
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Dolnej Tižine zo dňa 10.12.2018 

 

 

 Program ustanovujúceho zasadnutia: 

 

1. Úvodné náležitosti. 

 

1.1 Privítanie prítomných – otvorenie zasadnutia. 

 

Ustanovujúce zasadnutie  obecného zastupiteľstva otvorila Ing. Ľubica Ďuricová, starostka 

obce, privítala prítomných. 

 

1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Starostka obce Ing. Ľubica Ďuricová určila za zapisovateľku pracovníčku obce p. Martu 

Lackovú a overovateľov zápisnice Vladimír Šušoliak, Ľubomír Ďurina. 

 

1.3 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu. 

 

Predseda miestnej volebnej komisie p. Soňa Macáková informovala o výsledku volieb do 

obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce.  

 

1.4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

 

Novo zvolená starostka obce Ing. Ľubica Ďuricová prečítala a podpísala sľub starostu obce 

(príloha zápisnice) a pokračovala vo vedení zasadnutia. 

 

1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ – číta starostka obce. 

 

Po zložení sľubu a podpise sľubu poslancov (príloha zápisnice) starostka obce Ing. Ľubica 

Ďuricová  odovzdala poslancom oznámenia o zvolení za poslanca.  

Počet prítomných poslancov na ustanovujúcom zasadnutí je  7   obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. 

 

2. Schválenie programu zasadnutia. 

 

Starostka obce predložila návrh programu rokovania OZ: 

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie. 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 

5. Príhovor zvoleného starostu obce. 

6. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu. 

7. Schválenie poslanca na vykonávanie sobášneho aktu. 

8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ. 



9. Schválenie rozpočtu obce: 

   a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky 

   b) schválenie rozpočtu obce na rok 2019 

   c) rozpočet obce na roky 2020-2021 

10. Schválenie dodatku č. 3 k VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadeného na území   

obce na rok 2019. 

11. Poplatky na rok 2019 

12. Plat starostu obce. 

13. Plán kontrolnej činnosti. 

14. Rôzne (komisie pri OZ) ... 

 

K bodu 2. Schválenie programu rokovania. 

 

Predkladá starostka obce.  

 

Uznesenie č. 1/2018: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení 

schvaľuje program svojho zasadnutia dňa  10.12.2018 nasledovne: 

 

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie. 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 

5. Príhovor zvoleného starostu obce. 

6. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu. 

7. Schválenie poslanca na vykonávanie sobášneho aktu. 

8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ. 

9. Schválenie rozpočtu obce: 

   a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky 

   b) schválenie rozpočtu obce na rok 2019 

   c) rozpočet obce na roky 2020-2021 

10. Schválenie dodatku č. 3 k VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy    

    a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadeného na území  

    obce na rok 2019. 

11. Poplatky na rok 2019 

12. Plat starostu obce. 

13. Plán kontrolnej činnosti. 

14. Rôzne (komisie pri OZ) ... 

 

Hlasovanie:              za:  7  Ing. Adriana Bačinská, Ing Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

             Ľubomír Ďurina, Ing.Roman Lacek, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        



                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

K bodu 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie. 

 

Uznesenie č. 2/2018: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení 

 

1. zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov: Branislav Zicho 

             Peter Bukovinský 

             

2. vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 

- overenie zloženia sľubu zvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 

obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného 

sľubu, 

- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 

funkcionárov, 

- podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu OZ 

 

3. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Adriana Bačinská 

                            Ing. Roman Lacek 

 

Hlasovanie:              za:  7  Ing. Adriana Bačinská, Ing Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

             Ľubomír Ďurina, Ing.Roman Lacek, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

 

K bodu 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 

 

Správu o osvedčení výsledkov volieb a zloženia sľubu starostu obce a poslancov OZ 

predkladá mandátová komisia. 

 

Uznesenie č. 3/2018: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine 

 

1.  berie na vedomie   

a) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

b) predloženú správu mandátovej komisie 

2. konštatuje 

že zvolená starostka a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili a podpisom 

potvrdili zákonom predpísaný sľub. 



 

Hlasovanie:              za:  7  Ing. Adriana Bačinská, Ing Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

             Ľubomír Ďurina, Ing.Roman Lacek, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

K bodu 5. Príhovor zvoleného starostu obce. 

 

Príhovor je súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 6. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu. 

 

Starostka obce poverila zastupovaním v prípade svojej neprítomnosti poslanca OZ Branislava 

Zichu. 

 

Uznesenie č. 4/2018: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poverenie zastupovaním starostky obce poslanca OZ 

Branislava Zichu 

 

Hlasovanie:              za:  7  Ing. Adriana Bačinská, Ing Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

             Ľubomír Ďurina, Ing.Roman Lacek, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

 

K bodu 7. Schválenie poslanca na vykonávanie sobášneho aktu. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh na sobášiaceho poslanca v neprítomnosti, prípade 

práceneschopnosti starostu obce a  navrhla na túto funkciu poslancov Branislava Zichu a Ing. 

Adrianu Bačinskú. 

 

Uznesenie č. 5/2018: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako sobášiaceho poslancov OZ Branislava Zichu a Ing. 

Adrianu Bačinskú. 

 

Hlasovanie:              za:  7  Ing. Adriana Bačinská, Ing Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

             Ľubomír Ďurina, Ing.Roman Lacek, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  



 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

K bodu 8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

OZ. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh na vykonávanie uvedenej funkciu poslanca Ing. Jána 

Buchtu. 

 

Uznesenie č. 6/2018: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poslanca OZ Ing. Jána Buchtu ako oprávneného zvolávať 

a viesť zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie:              za:  7  Ing. Adriana Bačinská, Ing Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

             Ľubomír Ďurina, Ing.Roman Lacek, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 9. Schválenie rozpočtu obce: 

 

   a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návtrhu rozp na r 2019 

   b) schválenie rozpočtu obce na rok 2019 

   c) rozpočet obce na roky 2020-2021 

 

Predkladá PaedDr. Katarína Šutáková. Navrhovaný rozpočet obce na rok 2019 vrátane 

finančných operácii je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných 

podmienok vyplývajúca z §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy.  

Bežný aj kapitálový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.  

Návrh viacročného rozpočtu a návrh rozpočtu obce na rok 2019 je spracovaný v súlade so 

všeobecne – záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy.  

Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, zákona č. 564/2004 Z. z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a zákona č. 597/2003 Z. z. 



o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ostatné súvisiace 

právne normy.  

 

Uznesenie č. 7/2018: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

a) berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 

2019 

b) schvaľuje rozpočet na rok 2019 na hlavné kategórie bez programovej štruktúry 

c) berie na vedomie rozpočet obce na roky 2020 a 2021 na hlavné kategórie bez programovej 

štruktúry 

 

Hlasovanie:              za:  7  Ing. Adriana Bačinská, Ing Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

             Ľubomír Ďurina, Ing.Roman Lacek, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

 K bodu 10. Schválenie dodatku č. 3 k VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia zriadeného na území  obce na rok 2019. 

 

Predkladá PaedDr. Katarína Šutáková.  

Povinnosť pre obec na vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa určia 

podrobnosti financovania materskej školy, ŠKD a ŠJ, ktorých je obec Dolná Tižina 

zriaďovateľom, vyplýva z §6 ods. 12 písm. c zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Nakoľko sa výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia zriadených na území obce Dolná Tižina na kalendárny rok 2019 mení, je 

potrebné upraviť §3 VZN č. 4/2015 na aktuálnu finančnú dotáciu – prijatím Dodatku č. 3 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce 

Dolná Tižina na kalendárny rok 2019. 

 

Uznesenie č. 8/2018: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 3 k VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

zriadeného na území  obce na rok 2019. 

 

Hlasovanie:              za:  7  Ing. Adriana Bačinská, Ing Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

             Ľubomír Ďurina, Ing.Roman Lacek, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 



                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 11. Poplatky na rok 2019. 

 

Predkladá p. Lacková, pracovníčka obce. Poplatky sú súčasťou zápisnice. Na návrh poslanca 

Ing. Jána Buchtu  a následným hlasovaním za sa zrušil poplatok za nájom Domu smútku. 

Ostatné poplatky, ktoré obec vyberá sa nezmenili a zostávajú v rovnakej výške ako 

v minulom roku. Poplatky na rok 2019 sú súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 9/2018: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

a) ruší poplatok za nájom Domu smútku 

b) schvaľuje poplatky na rok 2019. 

 

Hlasovanie:              za:  7  Ing. Adriana Bačinská, Ing Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

             Ľubomír Ďurina, Ing.Roman Lacek, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 12. Plat starostu obce. 

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi patrí plat, ktorý je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 

násobku podľa § 4 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo tento plat starostke obce zvýšiť 

o 40%. 

 

Uznesenie č. 10/2018: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov zvýšenie minimálneho platu starostky obce Dolná Tižina o 40 % s účinnosťou od 

1.12.2018. 

 

Hlasovanie:              za:  4  Ing. Adriana Bačinská, Ľubomír Ďurina, Ing.Roman Lacek,              



                                             Branislav Zicho 

                                   proti :   3 Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský, Vladimír Šušoliak         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 13. Plán kontrolnej činnosti. 

 

Predkladá  hlavná kontrolórka obce PaedDr. Katarína Šutáková.  

V zmysle § 18f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti raz za šesť mesiacov.  

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy 

obce.  

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019 bol v zmysle § 18f, 

ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 23.11.2018 (min. 15 dní pred schválením).  

 

Uznesenie č. 11/2018: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky na I. polrok 2019. 

 

Hlasovanie:               za:  7 -  Ing. Adriana Bačinská, Vladimír Bačinský, Ing. Ján  Bučkuliak,   

Lukáš Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Jozef Mičian          

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov.  

 

K bodu 14. Rôzne (komisie..) 

 

Informuje starostka obce: 

 Komisie pri OZ – poslanci OZ doplnia členov komisií z radov spoluobčanov. 

 Návrh územného plánu obce – bude vyvesený na obecnej tabuli po 6.1.2019, pripomienky 

občanov musia byť predložené v písomnej forme, návrh ÚPO bude vyvesený po dobu 30 

dní. Občania budú o vyvesení tohto návrhu ÚPO informovaní v obecnom rozhlase. 

 Silvester 2019 – hokejový turnaj, výstup na Borovú, punč, balóny šťastia. 

 Informácia o oprave verejného osvetlenia – príloha – v zápisnici sú vyjadrenia firmy 

3Energy – neoprávnené zásahy do rozvodov. 

 

 



 

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:  

Ľubomír Ďurina                                                                 ............................................... 

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

 


