
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Tižina 

konaného dňa 15.11.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Poslanci : Ing. Adriana Bačinská 

                  Vladimír Bačinský 

                  Ing. Ján Bučkuliak 

                  Lukáš Ďurina 

                  Vladimír Šušoliak 

                  Branislav Zicho 

 

Neprítomní: Jozef Mičian 

 

Ďalší prítomní: Mgr. Katarína Šutáková, kontrolórka obce 

    Marta Lacková, pracovníčka obce 

 

       

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2017. 

4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017. 

5. Návrh rozpočtu na rok 2018-2020. 

6. Poplatky na roky 2018. 

7. Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove ZŠ v školskej jedálni. 

8. Rekonštrukcia školskej jedálne. 

9. Stanovisko obce k záverom kontroly RÚVZ Žilina v MŠ. 

10. Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie:               za:  5 -  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   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. 

Ospravedlnil sa: Jozef Mičian 

Starostka obce navrhla za : 

Overovateľov zápisnice:            Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho  

Návrhovú  komisiu v zložení :   Ing. Ján Bučkuliak  



 

 

                                                   Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho  

Zapisovateľku:                           Martu Lackovú 

 

Hlasovanie:               za:  5 -  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      1 -  Vladimír Bačinský 

     

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu  2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 23.8.2017. 

 

Predkladá starostka obce: 

- obec dostala vyjadrenie spoločnosti COOP – návrh majetkovo-právneho vysporiadania 

pozemkov k investičnému   zámeru spoločnosti COOP Jednota Žilina za účelom rozšírenia 

priestorov predajne potravín. Tento návrh bude nutné prerokovať na OZ a predložiť možnosti 

z hľadiska právneho a najvýhodnejšieho pre obec. 

- žiadosť  na dotáciu k rekonštrukcii hasičskej zbrojnice odoslaná 12.9.2017,  vypracovaný 

projekt, zostáva dopracovať požiarny projekt, pripraviť podklady k stavebnému konaniu, 

majetko-právne vysporiadanie  pozemkov. 

 

Uznesenie č. 120/2017: 

 

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

23.8.2017.      

 

Hlasovanie:               za:  5 -  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      1 -  Vladimír Bačinský 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 3. Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2017. 

 

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 konštatovala, že pri plnení rozpočtu obce k 31.9.2017 nedošlo 

k porušeniu všeobecne – záväzných právnych predpisov. 

 

Uznesenie č. 121/2017: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie kontrolu čerpania rozpočtu 

– plnenie rozpočtu obce k 30.9.2017. 

Hlasovanie:               za:  5 -  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 



 

 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      1 -  Vladimír Bačinský 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017. 

 

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 kapitálového  rozpočtu obec 

prijala rozpočtové opatrenie č. 4/2017, v ktorom nedošlo k celkovému navýšeniu / poníženiu 

rozpočtu, len k presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami výdavkov 

bežného rozpočtu a finančných operácií. 

 

Uznesenie č. 122/2017: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 

4/2017. 

Hlasovanie:               za:  5 -  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      1 -  Vladimír Bačinský 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 5. Návrh rozpočtu na rok 2018. 

 

Predkladá Mgr. Katarína Šutáková hlavná kontrolórka.  

 

Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 bude vyvesený na obecnej tabuli 

na pripomienkovanie, od 1.1.2018 sa napája na rozpočet obce  potravinový účet základnej 

školy, čím sa navyšuje celkový rozpočet oproti minulým rokom. 

Uznesenie č. 123/2017: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2018 

s výhľadom na roky 2019-2020. 

Hlasovanie:               za:  5 -  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      1 -  Vladimír Bačinský 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 



 

 

K bodu 6. Poplatky na roky 2018 - návrh. 

 

Predkladá Marta Lacková, pracovníčka obce.  

Obec prenajíma priestory KD, KPC, DS, ŠJ, pošty. Finančné prostriedky sa využívajú na 

účely financovania údržby uvedených priestorov,  dopĺňanie interiérového vybavenia a pod. 

Ďalej sú tu zahrnuté ostatné poplatky napr. rozkopové povolenie a pod.  

 

Uznesenie č. 124/2017: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje  Poplatky na roky 2018. 

 

Hlasovanie:                za:  5 -  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:     1 -  Vladimír Bačinský 

   

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 7. Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove ZŠ v školskej jedálni. 

 

Predkladá starostka obce. Predmetom riešenia tohto projektu je kompletná rekonštrukcia 

elektrickej inštalácie vrátane osvetlenia všetkých priestorov poschodia  objektu, rekonštrukcia 

el. inštalácie  v časti priestorov prízemia – vstup, vstupná chodba, schodisko na poschodie 

a sociálne zariadenia . Rekonštrukcia zahŕňa aj kompletnú rekonštrukciu bleskozvodu. 

Rozpočet na uvedenú rekonštrukciu bol vypracovaný vo výške 21.151,91 Eur. Prebehol 

prieskum trhu prostredníctvom oslovenia troch subjektov. Hodnotiacim kritériom bola 

najnižšia cena. Na základe posúdenia zistených cenových ponúk obec ako obstarávateľ prijal 

ponuku subjektu ktorý zrealizuje rekonštrukciu v sume 16.357,- Eur. 

Prílohou zápisnice – projekt SO 05 Jedáleň, kuchyňa, ŠKD 

Uznesenie č. 125/2017 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná schvaľuje rekonštrukciu elektroinštalácie v budove ZŠ 

v školskej jedálni. 

 

Hlasovanie:                za:  5 -  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:     1 -  Vladimír Bačinský 

   

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 8. Rekonštrukcia školskej jedálne. 

 

Predkladá starostka obce.  

Školská jedáleň sa využíva na zabezpečenie stravovania žiakov ZŠ, prenajíma sa na rodinné 

oslavy, poriadanie karu, akcií ZŠ a pod. Za účelom skultúrnenia a modernizácie prevádzky 

školskej jedálne bol vypracovaný návrh rekonštrukcie, stavebných úprav uvedených 



 

 

priestorov, ktorý spočíva okrem iného v úprave podlahovej krytiny (dlaždice), výmena 

vstupných dverí, dverí do kuchyne, zbúranie priečok, výmena okien na výdaj stravy, 

obloženie steny na výdaj umývateľným materiálom. Predpokladaný rozpočet na uvedenú 

rekonštrukciu predstavuje náklady vo výške 21.497,33 eur. Obecné zastupiteľstvo po 

oboznámení sa s dokumentáciou, navrhovaným prevedením, rekonštrukciu školskej jedálne 

schválilo. 

Prílohou zápisnice  - rozpočet 

 

Uznesenie č. 126/2017 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná schvaľuje rekonštrukciu  školskej jedálne. 

 

Hlasovanie:                za:  5 -  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:     1 -  Vladimír Bačinský 

   

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 9. Stanovisko obce k záverom kontroly RÚVZ Žilina v MŠ.   

 

Predkladá starostka obce. 

Dňa 24.10.2017 vykonal  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, oddelenia 

hygieny detí a mládeže štátny zdravotný dozor v zariadení Materská škola Dolná Tižina na 

základe podnetu zo dňa 16.10.2017. 

Na základe výsledku kontroly boli uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.  

24.10.2017 bolo zaslané  stanovisko  obce k záverom kontroly, ktoré je prílohou zápisnice.   

Prílohy : Zápisnica z výkonu štátneho zdravotného dohľadu 

               Stanovisko obce 24.10.2017 

               Žiadosť o zakúpenie interiérového a exteriérového vybavenia na odstránenie /  

               predložené kalkulácie / nezhôd z vykonanej kontroly. Mgr. Dávidíková.  

 

Uznesenie č. 127/2017 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná berie na vedomie  Stanovisko obce k záverom kontroly 

RÚVZ Žilina v MŠ zo dňa 24.10.2017.   

 

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

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Vladimír Bačinský 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 10. Rôzne. 

 

P. starostka podala nasledovné informácie: 

 



 

 

 SEVAK Žilina, ako prevádzkovateľ vodovodu v obci vykoná rekonštrukciu vodovodu 

pri ihrisku v dĺžke 150 m vrátane prepojenia 3ks vodovodných prípojok. Dotknuté sú 

pozemky: pozemok p.č. 734/9, 732/1, 1531/1 k.ú.  Dolná Tižina, ktorých vlastníkom 

aj užívateľom je obec. Obec vydala súhlasné stanovisko s realizáciu stavby. 

 

 V obci sa uskutočnili nasledovné akcie: 

 

- Hody – financovanie obce spolu: 2304,30 eur 

- Úcta k starším – financovanie obce spolu: 786,71 eur 

- 50 výročie školy – financovanie obce : 1481.96 eur. 

 

Starostka obce týmto všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave, 

financovaní, kultúrnom programe a organizácii uvedených akcíí vyslovuje úprimné 

poďakovanie za pomoc a spoluprácu. 

 

 V obci bola prevedená oprava a rekonštrukcia povrchu miestnych komunikácií , na 

ceste III./2074. V súvislosti s danou rekonštrukciou boli doasfaltované časti obecných 

pozemkov pri KD a ZŠ , upravená cesta . 

 

 Rekonštrukcia cesty II/583 – Križovatky – objednávateľ – Žilinský samosprávny kraj  

– obec vydala súhlasné stanovisko k realizácii projektu stavby, prebieha územné 

konanie. 

 

  Uskutočnená prekládka 3 stĺpov vedenia káblovej televízie pri cintoríne – TES  

MEDIA Žilina. 

 

 Zakúpená nová kosačka a sušička do MŠ. 

 

 

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:  

Vladimír Šušoliak                                                                      ....................................... 

Branislav Zicho                     .............................................. 


