
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Tižine, ktoré sa konalo dňa 29.1.2015 
v miestnosti zasadačky obecného úradu v Dolnej Tižine 

Prítomní: Ing. Adriana Bačinská 
Vladimír Bačinský 
Ing. Ján Bučkuliak 
Lukáš Ďurina 
Jozef Mičian 
Vladimír Šušoliak 
Branislav Zicho 

Ďalej boli prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová - starostka obce 
Marta Lacková - pracovníčka obce 

Zvolanie obecného zastupiteľstva prebehlo formou pozvánok. 
Zasadnutie OZ otvorila a všetkých privítala starostka obce, ktorá vyhlásila zasadnutie OZ za 
uznášania schopné. 
Starostka obce v súlade s rokovacím poriadkom určila overovateľov zápisnice: Jozef Mičian a 
Vladimír Šušoliak. Za predsedu návrhovej komisie: Ing. Jána Bučkuliaka, Jozefa Mičiana a 
Vladimíra Šušoliaka za členov. 
Zápisnicu z obecného zastupiteľstva spracuje pracovníčka obecného úradu - Marta Lacková. 
Prítomní poslanci s týmto návrhom súhlasili jednohlasne. 

Starostka obce predniesla návrh programu, ktorým sa bude OZ riadiť: 

1. Poverenie zástupcu starostu obce. 
2. Bezpečnostný predpis o mlčanlivosti. 
3. Voľba komisií. 
4. Informácia o skončení funkcie hlavného kontrolóra obce. 
5. Voľba členov Rady ZŠ. 
6. Voľba členov Rady MŠ. 
7. Určenie sobášiaceho, zástupcu sobášiaceho, sobášneho dňa, sobášnej miestnosti. 
8. Doplnenie členov komisií pre CO, doručovateľov povolávacích rozkazov. 
9. Prevádzkový poriadok pohrebiska, VZN o prevádzkovaní pohrebiska. 
10. Určenie rozsahu vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce. 
11. Stravovanie starostu obce. 
12. Žiadosť Slovenského skautingu 111.zbor Úsmev Dolná Tižina o nájom sály KD. 
13. Návrh dodatku č.l k VZN č. 7/2011 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na dieťa MŠ a školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná 
Tižina. 

14. Rôzne. 
Opatrenia z kontroly NKÚ, 

- Žiadosť p. Santusa a manž. Márie - vyjadrenie, 
Zmena otváracích hodín v prevádzke Bistro-Ján Bačinský, 
Rozpočet DHZ Dolná Tižina, 
Správa o činnosti a zámeroch starostky obce na obdobie 2-3 mesiacov. 



Prítomní poslanci návrh programu schválili jednohlasne. 

1. Poverenie zástupcu starostu obce. 

Zastupovaním počas neprítomnosti starostky obce poverila starostka obce Ing. Ľubica 
Ďuricová poslankyňu OZ Ing. Adrianu Bačinskú. Odmeňovanie bolo navrhnuté v súlade 
s platnými Zásadami odmeňovania poslancov obce Dolná Tižina. Plat zástupkyne starostky 
obce navrhla vo výške 240,- Eur/ rok. Odmeny poslancov vo výške 20 Eur/rok a 10 Eur za 
každú účasť na zasadnutí OZ. Prítomní poslanci návrh starostky schválili jednohlasne. Za -
Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, 
Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho. Proti - 0, Zdržal sa - 0. 

2. Bezpečnostný predpis o mlčanlivosti. 

Starostka obce informovala prítomných poslancov, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a paragrafmi súvisiacich zákonov - občiansky a trestný zákon 
pracujú pri výkone svojej funkcie s agendou a údajmi, ktoré nemôžu poskytovať tretím 
osobám. Poslanci boli poučení o rozsahu a manipulácii s údajmi, čo potvrdili svojim 
podpisom. Poučenia oprávnených osôb sú súčasťou zápisnice. 

3. Voľba komisií. 

Starostka obce navrhla komisie, ktoré budú pracovať ako iniciatívne a kontrolné orgány pri 
OZ. Navrhla 4 komisie. 

1. Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku. 
Za predsedu navrhla Ing. Jána Bučkuliaka. 

2. Komisia na ochranu verejného záujmu. 
Za predsedu navrhla Jozefa Mičiana. 

3. Komisia kultúrna, sociálna a školstva. 
Za predsedu navrhla Vladimíra Bačinského. 

4. Komisia finančná. 
Za predsedu navrhla Branislava Zichu. 

Prítomní poslanci po krátkej diskusii o práci komisií navrhnuté komisie a predsedov komisií 
schválili jednohlasne. Za - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, 
Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho. Proti - 0, Zdržal sa - 0. 

Predsedovia komisií do budúceho zastupiteľstva doplnia chýbajúcich členov komisií. 

4. Informácia o skončení funkcie hlavného kontrolóra obce. 

Informuje starostka obce. Dňom 1.1.2015 zaniklo funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce. 
Výzva na podanie žiadosti a podmienky na vykonávanie funkcie hlavného kontrolóra obce sú 
zverejnené na webovej stránke a obecnej tabuli. Žiadosti sa predkladajú do 10.2.2015. Deň 
konania voľby je 25.2.2015. Prítomní poslanci tieto informácie zobrali na vedomie. 

5. Voľba členov Rady ZŠ. 



Informuje starostka obce. Do členov Rady ZŠ sa volia 4 členovia z poslancov obecného 
zastupiteľstva a zamestnancov obce. Starostka obce navrhla za členov poslancov, ktorých deti 
navštevujú základnú školu - Branislav Zicho, Iveta Mahútová, Vladimír Šušoliak, Ing. Ľubica 
Duricová. Prítomní poslanci s týmto návrhom súhlasili jednohlasne. Za - Ing. Adriana 
Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír 
Šušoliak, Branislav Zicho. Proti - 0, Zdržal sa - 0. 

6. Voľba členov Rady MŠ. 

Voľba členov Rady MŠ sa uskutoční v najbližšom zasadnutí OZ. 

7. Určenie sobášiaceho, zástupcu sobášiaceho, sobášneho dňa, sobášnej miestnosti. 

Predkladá p. Lacková Marta. Z dôvodu zmeny vo vedení obce a zmeny poslancov OZ je nutné 
schváliť sobášiacich pri civilných obradoch, taktiež sobášny deň a sobášnu miestnosť na 
uzavretie manželstva. 
Predložený návrh: 
Sobášiaci v prípade uzatvorenia manželstva (civilný obrad) - Ing. Ľubica Ďuricová, v prípade 
jej neprítomnosti Ing. Adriana Bačinská. 
Sobášny deň - sobota. 
Sobášna miestnosť na vykonávanie civilného sobášneho obradu - miestnosť zasadačky 
obecného úradu a Kultúrno-pastoračné centrum. 

Prítomní poslanci tento návrh schválili jednohlasne. Za - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír 
Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, Branislav 
Zicho. Proti - 0, Zdržal sa - 0. 

8. Doplnenie členov komisií pre CO, doručovateľov povolávacích rozkazov. 

Z dôvodu zmeny vo vedení obce a zmeny poslancov OZ je nutné schváliť nových členov 
príslušných komisií civilnej obrany obce. 
Po vzájomnej diskusii boli predložené tieto návrhy: 

Zloženie krízového štábu obce: predseda - Ing. Ľubica Duricová 
podpredseda - Ing. Adriana Bačinská 
členovia - Ing. Ján Bučkuliak, Vladimír Bačinský 

Obecná povodňová komisia: predseda - Ing. Ľubica Duricová 
podpredseda - Ing. Adriana Bačinská 
členovia - Ing. Ján Bučkuliak, Vladimír Bačinský, Vladimír 

Šušoliak 
Zloženie evakuačnej komisie obce: predseda - Ing. Ľubica Duricová 

podpredseda - Ing. Adriana Bačinská 
členovia - Branislav Zicho, Vladimír Šušoliak 

Zloženie členov výdajne odberných oprávnení: vedúci - Marta Lacková 
zástupca - Ing. Ján Bučkuliak 
člen, výdajca - Jozef Mičian, Lukáš Ďurina. 



Na zabezpečenie doručenia povolávacích rozkazov a rozhodnutí bol navrhnutý Lukáš Ďurina. 

Prítomní Doslanci tieto návrhy schválili jednohlasne. Za - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír 
Lukáš Ďurina, Jozef Mician, Vladimír Šušoliak, Bramslav 

Zicho. Proti - 0, Zdržal sa - 0. 

9. Prevádzkový poriadok pohrebiska, VZN o prevádzkovaní pohrebiska. 

Predkladá p Lacková. Prevádzkovať pohrebisko môže odborne spôsobilá osoba ktorá má 
oľrávnenle^ na prevádzku. Z dôvodu zmeny prevádzkovateľa sa robila úprava v prevádzkovom 
porľadku pohrebiska ataktiež vo VZN o prevádzkovaní pohrebiska. Prítomní podaná 
prevádzkový poriadok pohrebiska a VZN o prevádzkovaní pohrebiska schválili. Za - Ing. 
Adriana B^inská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Dunna, Jozef Mician, 
Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho. Proti - 0, Zdržal sa - 0. 

10. Určenie rozsahu vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce. 

Predkladá starostka obce. Pri zabezpečení preneseného výkonu štátnej správy a zabezpečovaní 
X i s a ^ ľ p i v n y c h funkcií obce vznikajú situácie, ktoré je starosta obce povinný riesít 
S I T n . vyriešenie takýchto neodkladných situácií starosta potrebuje pouzit finančne 
X t r i e d k y ktoré nie sú upravené v rozpočte. Aby starosta obce na vykonanie rozpočtového 
omtrenia nemusel zvoláva? mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva ustanovenie § 11 
r " ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení umožňuje obecnemu 
zastupiteľstvu určiť rozsah vykonávania zmeny rozpo tu starestom obce^ Obecn 
zastupiteľstvo určilo starostke obce vykonávať zmeny rozpočtu obce do vysky 3000 Eur. Za 
Ing Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Dunna, Jozef Mician, 
Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho. Proti - 0, Zdržal sa - 0. 

11. Stravovanie starostu obce. 

Podľa 8 2 ods 1 prvá veta zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov funkcia starostu je 
C S t n t ó ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Právny nárok na zabezpečenie 
Itrľvovanifa na príspevok na stravovanie podľa § 152 Zákonníka práce majú len zamestnanci 
^ " a t e ľ , Vzhľadom na to, že starosta obce nevykonáva 
pomere nemá nárok na zabezpečenie stravy pre svoju osobu so strany obce. Podl a § 152 ods 
8 písnľ' c) Zákonníka práce zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov 
rozšíriť o l ^ h fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude pnspievat na 
S T Í zastupiteľstvo rozhodlo v zmysle § 152 ods. 8 písm. ^ P -
rozšíriť okruh fyzických osôb, a to o Ing. Ľubicu Duneovu 
zabezpečí stravovanie a ktorej bude prispievať na stravovanie podlá ods. 3 vo funkčnom 
období 2014-2018. 

12. Žiadosť Slovenského skautingu 111 .zbor Úsmev Dolná Ližina o nájom sály KD. 

Slovenský skauting 111. zbor Úsmev Dolná Tižina žiada o nájom sály KD dňa 7.2.2015 za 
účelom organizovania plesu. 



Za inventár a poriadok budú zodpovedné osoby: 
Soňa Macáková, OP č. 
Ján Buchta, OP č. 
Peter Hurinek, OP č. 
Lukáš Ďurina, OP č. 
Michal Falašta, OP č. 
Poslanci nájom sály KD schválili. Za - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján 
Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho. Proti - 0, Zdržal 
sa - 0. 

13. Návrh dodatku č.l kVZN č. 7/2011 o určení výšky finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku na dieťa MS a školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná 
Tižina. 

Dodatok k VZN je súčasťou zápisnice. Určuje výšku dotácie na rok 2015 z rozpočtu obce na 
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Prítomní poslanci 
dodatok VZN č. 7/2011 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 
MS a školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina schválili. Za - Ing. 
Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, 
Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho. Proti - 0, Zdržal sa - 0. 

15. Rôzne. 

Opatrenia z kontroly NKÚ. Protokol je súčasťou zápisnice. Prítomní poslanci výsledok 
kontroly a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov z vykonanej kontroly zobrali na 
vedomie. 

Žiadosť p. Santusa amanž. Márie - vyjadrenie. Starostka obce oboznámila poslancov 
o žiadosti menovaných a riešení tejto žiadosti. Prítomní poslanci tieto informácie zobrali na 
vedomie. 

Zmena otváracích hodín v prevádzke Bistro-Ján Bačinský. Žiadosť je súčasťou zápisnice. 
Prevádzkovateľ žiada o skrátenie otváracích hodín. Nové otváracie hodiny budú Pondelok -
Nedeľa 12.00 hod. - 22.00 hod. Prítomní poslanci zmenu otváracích hodín v uvedenej 
prevádzke schválili. Za - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, 
Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho. Proti - 0, Zdržal sa - 0. 

Rozpočet DHZ Dolná Tižina - je súčasťou zápisnice. Prítomní poslanci rozpočet DHZ Dolná 
Tižina zobrali na vedomie. 
Správa o činnosti a zámeroch starostky obce na obdobie 2-3 mesiacov. 
Informuje starostka obce. 

Overovatelia zápisnice: 

Zapisovateľka: 

Jozef Mičian 
Vladimír Šušoliak 

Lacková Marta 


