je označené.
P. Lacekovi bude zaslaný list s odpoveďou a upozornením na dôsledné dodržiavanie vyhlášky
123/2008 Z.z.
Ministrestva poľnohospodárstva SR
o podrobnostiach o ochrane
spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá pri chove
a výcviku psov. Následne bude vykonaná s poslancami kontrola uvedenej lokality v jarných
mesiacoch.
Uznesenie č. 95/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie informácie o vykonanej náprave –
uznesenie OZ č. 50/2016 zo dňa 22.9.2016.
Hlasovanie:

za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1

K bodu 15. Rôzne.
Starostka obce informovala poslancov:
- o príspevku obce k dôchodkovému sporeniu na ktoré bude obec prispievať zamestnancom
Obecného úradu a Materskej školy vo 2 % - kolektívna zmluva vyššieho stupňa č.
553/2003 Z.z.
- o vyplatení faktúry – futbal,

- 31.1.2017 podaná Monitorovacia správa Základná škola,
- 31.1.2017 podané vyúčtovanie dotácie Knižnica – projekt estetizácia a knižničný fond,
- o projektoch aktuálnych pre r. 2017 . Projekty – oprava mosta, oporný múr, škola – učebňa,
kompostéry, envirofond – zateplenie, úprava vonkajších priestorov IROP, projekt centra +
cintrorín, detské ihriská
- likvidácia odpadu – Zneškodnenie a odvoz uhynutých psov – poplatok kafiléria - 50 EUR
- otvorený grantový program 2017 Sporiteĺňa pre neziskové organizácie – výzva na
predkladanie projektov.
Uznesenie č. 96/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie podané informácie starostky obce.
Hlasovanie:

za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1

K bodu 16. 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:
Lukáš Ďurina
Jozef Mičian

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

