
 

 

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Tižina 

konaného dňa 17.5.2017. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 

       

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej  

    komisie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016. 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu. 

5. Rozpočtové opatrenie č.2/2017. 

6. Čerpanie rozpočtu I. Q 2017. 

7. Žiadosť p. Jozefa Santusa  o odkúpenie pozemku p. č. 1483. 

8. Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska – cintorín. 

9. Schválenie nájomnej zmluvy pozemkov pod KD – vo vlastníctve Lesného spoločenstva 

Bačín. 

10. Výzva o poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja športu na rok 2017 – 

informácia. 

11. Oprava mosta cez potok Tižinka – informácie – začiatok prác, financovanie, prieskum      

      trhu. 

12. Prerokovanie podanej žiadosti o dotáciu ŹSK a jej prípadné využitie. 

13. Rôzne. 

14. Doplňujúci bod programu na návrh poslancov – prerokovanie platu starostky obce. 

15. 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:            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 plnenia uznesení zo dňa 22.2.2017. 

 

K bodu 7 – výzva Envirofond- žiadosť bola podaná 15.3.2017, k žiadosti bol vypracovaný 

projekt elektriny, projekt pre stavebné povolenie, tepelno-technický posudok, rozpočet, 

10.3.2017 bolo vydané stavebné povolenie. Doplnenie podkladov 4.5.2017 – neoprávnené 

náklady. 

 

K bodu 8 – výzva s modernou učebňou . Na tento projekt bola doručená  pozitívna 

hodnotiaca správa, na základe ktorej   sa pripravujú   podklady k žiadosti, termín podania 

žiadosti je 15.6.2017. 

 

K bodu 9 – zatiaľ nebolo riešené. 

 

K bodu 10 – zatiaľ nebolo riešené. 

 

K bodu 11 – na základe VZN č. 1/2017 bol poplatok za znečisťovanie ovzdušia vyrubený 

celková suma – príjem do rozpočtu obce 485 eur. 

 

K bodu 13 – zakúpený osobný automobil Citroen Berlingo na rozvoz stravy na základe 

prieskumu trhu - elektronické trhovisko  . 

 

K bodu 14 – bola vykonaná osobná návšteva na pozemku p. Jána Laceka a kontrola na mieste 

dňa 20.4.2017. Zápisnica s kontroly je súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 98/2017 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie plnenie uznesení OZ zo dňa 

22.2.2017. 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 



 

 

K bodu 3, a 4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016, stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce k záverečnému účtu. 

 

Predkladá Mgr. Katarína Šutáková, kontrolórka obce.  

V zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predložila hlavná kontrolórka obce odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu 

obce Dolná Tižina za rok 2016. 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Dolná Tižina za rok 2016 bolo 

spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Dolná Tižina za rok 2016 

a na základe finančných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2016. 

Záverečný účet obce za rok 2016  bol zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke po dobu 

15 dní od 2.5.2017. Finančné hospodárenie sa riadilo schváleným rozpočtom, boli schválené 4 

rozpočtové opatrenia na úpravu rozpočtu. Výsledok hospodárenia je prebytok hospodárenia. 

Obec je povinná vykonať audit za predchádzajúci rozpočtový rok do jedného roka od 

ukončenia účtovného roka. (Rozpočet je súčasťou zápisnice). 

 

Uznesenie č. 99/2017 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

a) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok  2016, 

b) berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016, 

c) schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad, 

d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

 výške 96 818,76  EUR. 

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. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017. 

 

Predkladá Mgr. Katarína Šutáková, kontrolórka obce. Výška rozpočtu sa nemení len bol 

presun medzi položkami. Je súčasťou zápisnice . 

 

Uznesenie č. 100/2017 :   

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 rozpočtové opatrenie č. 2/2017. 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 



 

 

K bodu 6. Čerpanie rozpočtu I. Q 2017. 

 

Predkladá Mgr. Katarína Šutáková, kontrolórka obce. 

 

Uznesenie č. 101/2017 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie čerpanie rozpočtu za I. Q 2017. 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 7. Žiadosť p. Jozefa Santusa  o odkúpenie pozemku p. č. 1483. 

 

Žiadosť je súčasťou zápisnice. Pán Jozef Santus a manž. Mária, bytom Severná 53, Žilina 

požiadali o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce p. č. 1483 o výmere 20m2. SVP, š.p. 

Správa povodia Váhu, ako správca tokov v našej obci vykonal obhliadku uvedeného 

pozemku, nakoľko  sa jedná o parcelu susediacu s parcelou vodného toku, na ktorej sa 

nachádza priepust na vodnom toku. Ochranné pásmo uvedeného vodného toku je 4m od 

brehovej časti toku. V ochrannom pásme je neprípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu 

ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných 

inžinierskych sietí. Správa Povodia Váhu nesúhlasí s odpredajom pozemku.  OZ žiadosť 

o odkúpenie pozemku neschválilo. 

 

Uznesenie č. 102/2017 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina neschvaľuje žiadosť p. Santusa a manž. Márie,  o 

odkúpenie časti pozemku p. č. 1483 vo vlastníctve 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 8. Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska – cintorín. 

 

Predkladá p. Marta Lacková, pracovníčka obce. Návrh prevádzkového poriadku bol vyvesený 

na obecnej tabuli a na webovej stránke od 2.5.2017. Do návrhu prevádzkového poriadku boli 

zapracované zmeny – triedenie odpadu z cintorína do určených nádob, vybavenie pohrebiska 

pitnou vodou a  výška poplatku za nájom hrobového miesta . 

 

Uznesenie č. 103/2017 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje prevádzkový poriadok pre pohrebiská 

na území 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. 

 

K bodu 9. Schválenie nájomnej zmluvy pozemkov pod KD – vo vlastníctve Lesného 

spoločenstva Bačín. 

 

Lesné spoločenstvo Bačín na svojom zhromaždení zo dňa 23.4.2017 schválilo zmluvu 

o dlhodobom nájme pozemkov vo vlastníctve členov pozemkového spoločenstva parcela č. 

474/1, 474/2, 474/3, 473/1, 473/2 na ktorých je postavený kultúrny dom a hasičská zbrojnica 

vo vlastníctve obce. Nájom uvedených pozemkov je na dobu určitú na obdobie 99, nájomné je 

vo výške 1 euro za celé obdobie nájmu z dôvodu, že stavba postavená na prenajatom 

pozemku slúži na verejný účel. Lesné spoločenstvo Bačín ako protihodnotu žiada do zmluvy 

zapracovať dodatok - bezplatné užívanie priestorov kultúrneho domu raz za rok za účelom 

konania valného zhromaždenia. Budova kultúrneho domu bola zapísaná na list vlastníctva č. 1 

do vlastníctva obce na základe potvrdenia o pridelení súpisného čísla – zápis č. Z-2988/2017. 

 

Uznesenie č. 104/2017 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina 

 

a)  schvaľuje  zmluvu o dlhodobom nájme pozemkov vo vlastníctve členov pozemkového 

spoločenstva parcela č. 474/1, 474/2, 474/3, 473/1, 473/2 na ktorých je postavený kultúrny 

dom a hasičská zbrojnica vo vlastníctve obce, 

 

b)  schvaľuje bezplatné užívanie priestorov kultúrneho domu pre Lesné spoločenstvo Bačín 

raz za rok za účelom konania valného zhromaždenia. 

 

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. Výzva o poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja športu na rok 

2017 – informácia. 

 

Informuje starostka obce – Úrad vlády vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2017“. Naša obec sa chce uchádzať 

o dotáciu pre výstavbu detského ihriska a nákup športovej výbavy (dresy, lopty a pod.) pre 

futbalový klub.  Detské ihrisko by bolo vybudované v areáli Základnej školy na starom 

pôvodnom ihrisku , ktoré sa nateraz nevyuživa  , táto plocha bude navrhnutá úprava 

dopadovej plochy s   detskými prvkami. Predpokladaná hodnota zákazky ihriska / hracie 

prvky, montáž , dopadová plocha, zemné prace predstavuje  sumu cca 31 000,00 bez DPH. 

Žiadosť musí byť podaná do 31.5.2017. 

 

Uznesenie č. 105/2017 :   



 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  

 

a) schvaľuje podanie žiadosti na poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja športu na 

rok 2017. 

 

b) schvaľuje  spoluúčasť obce na financovaní  

 

Hlasovanie:                   za:  6 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír   Bačinský, Lukáš Ďurina,  

                                       Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak,  

Branislav Zicho 

                                       proti :                                     Ing. Ján Bučkuliak         

                                       zdržal sa:                               0        

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0       

 

K bodu 11. Oprava mosta cez potok Tižinka – informácie – začiatok prác, financovanie, 

prieskum trhu. 

 

Informuje starostka obce – Prieskum trhu na stavebné práce , ktoré nie sú bežne dostupné na 

trhu podľa  zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  Na základe posúdenia cenových ponúk v zmysle požiadaviek projektu bola prijatá 

ponuka subjektu HASTRA s.r.o. Začiatok prác je koniec mája 2017.  

 

Uznesenie č. 106/2017 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie informácie o začatí prác na 

oprave mosta a úpravu dna potoka, financovanie a prieskumu trhu 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 12. Prerokovanie podanej žiadosti o dotáciu ŽSK a jej prípadné využitie. 

 

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí na financovanie 

podporovaných činností prispievajúcich k regionálnemu rozvoju kraja a vzhľadu obcí. 

Minimálna výška dotácie je 500 eur a maximálna 1500 eur spolufinancovanie obce je 20% 

z výšky požadovanej dotácie. Túto dotáciu by obec využila na úpravu plochy okolo KPC, 

chodníka, vydláždenie. 

 

Uznesenie č. 107/2017 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu ŽSK a jej 

prípadné využitie. 

 

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 13. Rôzne 

Informuje starostka obce: 

 

- Dňa 17.3.2017 sa uskutočnilo zasadnutie komisie OZ na ochranu verejného záujmu 

z dôvodu podania písomného oznámenia starostky obce Ing. Ľubice Ďuricovej o majetkových 

pomeroch za predchádzajúci rok.  

 

- Oporný múr – je pripravený projekt, vypracovaný rozpočet, dopravný projekt, rozhodnutie 

stavebného úradu – 26.4.2017 . prieskum trhu, začiatok realizácie opravy je predbežne 

stanovený na júl-august. 

 

- Boli podané žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu a obnovu hasičskej zbrojnice 

a zaradenie  DHZ do kategórie „C“. 

 

- P. starostka informovala o prebiehajúcom výberovom konaní  na funkciu riaditeľky MŠ. 

Dňa  23.5.2017 prebehne  výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ. 

 

- Financovanie akcií z rozpočtu obce :  

Deň učiteľov – 36,40 eur,  

Tvorivé dielne - 74,20 eur, 

 Uvítanie detí do života – 441,46 eur, 

 Smetizberák 55,75 eur 

 

- podaná informácia o zvýšení limitov v rámci verejných obstarávaní s platnosťou od 1. júna 

2017. 

 

- podaná informácia  o začatí administratívnej  prípravy  kanalizácia  p. Chabadová   

 

- podaná informácie o zápise miestnej obhliadky cesty II/583 – pripravuje sa projekt 

Rekonštrukcia cesty II/ cez výzvu. Realizácia projektu je budúci rok po etapách. 

 

- návrh p. starostky o zakúpenie hracieho prvku  a jeho umiestnenie do priestorov detského 

ihriska, Na financovanie použitie rozpočet  obce a sponzorský príspevok . 

 

-návrh na zakúpenie samostaného špeciálneho zariadenia VM Florian, na základe predloženej 

ponuky . Toto zariadenie  sa pripája k rozhlasovej ústredni a umožní priame hlásenie z pc, 

opakované hlásenia, plánovanie  hlásení a časovú následnosť bez potrebnej prítomnosti na 

pracovisku, odosielanie SMS, je pripojiteľný do káblového rozvodu, hlasovú správu je možné 

ihneď zverejniť na webstránke obce. 

Z dôvodu neustálych sťažnosti od občanov OZ nemalo námietky k zakúpeniu tohto 

zariadenia.  

V najbližšej dobe v 22. týždni bude vykonaná kontrola drôtového rozhlasu a následná 

inštalácia.  

 

Uznesenie č. 108/2017 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie podané informácie starostky 

obce. 

 



 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 14. Doplňujúci bod programu na návrh poslancov – prerokovanie platu 

starostky obce. 

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi patrí plat, ktorý je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 

násobku podľa § 4 ods. 1.  

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu nemôže byť 

nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím 

zvýšiť až o 70 %. 

Poslanci OZ predniesli návrh na zvýšenie minimálneho platu starostky vyplývajúceho zo 

zákona o 40 % za vykonanú doterajšiu prácu vo výkone funkcie. Doteraz mala starostka obce 

schválený zvýšený plat o 25%. 

 

Uznesenie č. 109/2017 :  
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  

 

a)  ruší Uznesenie č. 8v/2015 

 

b) schvaľuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie platu 

starostky obce Dolná Tižina o 40% s účinnosťou od 01.06.2017 

 

Hlasovanie:                   za:  6 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír   Bačinský, Ing. Ján   

Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Branislav Zicho 

                                       proti :                                    0         

                                       zdržal sa:                               Vladimír Šušoliak       

                                       neprítomní pri hlasovaní:      0       

 

K bodu 15. Záver. 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21.15 hod. 

Zapísala: Marta Lacková                          ........................................ 

                          

  

                      

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

Ing. Ľubica Ďuricová 

              starostka obce 

         

 

Overovatelia:  

Vladimír Bačinský                                                                          ....................................... 

http://www.epi.sk/zz/1994-253#f2213451
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Vladimír Šušoliak                   .............................................. 


