Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Tižina
konaného dňa 13.12.2017
___________________________________________________________________________
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: Mgr. Katarína Šutáková, kontrolórka obce
Marta Lacková, pracovníčka obce
Iveta Mahútová, pracovníčka obc
Program:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Vykonanie auditu za rok 2017.
4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
5. Schválenie rozpočtu na rok 2018.
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2018.
7. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Dolná
Tižina na kalendárny rok 2018.
8. Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie:

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

K bodu 1. Otvorenie:
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:
Jozef Mičian, Lukáš Ďurina
Návrhovú komisiu v zložení : Branislav Zicho

Jozef Mičian, Lukáš Ďurina
Martu Lackovú

Zapisovateľku:
Hlasovanie:

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

Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15.11.2017.
Predkladá starostka obce:
- k bodu 7 – rekonštrukcia elektorinštalácie ZŠ je skoro dokončená, je potrebné vymaľovanie,
je potrebné vykonať revíziu bleskozvodu
- k bodu 8 – rekonštrukcia školskej jedálne – prebehlo výberové konanie, je podpísaná
zmluva s firmou HASTRA, dielo sa začína realizovať december 2017 dokončí na budúci rok
- k bodu 9 – boli zakúpené lehátka a obliečky do MŠ
Uznesenie č. 127/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie plnenie uznesení OZ zo dňa
15.11.2017.
Hlasovanie:

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

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 3. Vykonanie auditu za rok 2017.
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 1470 Eur. Prítomní poslanci
súhlasili, aby audit za rok 2017 vykonala p. Ing. Smolková Jozefína.
Uznesenie č. 128/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje audítorku p. Ing. Smolkovú Jozefínu na
vykonanie auditu pre obec za rok 2017 a cenu 1470 eur za vykonanie auditu.
Hlasovanie:

za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Bučkuliak,

Lukáš Ďurina, Vladimír
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian
0
0
1 - Vladimír Bačinský

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
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 2018 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 27.12.2017 (min. 15 dní pred schválením).
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 je súčasťou zápisnice.
Uznesenie č. 129/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tiižna
kontrolóra obce na I. polrok 2018.
Hlasovanie:

schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného

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

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie rozpočtu na rok 2018.
Predkladá Mgr. Katarína Šutáková hlavná kontrolórka.
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 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 2018 je po jeho schválení záväzný, rozpočty na
nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné. Rozpočet na rok 2018 je zostavený ako
vyrovnaný. Hlavná kontrolórka obce odporučila schválenie rozpočtu.
Uznesenie č. 130/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina
a) schvaľuje rozpočet na rok 2018 bez programovej štruktúry na úrovni hlavnej kategórie

b) berie na vedomie rozpočet obce na roky 2019-2020 na úrovni hlavnej kategórie bez
programovej štruktúry
Hlasovanie:

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

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2018.
Navrhovaný rozpočet obce na rok 2018 vrátane finančných operácii je zostavený ako
vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z §10 ods. 7 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Bežný aj kapitálový rozpočet
je zostavený ako vyrovnaný.
Návrh viacročného rozpočtu a návrh rozpočtu obce na rok 2018 je spracovaný v súlade so
všeobecne – záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
Uznesenie č. 131/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k rozpočtu na rok 2018.
Hlasovanie:

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

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území obce
Dolná Tižina na kalendárny rok 2018.
Návrh dodatku č. 2 k VZN 4/2015 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. 132/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2015 o určení
výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského
zariadenia zriadených na území obce Dolná Tižina na kalendárny rok 2018.

Hlasovanie:

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

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Rôzne.
P. starostka podala nasledovné informácie:
 Asfaltovanie miestnej komunikácie (Za Vrchom) (výtlky), vybudovanie časti
kanalizácie ktorú finacoval p. Staňo Miroslav, príloha fotodokumentácia , vyučtovanie
 Žiadosť Mgr. Slávky Pavlusíkovej o opravu cesty do Bačína vrátane odvodnenia.
 Žiadosť občanov o opravu cestnej komunikácie a vybudovanie verejného osvetlenia
p.č. 1540.
 Upozornenie spoluobčana na nekontrolovateľné používanie zábavnej pyrotechniky
v obci. Bude vypracované VZN o pravidlách používania zábavnej pyrotechniky
 Odmeny poslancom budú vyplatené podľa zásad odmeňovania v januári 2018.
 Starostka obce navrhla odmenu hlavnej kontrolórke obce – mesačne príplatok vo
výške 30% k mzde s účinnosťou od 1.12.2017.
Uznesenie č. 133/2017 :
 Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje hlavnej kontrolórke obce –
mesačne príplatok vo výške 30% k mzde s účinnosťou od 1.12.2017.
Hlasovanie:

za: 7 - Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Bučkuliak, Vladimír Bačinský,
Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 14. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 hod.
Zapísala: Marta Lacková

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

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

Overovatelia:
Jozef Mičian
Lukáš Ďurina

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

