Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Tižina
konaného dňa 23.8.2017
___________________________________________________________________________
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
Ing. Arch. Ľubomír Kružel
Košút Pavol
Marta Lacková, pracovníčka obce

Program:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2017.
4. Plnenie rozpočtu Základnej školy k 30.6.2017.
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017.
6. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016.
7. Správa nezávislého audítora obce.
8. Žiadosť o dotáciu MV SR – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.
9. Žiadosť o záväzné stanovisko k investičnému zámeru obce – COOP Jednota.
10. Predloženie návrhu územného plánu obce. Uvoľnenie financií z rezervného fondu obce na
úhradu návrhu územného plánu obce
Dolná Tižina – 2. etapa v zmysle zmluvy o dielo č.
04/2017 zo dňa 6.2.2017.
11. Správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodov na budovách Základnej školy.
12. Žiadosť p. Pavla Košúta k investičnému zámeru.
13. Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie:

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

K bodu 1. Otvorenie:

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:
Lukáš Ďurina, Jozef Mičian
Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Adriana Bačinská
Lukáš Ďurina, Jozef Mičian
Zapisovateľku:
Martu Lackovú
Hlasovanie:

za: 7 - Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Bučkuliak, Vladimír
Bačinský, 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.
Predkladá starostka obce:
- k bodu 10 - dotácia nebola v prvom kole schválená, čaká sa na druhé kolo
- k bodu 11 – oprava mosta – práce sú dokončené, odovzdané, vyfinancované. Pri
rekonštrukcii mosta sa súčasne opravila porucha na vodovode , odstránili sa tri nefunkčné
stĺpy na prenos káblovej televízie.
- k bodu 12 – dotácia z ŽSK vyúčtovaná ohľadom dokladov . Bol vybudovaný chodník
okolo ihriska, vydláždená plocha pri KPC, osadený stojan na bicykle, dotácia ŽSK bola vo
výške 1500 EUR, dofinancovanie z rozpočtu obce 4301,53 EUR.
Ďalej starostka informovala prítomných poslancov:
- o skolaudovaní vodovodu a kanalizácie – Hodoňova cesta.
- príprave prác, výberovom konaní na opornom múre pri ZŠ.
Uznesenie č. 110/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie plnenie uznesení OZ zo dňa
17.5.2017 .
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 3. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2017.
Predkladá Mgr. Katarína Šutáková hlavná kontrolórka.
Podľa § 12 zákona č. 583/2004 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. Hlavná kontrolórka obce
vykonala kontrolu plnenia schváleného rozpočtu obce k 31.06.2017. Kontrolórka oboznámila
poslancov s plnením rozpočtu k uvedenému termínu, rozpočet obce bol plnený nasledovne:

1. Bežné príjmy – plnenie 56,3 %
2. Bežné výdavky – plnenie 37,9 %
3. Kapitálové príjmy – plnenie 0,3 %
4. Kapitálové výdavky – plnenie 9,9 %
5. Finančné operácie – bez plnenia
Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že pri plnení rozpočtu obce k 31.06.2017 nedošlo
k porušeniu všeobecne – záväzných právnych predpisov.
Uznesenie č. 111/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu obce k
30.06.2017.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 4. Plnenie rozpočtu Základnej školy k 30.6.2017.
Predkladá Mgr. Katarína Šutáková hlavná kontrolórka.
V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vykonala hlavná kontrolórka obce plnenie rozpočtu Základnej školy Dolná Tižina
k 31.06.2017, ktorej zriaďovateľom je Obec Dolná Tižina. Kontrolórka oznámila poslancom
výsledok kontroly, pri ktorej konštatovala, že pri plnení rozpočtu Základnej školy Dolná
Tižina nedošlo k porušeniu všeobecne – záväzných právnych predpisov. Plnenie výdavkov
Základnej školy k 31.06.2017 na úrovni 47,15%, čo je primerané k uvedenému termínu.
Uznesenie č. 112/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu základnej
školy k 30.06.2017.
K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017.
Predkladá Mgr. Katarína Šutáková hlavná kontrolórka.
Podľa § 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ods. 3
má obec sledovať v priebehu roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby
vykonávať zmeny vo svojom rozpočte s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu ku koncu
rozpočtového roka. Z dôvodu zachovania bilancie bežného a kapitálové rozpočtu obec prijala
rozpočtové opatrenie č. 3/2017, v ktorom nedošlo k celkovému navýšeniu / poníženiu
rozpočtu, len k presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami výdavkov
bežného a kapitálového rozpočtu.
Uznesenie č. 113/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.
3/2017.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 6. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016.

Predkladá Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce.
Starostka obce Dolná Tižina oboznámila poslancov s konsolidovanou výročnou správou obce
Dolná Tižina za rok 2016.
Uznesenie č. 114/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina OZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú
správu obce Dolná Tižina za rok 2016.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 7. Správa nezávislého audítora obce.
Predkladá Mgr. Katarína Šutáková hlavná kontrolórka.
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou nezávislého audítora o audite
účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2016, ktorú vypracovala nezávislá audítorka Ing.
Jozefína Smolková. Audit účtovnej závierky obce Dolná Tižina obsahuje súvahu
k 31.12.2016, výkaz ziskov a strát za končiaci sa rok k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Audítorka vo svojej správe
skonštatovala, že priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Dolná Tižina a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 115/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina OZ berie na vedomie správu nezávislého
audítora o audite účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2016 obce Dolná Tižina.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 8. Žiadosť o dotáciu MV SR – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.
Podaná žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa zákona č. 523/2010.
Požiadavky k dotácii sú prílohou k zápisnici.
Uznesenie č. 116/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná schvaľuje spolufinancovanie vo výške najmenej 5%
žiadosti o dotáciu v rámci výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017
na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
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. Žiadosť o záväzné stanovisko k investičnému zámeru obce – COOP Jednota.
Predkladá starostka obce – COOP Jednota ako spolumajiteľ budovy kde je umiestnený
obecný úrad, pošta a predajňa potravín má zámer rozšíriť existujúcu predajňu potravín, ktorá
sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 494/2, prístavba by bola zrealizovaná na priľahlom
pozemku parc. č. KN-C 494/1, ktorý vlastní obec. Žiada o vydanie záväzného stanoviska
k investičnému zámeru.
Podklady a návrh je prílohou k zápisnici.
Uznesenie č. 117/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina vydáva súhlasné stanovisko k investičnému
zámeru spoločnosti COOP Jednota Žilina na prístavbu predajne potravín na pozemku parcela
č. KN-C 494/1, ktorý vlastní Obec Dolná Tižina.
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 10. Predloženie návrhu územného plánu obce a uvoľnenie financií z rezervného
fondu na úhradu.
Návrh Územného plánu obce Dolná Tižina bol vypracovaný na základe prieskumov
a rozborov, vyjadrení a súhlasov dotknutých orgánov, taktiež boli zapracované a zohľadnené
požiadavky občanov. Ing. arch. Ľubomír Kružel predstavil návrh územného plánu obce
poslancom obecného zastupiteľstva a bol predložený na preštudovanie a pripomienkovanie.
Poslanci OZ sa dohodli na pracovnom stretnutí – 20.9.2017 o 15.00 hod., kde sa podrobne
oboznámia s návrhom ÚPO a predložia písomne pripomienky a návrhy, ktoré budú po
posúdení zapracované do návrhu ÚPO.
Na úhradu platby návrhu ÚPO neboli schválené prostriedky z rezervného fondu obce.
Bol podaný návrh a schválený poslancami o opätovné podanie žiadosti o dotáciu v januári
2018.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná schvaľuje opätovné podanie žiadosti o dotáciu na
financovanie návrhu ÚPO.
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 11. Správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodov na budovách
Základnej školy.
Správa je súčasťou zápisnice.
OZ zobralo uvedenú správu na vedomie s tým, že bude nutné v nasledujúcom roku 2018
pristúpiť k plánovaniu opráv bleskozvodov a následne aj opráv elektroinštalácie budov ZŠ.
Požaduje od p. riaditeľky ZŠ doriešiť revízie elektroinštalácie budov ZŠ a podať komplexnú
správu o stave .
Uznesenie č. 118/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina OZ berie na vedomie správu o odbornej
prehliadke a skúške bleskozvodov na budovách Základnej školy.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 12. Žiadosť p. P. Košúta k investičnému zámeru
Na základe žiadosti o záväzné stanovisko zo dňa 8.2.2017 a požiadavok v písomnom
vyjadrení obce pán Pavol Košút predložil na zastupiteľstvo návrhovú štúdiu výstavby Dolná
Tižina - Za Hlbokým IBV 6 RD. Po preštudovaní a oboznámení sa s projektovou
dokumentáciou stavebnou komisiou, stavebná komisia nemala námietky voči predloženej
dokumentácii a dala návrh na schválenie. Obec Dolná Tižina uvažuje v návrhu ÚPO
v uvedenej lokalite s individuálnou výstavbou.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná schvaľuje podaný návrh p. Pavla Košúta.
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 13. Rôzne.
P. starostka podala nasledovné informácie:
-

V mesiaci jún boli vykonané práce súvisiace s opravami na rozhlase. Pri údržbe boli
odstránené cca 2 km nefunkčného kábla a 26 nefunkčných reproduktorov.
Do obce bolo zakúpené zariadenie Florián na zlepšenie zabezpečenia oznamov
pomocou nastavenia v čase podania správy a vylepšenia podľa špecifikácií zariadenia.

- V mesiaci august bol zakúpený detský prvok Včielka , ktorý bol umiestnený
v priestoroch futbalového ihriska. Financovaný bol z rozpočtu obce.
- Skautský tábor , ktorý sa konal v mesiaci júl v Pružine bol podporený z rozpočtu obce.
Náklady na dopravu detí a prepravu kamióna tvorili čiastku 893,00 EUR.

- V mesiaci august sme sa zúčastnili súťaže vo varení halušiek v Lutišiach. Za
reprezentáciu v súťaži patrí poďakovanie p. Dušanovi Bačínskemu, Anne Falaštovej,
Vladimírovi Bačinskému, Jozefovi Bajaníkovi.
- Poďakovanie patrí členom DHZ za váľanie mája a p. učiteľkám MŠ za vytvorenie
atmosféry pri tejto akcii.
- Poďakovanie patrí Skautskému zboru za uskutočnenie Dňa detí a sponzorské dary od
p. Bohuša Kubalu, p. Vladimíra Šušoliaka, p. Trembošovej.
- Požiadavka riešenia oporného múru v osade Frankovia. Obecné zastupiteľstvo nemalo
námieky k prípadnej finančej podpore pri spevnení a oprave miestnej komunikácie,
vo vlastníctve obce, ktorá susedí s pozemkom p. Petra Franeka.
-

Príprava na Michalské hody v obci . Schválenie a návrh OZ zabezpečiť na hody
pódium, kultúrny program . Pozvať speváka p. Tomáša Bezdedu . Občerstvenie,
slávnostný sprievod, občerstvenie pred kostolom, poľovnícky guláš.

K bodu 14. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.00 hod.

Zapísala: Marta Lacková

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

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

Overovatelia:
Jozef Mičian
Lukáš Ďurina

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

