
 

 

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Tižina 

konaného dňa 10.11. 2015. 

___________________________________________________________________________ 
 

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 – hlavná kontrolórka obce 

   Marta Lacková, pracovníčka obce 

 

Program : 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Plnenie uznesenia č. 9/2015 

4. Schválenie PHSR obce. 

5. Čerpanie rozpočtu III. štvrťrok. 

6. Komunitný plán obce. 

7. Kontrola opatrení NKÚ. 

8. Žiadosť o NFP – prerokovanie žiadosti. 

9. Rôzne. 

 

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 

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. 

 

 



 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Adriana Bačinská, Branislav Zicho 

Návrhová komisia:         Jozef Mičian – predseda  

                                        Ing. Adriana Bačinská, Branislav Zicho - členovia 

Zapisovateľka:               Marta Lacková 

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 3. Informácia o plnení uznesenia  č.9/2015 zo zasadnutia OZ 

Predkladá starostka obce. Informovala prítomných poslancov o podaní žiadosti o NFP na 

zateplenie MŠ. Žiadosť o NFP na realizáciu projektu „Spoločná kanalizácia GENESTI“ sa 

sumarizuje, žiadosť má byť podaná do 31.11.2015. 

 

Uznesenie č. 10/2015 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesenia č. 9/2015 zo 

zasadnutia OZ. 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 4.  Schválenie PHSR obce. 

Informuje starostka obce. Bol vypracovaný PHSR obce na programovacie obdobie 2015-

2020.  Tento program je dokumentom ideových zámerov, tvorivých vízií a ďalšieho hľadania 

možností rozvoja obce.  Program umožňuje obci predkladanie projektových žiadostí s cieľom 

získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, umožňuje koncepčné a plánovité 

riadenie, spolufinancovanie rozvojových projektov i vlastných investičných a iných aktivít..  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 11/2015 :   

 

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 PHSR Obce Dolná Tižina pre obdobie 2015-

2020. 

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.  Čerpanie rozpočtu III. štvrťrok. 

Predkladá hlavná kontrolórka. Výška rozpočtu sa nemenila, príjmy a výdavky sú vyrovnané, 

rozpočtové opatrenia v rámci jednotlivých oddielov a položiek boli prijímané podľa potreby, 

sú riadne evidované a číslované v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

Uznesenie č. 12/2015 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie čerpanie rozpočtu III. štvrťrok. 

  

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 6. Komunitný plán obce 

Predkladá starostka obce. Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. ukladá vypracovať 

Komunitný plán obce. Tento dokument slúži k získaniu dotácií čo sa týka sociálnych vecí 

napr. vyriešenie bezbariérovosti, vytvorenie komunitného centra, sociálneho zariadenia, 

príspevok na činnosť v sociálnych službách v obci a pod. 

 

Uznesenie č. 13/2015 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie komunitný plán obce. 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu 7. Kontrola opatrení z NKÚ 

Informuje hlavná kontrolórka obce Mgr. Katarína Šutáková. Nedostatky z kontroly NKÚ sú 

na 99% odstránené, zostáva vypracovať koncepciu informačných systémov. 

 

Uznesenie č. 14/2015 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie kontrolu opatrení z NKÚ. 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

 



 

 

K bodu 8. Žiadosť o NFP – prerokovanie žiadosti. 

Informuje starostka obce. Žiadosť o NFP na projekt Modernizácia a rekonštrukcia verejného 

osvetlenia v obci Dolná Tižina bola schválená vo výške 173735,74 Eur a táto čiastka bude 

predfinancovaná preklenovacím úverom. Náklady spojené s dofinancovaním a spoluúčasť 

budú uhradené z bežného rozpočtu obce na rok 2015. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 15/2015 :   

 

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 preklenovací úver na predfinancovanie projektu 

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 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. Rôzne. 

 

Starostka obce podala informácie o: 

- čerpaní finančných prostriedkov k projektu „Modernizácia cintorína“ 

- čerpaní finančných prostriedkov na odstránenie nedostatkov z kontroly Inšpektorátu práce 

- postúpenie petície – Zrušenie hospodárskeho dvora v Dolnej Tižine 

-  podujatí - Vianočné trhy v Dolnej Tižine. 

 

Uznesenie č. 16/2015 :   

 

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 podané informácie  

                                        

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

 

 

 



 

 

K bodu  10. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20.00 h. 

 

Zapísala: Marta Lacková 

                          

 

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

Ing. Ľubica Ďuricová 

starostka obce 

 

 

Overovatelia:  

Ing. Adriana  Bačinská                                       ......................................... 

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


