Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Tižina
konaného dňa 24.10.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce
Poslanci : Ing. Adriana Bačinská
Vladimír Bačinaský
Ing. Ján Bučkuliak
Lukáš Ďurina
Jozef Mičian
Vladimír Šušoliak
Ďalší prítomní: PaedDr. Katarína Šutáková – kontrolórka obce
Marta Lacková, pracovníčka obce
Ospravedlnil sa: Branislav Zicho

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice,
zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 6.6. 2018, 25.7.2018 a 13.9.2018.
3. Plnenie rozpočtu k 30.9.2018, úprava rozpočtu č. 3/2018 – presun medzi položkami.
4. Čerpanie a stav rezervného fondu.
5. Schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremene – vysporiadanie
miestnej komunikácie.
6. Uznesenie z rokovania združenia Mikroregiónu z 2.10.2018
7. Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie:

za: 6 Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak,
Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
1. K bodu 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov
zápisnice, zapisovateľky.
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.
Starostka obce navrhla za :
Overovateľov zápisnice:
Vladimír Šušoliak, Vladimír Bačinský

Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Ján Bučkuliak - predseda
Vladimír Šušoliak, Vladimír Bačinský
Zapisovateľku:
Martu Lackovú
Hlasovanie:

za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak,
Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 6.6. 2018, 25.7.2018 a 13.9.2018.
Predkladá starostka obce:
 OZ 6.6. 2018 - žiadosť Jozefa Bajaníka, bytom Dolná Tižina 306- listom do konca týždňa
bude žiadateľovi zaslané vyjadrenie,
- schválenie majetko-právneho vzťahu JEDNOTA – Obec Dolná Tižina – zmluva ešte nie
je podpísaná, projekt je podaný na územné konanie.
 OZ 13.9.2018 – skautská klubovňa – obec získala dotáciu na predložený projekt, bola
podpísaná zmluva,
- žiadosť Jána Michalčíka a manž Jany – na predaj je nutné predloženie znaleckého
posudku.
Uznesenie č. 165/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie informácie starostky k plneniu
uznesení OZ zo dňa 6.6.2018, 25.7.2018 a 13.9.2018.
Hlasovanie:

za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak,
Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 3. Plnenie rozpočtu k 30.9.2018.
Predkladá PaedDr. Katarína Šutáková - kontrolórka obce.
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. Podľa ods. 3 obec má
sledovať v priebehu roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávať

zmeny vo svojom rozpočte s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu
rozpočtového roka.
Čerpanie rozpočtu je (súčasť zápisnice) percentuálne primerané obdobiu k 30.09.2018.
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. 3/2018, v ktorom nedošlo k celkovému navýšeniu / poníženiu
rozpočtu, len k presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami výdavkov
bežného rozpočtu a finančných operácií. (súčasť zápisnice)
Uznesenie č. 166/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie
a) plnenie rozpočtu k 30.9.2018,
b) rozpočtové opatrenie č. 3/2018.
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak,
Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 4. Čerpanie a stav rezervného fondu.
Rezervný fond obce je peňažným fondom obce. Rezervný fond obce možno použiť len na
kapitálové výdavky. Na bežné výdavky možno použiť rezervný fond len podľa § 10 ods. 8
zákona č. 583/2004 Z. z. na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, a to v prípade, ak v
priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie
havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami
alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného
rozpočtu. Okrem tohto prípadu rezervný fond obce ani iné peňažné fondy (ak by ich tvorila
obec) nemožno použiť na bežné výdavky.
Fond rezervný
Suma v EUR
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2016
96 818,76
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2017
85 887,99
Zostatok k 6.6.2018
182 706,75
Uznesením č. 151/2018 obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prostriedkov rezervného
fondu vo výške 170.000,00 Eur na úhradu kapitálových výdavkov obce Dolná Tižina, a to na:
1. projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti objektov ZŠ Dolná Tižina“ – stavebné úpravy
vrátane zateplenia na parc. č. CKN 762/1, k.ú. Dolná Tižina vo výške 90 000,00 Eur
2. projekt „Stojisko polopodzemných kontajnerov“ vo výške 25 000,00 Eur
3. vybudovanie cestnej infraštruktúry v obci Dolná Tižina vo výške 55 000,00 EUR
Zostatok k 19.10.2018

182 706,75 -169 996,00 - 12 710,75 EUR.

Podklady sú súčasťou zápisnice.
Z uvedeného vyplýva, že prostriedky rezervného fondu boli čerpané v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. a v súlade s Uznesením č. 151/2018 obecného zastupiteľstva v Dolnej Tižine.
Uznesenie č. 167/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie čerpanie a stav rezervného
fondu.
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak,
Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 5. Schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena –
vysporiadanie miestnej komunikácie.
Za účelom vysporiadania miestnej komunikácie v lokalite Za Vrchom bola pripravená kúpna
zmluva medzi vlastníkmi pozemku p.č. 753 k.ú. Dolná Tižina - Johana Maťková, Štefánia
Radočaniová, Tomáš Maťko a Obcou Dolná Tižina a zmluva o zriadení vecného bremena na
uvedenej parcele. Na prevod vlastníctva je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 168/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje
- kúpu pozemku v kat. území Dolná Tižina, zapísanej v katastri nehnuteľností na liste
vlastníctva č. 1234, a to pozemok parc. č. EKN 753 – orná pôda o výmere 241 m2, za kúpnu
cenu spolu 3,- eura od spoluvlastníkov (predávajúcich):
a) Johany Maťkovej, rod. Sučáková, nar. 22.11.1934, rod. č. 346122/768, trvale bytom: 013
04 Dolná Tižina 245, (por. č. B1 LV) v podiele 1/2, t.j. vo výmere 120,50 m2, za 1,- euro,
b) Štefánie Radočaniovej, rod. Maťková, nar. 24.03.1950, rod. č. 505324/328, trvale bytom:
ul. Karola Kmeťku 2/23, 010 08 Žilina (pod por. č. B2 LV) v podiele 1/8, t.j. vo výmere
30,125 m2 za 1,- euro a
c) Tomáša Maťku, rod. Maťko, nar. 22.06.1987, rod.č. 870622/8740, trvale bytom: 013 04
Dolná Tižina 448, (pod por. č. B3 LV) v podiele 3/8, t.j. vo výmere 90,375 m2za 1,- euro,
do vlastníctva Obce Dolná Tižina,
- v časti C LV : ťarchy - zriadenie vecného bremena in rem k parc. č. EKN 753 – orná
pôda o výmere 241 m2, kat. územie Dolná Tižina 241 m2 v prospech Johany Maťkovej, rod.
Sučáková, nar. 22.11.1934, rod. č. 346122/768, bytom: 013 04 Dolná Tižina 245, Štefánie
Radočaniovej, rod. Maťková, nar. 24.03.1950, rod. č. 505324/328, bytom: ul. Karola Kmeťku
2/23, 010 08 Žilina a Tomáša Maťku, rod. Maťko, nar. 22.06.1987, rod. č. 870622/8740,
bytom: 013 04 Dolná Tižina 448, ako oprávnených z vecného bremena, vzťahujúce sa k
nehnuteľnosti, spočívajúce v povinnosti vlastníka strpieť na tejto nehnuteľnosti uloženie
inžinierskych sietí, ich prevádzku a údržbu, prechod peši, vjazd a prejazd vozidiel cez túto
nehnuteľnosť.

Hlasovanie:

za: 6 Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak,
Lukáš Ďurina, Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. - Uznesenie z rokovania združenia Mikroregiónu z 2.10.2018
Informuje starostka obce. (Súčasť zápisnice.)
Uznesenie č. 169/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie informácie z uznesenia
rokovania združenia Mikroregiónu z 2.10.2018.
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak,
Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

K bodu 7. – Rôzne.
Informuje starostka obce:
 Vyúčtovanie dotácie pre DHZ Dolná Tižina (rovnošaty, rebrík) vo výške 1402,26 EUR.
 Obec získala dotáciu pre DHZ Dolná Tižina vo výške 27.487 EUR.
 Boli dodané kompostéry v rámci projekt, počet 205 ks, ostatné domácnosti budú vybavené
kompostérmi, ktoré zakúpi obec z vlastných prostriedkov, občania musia byť preškolení,
musia byť uzatvorené zmluvy o výpožičke.
 vyúčtovanie dotácie na vydanie monografie o obci.
 – termín a podmienky stanovené v zmluve na vydanie monografie o obci.
 vyúčtovanie dotácie na vydanie – ÚPO-– termín a podmienky stanovené v zmluve
 Asfaltovanie ciest (pri ihrisku) po rekonštrukcii vodovodu termín do30.11.2018. Doklady
sú prílohou zápisnice
 Michalské hody – poďakovanie všetkým sponzorom.
 Informácie – križovatka pri ZŠ, prechod cez cestu
 Zámer - nákup stanov 2 ks na kultúrne podujatia obce - priložená ponuka. OZ poverilo
starostku nákupom stanov.
 Zámer – asfaltovanie, odvodnenie miestnej komunikácie pri MŠ
 Informácia-Zámery obce na rok 2018:
– podzemné stojiská, zrealizované,
- zateplenie budovy ZŠ jedáleň, oprava strechy, bleskozvod, zrealizované,
- detské ihrisko MŠ – prvky – žiadosť nebola schválená, boli vybudované drevené
lavičky,
- detské ihrisko ZŠ – výzva Mass/2018 dotácia cca 30,000 eur – pripravený projekt,

- skautská klubovňa – schválená dotácia,
- domček cintorín – zrealizované,
- ÚPO – schválená dotácia, dodaný návrh,
- rekonštrukcia budovy JEDNOTY a obecného úradu – začalo územné konanie, nie je ešte
podpísaná zmluva,
- cintorín Petinka – oplotenie – pripravený projekt na stavebné konanie,
- KD + Hasičská zbrojnica – získaná dotácia, nájomná zmluva – Urbár- vysporiadanie
pozemkov, pripravené zmluvy na odkúpenie podielov od občanov (budova KD), je
vypracovaný statický posudok KD, energetický audit, vypracovaná architektonická štúdia
- cesty: oprava cesty do Bačína MK p.č. 1475/2, oprava cesty MK p.č.1540/1, oprava
cesty MK p.č.1539
ŽSK správa ciest : oprava mosta MK p.č. 1622/1 – zaradená do plánu na rok 2019
Uznesenie č. 170/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie informácie starostky obce.
za: 6 - Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján Bučkuliak,
Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Vladimír Šušoliak
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
Hlasovanie:

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.00 hod.

Zapísala: Marta Lacková

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

.......................................
Ing. Ľubica Ďuricová
starostka obce
Overovatelia:
Vladimír Šušoliak
Vladimír Bačinský

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

