
                                                        Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Tižine, ktoré sa konalo dňa 10.6.2015 

v miestnosti  zasadačky obecného úradu v Dolnej Tižine 

 

 

Prítomní:  Ing. Adriana Bačinská 

     Vladimír Bačinský 

      Ing. Ján Bučkuliak 

                 Lukáš Ďurina 

      Jozef Mičian 

      Vladimír Šušoliak 

                 Mgr. Katarína Janešíková – hlavná kontrolórka 

 

Ďalej boli prítomní:    Ing. Ľubica Ďuricová - starostka obce 

                         Marta Lacková - pracovníčka obce  

   Iveta Mahútová – pracovníčka obce 

 

Hosť: p. Vladimír Trnka 

 

Ospravedlnil sa:  Branislav Zicho 

       p. Ján Maťko 

 

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: Vladimír 

Šušoliak  a Ing. Ján Bučkuliak. Za predsedu návrhovej komisie: Vladimíra Bačinského, 

 Vladimíra Šušoliaka a Ing. Jána Bučkuliaka 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. Kontrola uznesenia č. 7/2015. 

2. Zmena členov v komisii na ochranu verejného záujmu. 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu. 

4. Schválenie záverečného účtu za rok 2014. 

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015. 

6. Finančná kontrola pokladne za I. štvrťrok 2015, čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2015. 

7. Návrh na zvýšenie stravného v školskej jedálni. 

8. Výzva – podanie žiadosti – osvetlenie. 

9. Cintorín – spevnená plocha – realizácia projektu. 

10. Zápis z kontroly Inšpektorátu práce, BOZ pri práci, zdravotný dohľad. 

11. Cyklotrasy-príprava a realizácia projektu. 

12. Riešenie žiadostí od občanov obce, roľníckeho družstva – účasť na zastupiteľstve 

požadujú p. Ján Maťko, Vladimír Trnka. 

13. Schválenie dokumentu zásady hospodárenia obce v súlade s novou platnou legislatívou. 

14. Rôzne- overenie účtovnej závierky audítorom, 



- rozpočtové opatrenie č. 1/2015, 

- úprava platu starostky obce v súlade s úpravou priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

hospodárstva SR, 

- Stanovisko k vzájomnému vysporiadaniu pozemku p.č. EKN 917 k.ú. Dolná Tižina, 

- Žiadosť p. Martinček , Dubecnec 588, 013 03 Varín o vyjadrenie k parkovacím plochám pre 

bytový dom č. 5 na pozemku p.č. 734/9. 

- Interná smernica č.1/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti, 

-  Dokumentácia  Obce Dolná Tižina o umiestnení evakuovaných osôb z územia ohrozených 

obcí okresu Žilina mimoriadnou udalosťou. 

 

Prítomní poslanci návrh programu schválili jednohlasne. 

             

1. Kontrola uznesenia č. 7/2015. 

 

Prítomní poslanci plnenie uznesenia č. 7/2015 zobrali na vedomie 

 

2. Zmena členov v komisii na ochranu verejného záujmu. 

 

Starostka obce na základe zákona č. 357/2004  čl. 7 ods. 5 písm.a) upozornila prítomných 

poslancov, že komisia na ochranu verejného záujmu musí mať členov len z poslancov 

obecného zastupiteľstva. Člen tejto komisie  p. Roman Lacek nie je poslanec OZ. Poslanci 

navrhli za člena p. Vladimíra Šušoliaka. Prítomní poslanci tento návrh schválili. Za - Ing. 

Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, 

Vladimír Šušoliak. 

 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu. 

 

Stanovisko je súčasťou zápisnice. Záverečný účet je spracovaný v súlade zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky náležitosti zákona. Hlavná 

kontrolórka Mgr. Katarína Janešíková odporučila prítomným poslancov celoročné 

hospodárenie za rok 2014 schváliť. Prítomí poslanci stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali na 

vedomie. 

 

4. Schválenie záverečného účtu za rok 2014. 

 

Predkladá p. Mahútová. Záverečný účet bol vyvesený na obecnej tabuli 15 dní - od 19.5 do 

2.6., po tomto termíne bol zvesený bez pripomienok. Výsledok v hospodárení za rok 2014 je 

schodok, tento sa vysporiada z finančných operácií. Obecné zastupiteľstvo zobralo na 

vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia za rok 2014 a celoročné hospodárenie za rok 

2014 schvlálilo bez výhrad.  Za - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján 

Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak. 

 

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015. 

 

Predkladá hlavná kontrolórka. Plán kontrolnej činnosti je súčasťou zápisnice. Prítomní 

poslanci plán kontrolnej činnosti schválili. Za - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, 

Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak. 

 



6. Finančná kontrola pokladne za I. štvrťrok 2015, čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2015. 

 

Predkladá Mgr. Katarína Janešíková, správa je súčasťou zápisnice. Prítomní poslanci uvedené 

informácie zobrali na vedomie. 

 

7. Návrh na zvýšenie stravného v školskej jedálni. 

 

Predkladá hlavná kontrolórka obce Mgr. Katarína Janešíková. Rozpočet školskej jedálne 

v rámci originálnych kompetencií bol stanovený v pre r. 2015 na 25. 000 Eur, čo je 

nedostatočné,  nakoľko len ročné náklady na tarifné platy sú vo výške 28.000 Eur. Náklady na 

prevádzku, mzdy, investície na obnovu zariadení a pod. musí dofinancovať obec zo svojho 

rozpočtu. Navrhované zvýšenie stravného od 1.9.2015 a navýšenie stravníkov 27 detí z MŠ 

Stráža, by prinieslo vlastný zisk pre školskú jedáleň, ktorá by ho  použila na vykrytie  

uvedených nákladov, na zvýšenie úväzku kuchárky,  čím by sa znížili náklady obce na 

financovanie školskej jedálne. Zvýšenie stravného za rok na jedno dieťa MŠ predstavuje 3,06 

Eur, žiaka ZŠ roč. 1-4 2,88 Eur, žiaka ZŠ roč. 5-9 3,24 Eur a dospelí stravníci 4,86 eur. Návrh 

na zvýšenie stravného v školskej jedálni je súčasťou zápisnice. Prítomní poslanci zvýšenie 

stravného zobrali na vedomie s tým, že vedúca školskej jedálne predloží OZ vykalkulovanú 

réžiu. 

 

 

8. Výzva – podanie žiadosti – osvetlenie. 

 

 Informuje starostka obce – Ing. Ľubica Ďuricová.  Obec pripravuje podanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci za 

účelom úspory elektrickej energie, úspora pri údržbe a pod. Súčasťou projektu je výmena 

súčasného osvetlenia za LED osvetlenie, výmena vzdušného vedenia, rozvádzačov, prípadne 

zahustenie svetelných bodov, návrh novej osvetľovacej sústavy. Základný dokument k tomuto 

projektu je svetelnotechnická  štúdia, ktorú musí dať vypracovať obec na vlastné náklady cca 

1.000 Eur a taktiež 5% finančná účasť obce na dofinancovaní projektu. Prítomní poslanci 

podanie žiadosti  na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenia schválili. Za - Ing. Adriana 

Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír 

Šušoliak. 

 

 

9. Cintorín – spevnená plocha – realizácia projektu. 

 

Informuje starostka obce – Ing. Ľubica Ďuricová. Projekt na spevnenie plochy pred 

cintorínom je spracovaný, je vypracované zameranie, súhlasy dotknutých organizácií. 

V zámere realizácie projektu je zahrnutá rekonštrukcia oplotenia cintorína, čím sa navýšia 

náklady na realizáciu uvedeného projektu, ktoré musí dofinancovať obec z rozpočtu. Prítomní 

poslanci s prípadným navýšením – dofinancovaním projektu súhlasili. Za - Ing. Adriana 

Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír 

Šušoliak. 

 

 

10. Zápis z kontroly  Inšpektorátu práce, BOZ pri práci, zdravotný dohľad. 

 



Informuje starostka obce – Ing. Ľubica Ďuricová. V rámci odstránenia nedostatkov zistených 

inšpektorátom práce bolo vykonané školenie zamestnancov OÚ -  BOZ pri práci, musia byť 

obnovené a doplnené chýbajúce revízie zariadení (celkom 26 revízií) na OÚ v DS, Kultúrnom 

dome, KPC,  MŠ, ŠJ, klubovňa a šatne futbalistov.  Chýbajú 3 bleskozvody na budovách, 

revíziu kotolne MŠ  môžeme požadovať až po nutnej oprave kotolne, ktorá bude stáť cca 

1500 Eur. Taktiež musí byť dopracovaný dokument  zdravotný dohľad a zaškolenie 

zamestnancov . Prítomní  poslanci informácie o zápise z inšpektorátu práce zobrali na 

vedomie.  

 

11. Cyklotrasy-príprava a realizácia projektu. 

 

Progresy smerujúce  k vybudovaniu  resp. vyznačeniu trasy sú zvyčajne problematické  najmä 

z pohľadu legislatívneho konania  Zmluva na výkon činnosti koordinátora  cyklotrás bude 

zahŕňať tieto činnosti. V rámci projektu pripravovaného by bola cyklotrasa zameraná, 

označená dopravnými značkami a pod. Starostka informovala o prijatom uznesení  

z pracovného rokovania  Združenia obcí   Mikroregión Terchovská dolina, konaného dňa  28. 

mája 2015 v obci Teplička nad Váhom , na ktorom bolo prijaté uznesenie: 

 Spoluúčasť ako partner  na Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy 

č. 2/OKSRR/2015 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na  na   

projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie  a projektovú dokumentáciu na 

stavebné rozhodnutie spoločne s Euroregiónom Beskydy. 

Prítomní poslanci schválili, aby obec bola súčasťou projektu cyklotrasy. Za - Ing. Adriana 

Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír 

Šušoliak. 

 

12. Riešenie žiadostí od občanov obce, roľníckeho družstva – účasť na zastupiteľstve 

požadujú p. Ján Maťko, Vladimír Trnka. 

 

- Roľnícke družstvo – žiadosť je súčasťou zápisnice.  RD Terchová, sídlo Nová Farma 

Krasňany žiada o odkúpenie pozemku p.č.1520 ostatné plochy o výmere 725 m2, (cesta) ktorý 

sa nachádza v areáli RD. Prítomní poslanci predaj pozemku neschválili. Proti - Ing. Adriana 

Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír 

Šušoliak. 

 

- Vladimír Trnka – podniká v oblasti chovu dobytka – menovaný dobytok ustajňoval na   

hospodárskom dvore v Dolnej Tižine. RD Terchová mu vypovedalo nájomnú zmluvu. Pán 

Trnka má postavený rodinný dom a žiada o predaj, prípadne dlhodobý nájom časti pozemku 

p.č. 1566/1 vo vlastníctve obce za účelom vybudovania prístrešku pre dobytok, ktorý by chcel 

postaviť  na svojom pozemku,  a časť na uvedenom pozemku vo vlastníctve obce, prípadne 

prístupovú cestu cez pozemok obce. Nakoľko p. Trnka nepredložil žiadnu štúdiu (nákres, 

projekt)  za týmto účelom,   obecné zastupiteľstvo predaj časti pozemku p.č. 1566/1 prípadne 

dlhodobý nájom neschválilo. Taktiež v dohodnutom termíne poslanci OZ vykonajú obhliadku 

danej lokality a až po obhliadke a upresnení požadovanej výmery pozemku  do prenájmu  

bude daná žiadosť p.Trnku opätovne prehodnotená. 

Proti - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef 

Mičian, Vladimír Šušoliak. 

 

- Ján Maťko –  žiadosť o povolenie výstavby rodinného domu v extraviláne obce na p.č. 

634/106.  



V žiadosti uvádza, že nakoľko k predmetnému pozemku nie sú v súčasnosti vybudované 

inžinierske siete, ani prístupová cesta, tieto si žiadateľ vybuduje na vlastné náklady.              

Žiadosť je súčasťou zápisnice 165/2015. 

 

Prítomní poslanci súhlas na výstavbu rodinného domu na p.č.  634/106 schválili za týchto 

písomných podmienok: p. Maťko si vybuduje inžinierske siete na vlastné náklady spolu 

s prístupovou cestou k vlastnému pozemku a v zimnom období si zabezpečí údržbu 

prístupovej  cesty k rodinnému domu  na vlastné náklady.  

Za - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef 

Mičian, Vladimír Šušoliak. 

 

 

13. Schválenie dokumentu zásady hospodárenia obce v súlade s novou platnou legislatívou. 

 

Účelom týchto zásad je určiť podmienky a pravidlá pri hospodárení a nakladaní s majetkom 

vo vlastníctve obce. Dokument je súčasťou zápisnice. Prítomní poslanci zásady hospodárenia 

obce schválili. Za - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš 

Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak. 

 

 

14. Rôzne. 

 

- Overenie účtovnej závierky audítorom. 

 

Podľa zákona má mať obec po uplynutí účtovného roka  overenú účtovnú závierku audítorom. 

Audit pre obec vykonávala p. Ing. Smolková Jozefína. Za rok 2014 doporučujeme, aby 

účtovný audit vykonala taktiež p. Ing. Smolková. Prítomní poslanci tento návrh schválili. Za - 

Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, 

Vladimír Šušoliak. 

 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2015. 

 

Predkladá p. Mahútová, ktorá informovala prítomných poslancov o presune finančných 

prostriedkov v rámci ekonomickej klasifikácie vo výdavkovej časti rozpočtu. Návrh je 

súčasťou zápisnice. Prítomní túto informáciu vzali na vedomie. 

 

- Úprava platu starostky obce. 

 

Z dôvodu úpravy priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR bola navrhnutá 

úprava platu starostu obce. Plat starostu obce sa musí jedenkrát ročne prerokovať. Súčasťou je 

dôvodová správa a návrh na uznesenie. Prítomní poslanci tento návrh schválili. Za - Ing. 

Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, 

Vladimír Šušoliak. 

 

- Stanovisko k vzájomnému vysporiadaniu pozemku p.č. EKN 917 k.ú. Dolná Tižina. 

 

V žiadosti zo dňa 15.1.2015 p. Milan Lacek,  bytom Budovateľov  239, Krasňany ako vlastník 

pozemku p. č. 917 o výmere 367 m2 v časti „ Hony“ žiada obec o vzájomné vysporiadanie 



uvedeného pozemku, ktorý je časťou spoločnej komunikácie, ktorá je prístupovou cestou k  

rodinným domom v tejto časti. Obecné zastupiteľstvo žiadosť zamietlo s odôvodnením, že 

majetkoprávne vysporiadanie nie je možné , pretože jednak v samospráve nie sú na to 

vyčlenené finančné prostriedky a jednak obec  nedisponuje adekvátnym pozemkom ako 

náhrada zaň. Prístupová cesta slúži predovšetkým vlastníkom rodinných domov v jej okolí 

a tiež sú cez ňu vedené všetky inžinierske siete. Z týchto dôvodov obecné zastupiteľstvo 

odporúča vlastníkovi pozemku, aby sa s uvedeným obrátil na vlastníkov predmetných 

rodinných domom v tejto lokalite. Z uvedených dôvodov Obec Dolná Tižina Vašej žiadosti  

na vzájomné vysporiadanie pozemku p.č. 917 o výmere 367 m2 nevyhovuje. Proti - Ing. 

Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, 

Vladimír Šušoliak. 

 

- Žiadosť p. Martinček , Dubecnec 588, 013 03 Varín o vyjadrenie k parkovacím plochám pre 

bytový dom č. 5 na pozemku p.č. 734/9. 

 

Vlastníkom pozemku p.č. 734/9 je obec Dolná Tižina. Pán Martinček žiada o vyjadrenie 

k parkovacím miestam - žiadosť je súčasťou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

vybudovanie parkovacích miest na pozemku p.č. 734/9 v časti – oproti bytu p. Ďurčíkovej, za 

podmienky, že parkovacie miesta budú pozostávať zo spevnenej plochy, Nedovoľuje sa 

stavba  prístreškov. Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak, Lukáš 

Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak. 

 

- Interná smernica č.1/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti. 

 

Predkladá Ing. Ďuricová – smernica je súčasťou zápisnice. Táto smernica upravuje postup pri 

vnútornom systéme vybavovania podnetov podľa zákona č.307/2014 § 11 ods. 8  o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, podávaním, preverovaním 

a evidovaním podnetov, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní 

osobných údajov a o zachovávaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených 

zamestnávateľovi. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov. 

 

Dokumentácia  Obce Dolná Tižina o umiestnení evakuovaných osôb z územia ohrozených 

obcí okresu Žilina mimoriadnou udalosťou. 

 

Naša obec je povinná na základe rozhodnutia Okresného úradu Žilina z roku 2014 umiestniť  

v obci evakuované osoby z územia ohrozených obcí okresu Žilina mimoriadnou udalosťou, za  

účelom poskytnutia núdzového ubytovania a núdzového zásobovania po vyhlásení evakuácie 

Okresným úradom Žilina. Z tohto dôvodu bola vypracovaná podrobná dokumentácia, ktorá 

obsahuje postupy pri evakuácii, prepravu, evakuačné zariadenia, zoznam zamestnancov 

stanice výstupu evakuantov, spôsob ich zvolania, ubytovanie, pomocnú dokumentáciu a apod. 

Prítomní poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie. 

 

Overovatelia zápisnice:  Vladimír Šušoliak                                    ................................... 

    Ing. Ján Bučkuliak                                             ................................... 

 

Zapisovateľka:               Lacková Marta                                         ................................... 

 

 


