
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Dolná Tižina 

konaného dňa 11.12.2019.  

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Poslanci : Ing. Adriana Bačinská 

      Ing. Ján Buchta 

                  Peter Bukovinský 

                  Ľubomír Ďurina 

                  Ing. Roman Lacek 

                  Vladimír Šušoliak 

 

Ďalší prítomní: PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka obce 

      Marta Lacková, pracovníčka obce 

                            Pavol Košút 

 

Ospravedlnil sa : Branislav Zicho. 

 

Program: 

 

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

zapisovateľky. 

2. Schválenie rozpočtu obce:  

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky  

b) schválenie rozpočtu obce na rok 2020  

c) rozpočet obce na roky 2021-2022 

3. Schválenie dodatku č. 4 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 2020. 

4. Dodatok č.2 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Tižina .  

5. Poplatky na rok 2020 – schválenie. 

6. Otváracie hodiny – prevádzka „Centrum“. 

7. 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 6 a OZ je uznášania schopné.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania.  

Starostka obce navrhla za : 

Zapisovateľku:                           Martu Lackovú 

Overovateľov zápisnice:            Peter Bukovinský, Ľubomír Ďurina  

Návrhovú  komisiu v zložení :   Ing. Adriana Bačinská, Ing. Roman Lacek 



 

 

Hlasovanie:               za:  6 Ing. Adriana Bačinská, Ing.  Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

   Ľubomír Ďurina, Ing. Roman  Lacek, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

Na základe požiadavky p. Pavla Košúta o účasť na zasadnutí OZ a prerokovaní jeho žiadosti 

starostka obce navrhla doplniť bod programu – Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

 

Program: 

 

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

zapisovateľky. 

2. Schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

3. Schválenie rozpočtu obce:  

a)odborné stanovisko hlavnej kontrolórky  

            b) schválenie rozpočtu obce na rok 2020  

            c) rozpočet obce na roky 2021-2022 

4. Schválenie dodatku č. 4 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 2020. 

5. Dodatok č.2 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Tižina .  

6. Poplatky na rok 2020 – schválenie. 

7. Otváracie hodiny – prevádzka „Centrum“. 

8. Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania s doplňujúcim 

bodom.  

Hlasovanie:               za:  6 Ing. Adriana Bačinská, Ing.  Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

   Ľubomír Ďurina, Ing. Roman  Lacek, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 2. Schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

 

Projekt a zmluva sú prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie č.  50/2019: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje budúci prevod vlastníckeho stavu na 

stavbu „ Predĺženie verejného vodovodu vetva P7 a vodovodné prípojky a stavbu „Predĺženie 

verejnej kanalizácie vetva P1 a kanalizačné prípojky. 

 



 

 

Hlasovanie:               za:  6 Ing. Adriana Bačinská, Ing.  Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

   Ľubomír Ďurina, Ing. Roman  Lacek, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 3. Schválenie rozpočtu obce:  

 

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky  

b) schválenie rozpočtu obce na rok 2020  

c) rozpočet obce na roky 2021-2022 

 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 25.11.2019. 

 

Uznesenie č.  51/2019: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina   

 

a) berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020 

b) schvaľuje rozpočet obce na rok 2020 na hlavné kategórie bez programovej štruktúry 

c)  berie na vedomie rozpočet obce na roky 2021-2022 na hlavné kategórie bez programovej   

     štruktúry 

 

Hlasovanie:               za:  6 Ing. Adriana Bačinská, Ing.  Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

   Ľubomír Ďurina, Ing. Roman  Lacek, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4.  Schválenie dodatku č. 4 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 2020. 

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 4/2015 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 

25.11.2019. 

 

Uznesenie č.  52/2019: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje  Dodatok č. 4 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 2020. 

 

 

Hlasovanie:               za:  6 Ing. Adriana Bačinská, Ing.  Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

   Ľubomír Ďurina, Ing. Roman  Lacek, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         



 

 

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za  

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Tižina .  

 

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na obecnej tabuli a webovej 

stránke obce dňa 25.11.2019. 

Uznesenie č.  53/2019: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2012 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie:               za:  4 Ing. Adriana Bačinská, Ing.  Ján Buchta, Ľubomír Ďurina, Ing.      

                                   Roman  Lacek 

proti :                                    Vladimír Šušoliak        

                                   zdržal sa:                                Peter Bukovinský        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6. Poplatky na rok 2020 – schválenie. 

 

Súčasť zápisnice. Sadzby zostávajú nezmenené. 

 

Uznesenie č.  54/2019: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje  Poplatky na rok 2020. 

 

Hlasovanie:               za:  6 Ing. Adriana Bačinská, Ing.  Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

   Ľubomír Ďurina, Ing. Roman  Lacek, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7. Otváracie hodiny – prevádzka „Centrum“. 

 

Majiteľ novootvorenej prevádzky CENTRUM pizza&caffe p. Pavol Synek, bytom Dolná 

Tižina oznámil písomne obci otvorenie uvedenej prevádzky a predložil žiadosť na schválenie 

otváracích hodín. Prítomní poslanci nemali námietky. 

Uznesenie č.  55/2019: 

 



 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje  otváracie hodiny prevádzky 

CENTRUM pizza&caffe pondelok – sobota od 12.00 hod. do 22.00 hod, v nedeľu od 8.00 

hod. do 22.00 hod. 

 

Hlasovanie:               za:  5 Ing. Adriana Bačinská, Ing.  Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

   Ing. Roman  Lacek, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      Ľubomír Ďurina  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8. Rôzne. 

 

Starostka obce informovala o nutnosti nákupu prívesného vozíka, nakoľko vozidlo, ktoré sa 

používa na odvoz smetí z osád a odvoz materiálu pre potreby obce je v nevyhovujúcom 

technickom stave z dôvodu opotrebovanosti. Poslanci OZ nemali námietky a odporučili nákup 

prívesného vozíka. 

Uznesenie č.  56/2019: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  berie na vedomie  informáciu o nákupe 

prívesného vozíka. 

 

Hlasovanie:               za:  5 Ing. Adriana Bačinská, Ing.  Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

   Ing. Roman  Lacek, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      Ľubomír Ďurina  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončila.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18.30 hod. Poslanci boli pozvaní starostkou obce na 

spoločné koncoročné posedenie s občerstvením.  

 

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

                                               

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

Ing. Ľubica Ďuricová 

              starostka obce 

         

Overovatelia zápisnice:            Peter Bukovinský                        ....................................... 

 

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


