
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Dolná Tižina 

konaného dňa 18.9.2019.  

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Poslanci : Ing. Adriana Bačinská 

      Ing. Ján Buchta 

                  Peter Bukovinský 

                  Ľubomír Ďurina 

                  Ing. Roman Lacek 

                  Vladimír Šušoliak 

                  Branislav Zicho 

 

 

Ďalší prítomní: PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka obce 

      Marta Lacková, pracovníčka obce 

      Juraj Ďurina 

             

Program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, 

zapisovateľky. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Žiadosť občana  - Jana Ďurinová, bytom Dolná Tižina 5. 

4. Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2019. 

5. Správa audítora. 

6. Plnenie rozpočtu 1. polrok 2019. 

7. Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

8. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 – Združenie obcí 

Mikroregión Terchovská dolina. 

9. Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 

2019-2020 , schválenie  podania žiadosti . 

10. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena / SSE-distribúcia/. 

11. Rôzne. 

 

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 7 a OZ je uznášania schopné. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania.  

Starostka obce navrhla za : 

Zapisovateľku:                           Martu Lackovú 

Overovateľov zápisnice:            Ing. Ján Buchta, Vladimír Šušoliak  

Návrhovú  komisiu v zložení :   Ing. Adriana Bačinská, Peter Bukovinský 

 



 

 

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 2. Kontrola plnenia uznesení. 

 

OZ zo dňa 25.6.2019: 

 

Informuje starostka obce. 

K doplňujúcemu bodu programu- Žiadosť p. Miroslava a Juraja Kabatiara – stavebná 

komisia vykonala obhliadku uvedenej lokality – pozemky sú určené na výstavbu aj v návrhu 

ÚPO, komisia odporúča v rámci spevnenia prístupovej cestnej komunikácie vybudovať na 

krajnici pri hornom okraji rigol pre odvedenie dažďovej vody, komunikáciu klopiť k hornému 

okraju cesty. Vlastníci susedných pozemkov boli písomne oboznámení o realizácii spevnenia 

cestnej komunikácie – neboli vznesené žiadne pripomienky 

 

K bodu 2/11. Výzva – kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-40 výstavba bioretenčného systému 

na zachytenie zrážkových vôd- stavebné úpravy školského nádvoria – prebehlo hodnotiace 

kolo, začaté  verejné obstarávanie. 

 

K bodu 2/12. Výzva Úrad vlády SR – Podpora rozvoja športu na rok 2019 – nákup športovej 

výbavy – prebehlo verejné obstarávanie, dokumentácia z prieskumu trhu, podpísaná zmluva 

s firmou, ktorá vyhrala verejné obstarávanie. 

 

K bodu 2/13. Nákup stanov – závažie ešte nebolo zakúpené, cena predstavuje cca 700 eur. 

 

OZ zo dňa 27.3.2019 k ÚPO: 

 

Uskutočnilo sa stretnutie poslancov OZ s obstarávateľom ÚPO dňa 16.5.2019. Usmernenie 

obstarávateľa s administratívnym postupom pri pokračovaní procesu obstarávania ÚPO. OZ 

sa dohodlo na pracovnom stretnutí k danej problematike – termín august 2019 – stretnutie sa 

nekonalo.  

K bodu 6 – Prechod pre chodcov pri ZŠ – prebehlo verejné obstarávanie. 

K bodu 7 – Oplotenie ZŠ – prebehlo verejné obstarávanie. 

K bodu 8 – Žiadosť ZŠ o finančnú podporu – 2.9-2019 bolo odoslaných 2442,10 eur. 

K bodu 9 -  Žiadosť ZŠ o finančnú podporu – vybavenie školskej jedálne – 15000 eur 

zaslaných na účet ZŠ, prebehlo verejné obstarávanie na zariadenie, 2000 eur elektronizácia – 

čipové karty jedáleň. 

K bodu 11/1 – dotácia k 10.9.2019 vyúčtovaná, nakúpený materiál v hodnote 1477,50 eur, 

dotácia vo výške 1400 eur. 

K bodu  11/4 – kompostéry boli vydané občanom s prideleným súpisným číslom. 

 

Uznesenie č.  30/2019: 

 



 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  berie na vedomie informácie starostky k plneniu 

uznesení zo dňa 25.6.2019 

 

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 3. Žiadosť občana  - Jana Ďurinová, bytom Dolná Tižina 5. 

 

P. Ďurinová bola pozvaná na zasadnutie OZ za účelom oboznámenia sa s danou 

problematikou a žiadosťou, ktorú predložila za účelom odstránenia rúr z jej pozemku p.č. 

1298/2 k.ú. Dolná Tižina, zastupoval ju jej manžel p. Juraj Ďurina. Miestny potok, ktorý 

viedol uvedeným pozemkom bol v minulosti zregulovaný do rúr, avšak nie sú o tom žiadne 

záznamy ani nákresy. V návrhu ÚPO je táto situácia zakreslená, p. Ďurina požaduje 

premiestnenie rúr po okraji pozemku, nakoľko v prípade, že by bolo v budúcnosti vecné 

bremeno na uvedenom pozemku, bol by pozemok znehodnotený. Po vzájomnej diskusii sa 

poslanci OZ dohodli, že stavebná komisia vykoná obhliadku na pozemku p. Ďurinovej, bude 

prizvaný aj  p. Gábor z Povodia Váhu.  

 

Uznesenie č.  21/2019: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine poveruje stavebnú komisiu vykonaním obhliadky 

pozemku p.č. 1298/2 k.ú. Dolná Tižina. 

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 4. Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2019. 

 

Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka. Správa je súčasťou zápisnice. 

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 II. 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 26.08.2019 (min. 15 dní pred schválením). 



 

 

Uznesenie č. 32/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce na II. polrok 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 5. Správa audítora. 

 

Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka.   

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou nezávislého audítora o audite 

účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2018, ktorú vypracovala nezávislá audítorka Ing. 

Jozefína Smolková. Audit účtovnej závierky obce Dolná Tižina obsahuje súvahu 

k 31.12.2018, výkaz ziskov a strát za končiaci sa rok k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré 

obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Audítorka vo svojej správe 

skonštatovala, že priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie Obce Dolná Tižina a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 

dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 33/2019: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie Správu nezávislého 

audítora o audite účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2018 Obce Dolná Tižina. 

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 6. Plnenie rozpočtu 1. polrok 2019. 

Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka. Správa je súčasťou  zápisnice. 

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. Hlavná kontrolórka obce 

vykonala kontrolu plnenia schváleného rozpočtu za 1 polrok 20189.  

Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že pri plnení rozpočtu obce za 1 polrok 2019 nedošlo 

k porušeniu všeobecne – záväzných právnych predpisov. 

 



 

 

 

Uznesenie č. 34/2019 :   

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie  Plnenie rozpočtu za 1 polrok 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 7. Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka.  

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Tižina schválilo Uznesením č. 28/2019 Zámer prevodu 

vlastníctva majetku obce pozemok v katastrálnom území obce Dolná Tižina, zapísaný 

v katastri nehnuteľností na LV č. 1, parcela registra č. 53/14 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 16 m² pre kupujúcich Jána Michalčíka a manž. Janu Michalčíkovú, bytom Dolná 

Tižina 252, Dolná Tižina za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku 15,94 

Eur/m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Zámer previesť uvedený majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na úradnej 

tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej 

tejto doby. Obec Dolná Tižina zverejnila uvedený zámer dňa 26.08.2019, čím splnila 

zákonom stanovenú lehotu. Samotné schválenie prenájmu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa je potrebné prijať uznesením obecného zastupiteľstva, v ktorom je 

uvedené, v čom dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva a čo, komu a za akú cenu sa 

prenajíma -  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Uznesenie č. 35/2019 :   

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje prevod vlastníctva majetku obce - pozemok 

v katastrálnom území obce Dolná Tižina, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1, 

parcela registra č. 53/14 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m² pre kupujúcich Jána 

Michalčíka a manž. Janu Michalčíkovú, bytom Dolná Tižina 252, Dolná Tižina za kúpnu 

cenu stanovenú na základe znaleckého posudku 15,94 Eur/m². Dôvodom hodným osobitného 

zreteľa je, že pozemok je súčasťou dvora kupujúcich a obec ho nevyužíva. 

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. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 – Združenie obcí 

Mikroregión Terchovská dolina. 

 

Informuje starostka obce. Materiál je súčasťou zápisnice. 

Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 je vypracovaný na základe POH 

Žilinského kraja. POH je strategický dokument, ktorý určuje smerovanie rozvoja odpadového 

hospodárstva na úrovni obce na vytýčené obdobie rokov 2016-2020. Do združenia obcí MTD 

patrí aj naša obec. Spôsob  nakladania s komunálnymi odpadmi a to najmä podmienky zberu 

a spôsob zberu, zhromažďovanie, zneškodňovanie komunálnych  odpadov a spôsob 

triedeného zberu jednotlivých zložiek KO majú obce ustanovené vo Všeobecne záväznom 

nariadení obce. Združenie obcí MTD plánuje v programovom období 2016-2020 realizáciou 

jednotlivých opatrení v oblasti ochrany životného prostredia napĺňať ciele POH a to 

zdokonalením systému triedenia odpadov a ich prípravy na zhodnocovanie, zvýšiť objem už 

vytriedených  zložiek - papier, sklo plasty, kov a biologicky rozložiteľný odpad, šatstvo, obuv 

a textílie a rozšírenie o ďalšie zložky, čím sa zníži produkcia zmesového KO odvážaného na 

skládku. 

Uznesenie č. 36/2019 :   

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje  Program odpadového hospodárstva na roky 

2016 – 2020 – Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina. 

 

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. Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry 

v rokoch 2019-2020 , schválenie  podania žiadosti . 

 

Informuje starostka obce. Materiál je prílohou zápisnice.  

Výzva na projekt „Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry 

v rokoch 2019-2020“ je odoslaná, podmienkou uchádzania sa o fin. podporu bol LV budovy 

šatní, ktorá nebola vo vlastníctve obce. Bola podaná žiadosť o zápis stavby do katastra 

nehnuteľností. Dňom zápisu zo dňa 12.9.2019 prešla budova šatní  do vlastníctva a majetku 

obce.  

Bola vypracovaná štúdia – navrhnutá je nadstavba šatní s kapacitou 108 miest na sedenie plus 

miesta na státie, nadstavba je riešená ako oceľová rámová konštrukcia so sendvičovým 

opláštením, prístup na tribúnu bude zabezpečený dvoma oceľovými schodiskami z dvoch 

strán. Rozpočet na rekonštrukciu je vo výške 181848,43 eur. 

 

Uznesenie č. 37/2019 :   

 



 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje podanie žiadosti k projektu „Podpora 

výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2020“. 

 

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. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena / SSE-distribúcia/. 

 

Informuje starostka obce. 

Stredoslovenská distribučná, a.s., plánuje realizáciu stavby „Dolná Tižina – Za Hlbokým – 

Predĺženie NN siete“. Časť pozemku vo vlastníctve obce Dolná Tižina bude dotknutá 

realizáciou uvedenej stavby, čo je predmetom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena. Text zmluvy a technický výkres tvoria prílohu zápisnice. 

V nadväznosti na plánovaný projekt Slovenskej distribučnej, a.s. podala obec žiadosť o 

prekládku trafostanice pri MŠ z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu, jej umiestnenie 

bráni v rozšírení miestnej komunikácie. Dôvodom žiadosti je aj budúca plánovaná výstavba  

rodinných domov v tejto lokalite.  

 

Uznesenie č. 38/2019 :   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena medzi Obcou Dolná Tižina a Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina. 

 

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. Rôzne.  

 

Predkladá starostka obce. 

- Michalské hody – predstavenie knihy o obci, oboznámenie s programom, organizácia 

hodovej slávnosti, sponzori. 

 

 



 

 

-  Havarijný stav cesty  pri Ihrisku – návrh riešenia – konzultácia s projektantom ciest a návrh 

riešenia odstránenia havarijnej situácie 

- ÚPO – poslanci súhlasili s pokračovaním spracovania návrhu ÚPO.  

- starostka oboznámila poslancov so situáciou v osade Bačín – podané podnety: odvodnenie, 

oplotenie, umiestnenie stavieb. 

Uznesenie č. 39/2019 :   

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie podané informácie. 

 

 

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. 

 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončila. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20.30 hod. 

 

Zapísala: Marta Lacková                          ........................................ 

                                               

 

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

Ing. Ľubica Ďuricová 

              starostka obce 

         

Overovatelia zápisnice:            Ing. Ján Buchta                            ....................................... 

 

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


