Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolná Tižina
konaného dňa 27.11.2019.
___________________________________________________________________________
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
Ospravedlnili sa : Ľubomír Ďurina, Ing. Roman Lacek.
Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice,
zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Plnenie rozpočtu k 30.09.2019
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019.
5. Návrh rozpočtu na rok 2020 – prerokovanie návrhu.
6. VZN mzdy a prevádzka školských zariadení – prerokovanie návrhu.
7. Dodatok č.2 k VZN č. 1/2012 – poplatok za komunálny odpad – prerokovanie návrhu.
8. Schválenie Návrhu VZN č. 2/2018 o podmienkach chovu a držania psov na území
obce Dolná Tižina.
9. Vysporiadanie pozemkov pod Domom smútku.
10. Schválenie otváracích hodín – prevádzka „Centrum“.
11. Schválenie projektu - Výzva MAS č. 062-7-4-1-podopatrenie-7-4.
12. 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 5 a OZ je uznášania schopné.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje program rokovania. Nasledujúce
zasadnutie OZ bude 11.12.2019.
Starostka obce navrhla za :
Zapisovateľku:
Martu Lackovú
Overovateľov zápisnice:
Peter Bukovinský, Vladimír Šušoliak
Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Adriana Bačinská, Branislav Zicho

Hlasovanie:

za: 5 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
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 18.9.2019:
Informuje starostka obce.
K bodu 2/11. Výzva – kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-40 výstavba bioretenčného systému
na zachytenie zrážkových vôd- stavebné úpravy školského nádvoria – doplnenie žiadosti –
termín 29.11.2019.
K bodu 2/12. Výzva Úrad vlády SR – Podpora rozvoja športu na rok 2019 – nákup športovej
výbavy – športová výbava odovzdaná futbalistom, vyúčtovanie dotácie bude po zverejnení
formulárov na webovej stránke Úradu vlády SR..
K bodu 3. Žiadosť občana - Jana Ďurinová, bytom Dolná Tižina 5.
Dňa 11.10.2019 vykonala komisia výstavby OZ obhliadku na pozemku p.č. 1298/2 k.ú. Dolná
Tižina, ktorý vlastní p. Ďurinová za prítomnosti jej manžela Juraja Ďurinu a vlastníka
susedného pozemku Jaroslava Michalčíka. Požiadavkou vlastníčky pozemku je presunutie rúr
potoka bližšie k cestnej komunikácii a úpravu smerovania súčasného toku na obecný
pozemok.
Komisia výstavby navrhuje, aby obec prešetrila možnosti realizácie úprav toku v spolupráci
so SVP Žilina, navrhuje v prípade realizácie preloženia rúr potoka k cestnej komunikácii
spevnenie „vývaru“ v hlavnom toku nachádzajúcom sa pri súčasnom priepuste pod cestou,
odporúča vybudovať v rámci finančných možností obce protipovodňové opatrenia v hornej
časti koryta toku vedeného popri cestnej komunikácii smerom do osady Zichovia. (Zápisnica
tvorí prílohu.)
OZ zo dňa 27.3.2019:
K bodu 6 – Prechod pre chodcov pri ZŠ – stavba dokončená.
K bodu 7 – Oplotenie ZŠ – prebiehajú práce na oplotení.
K bodu 9 - Žiadosť ZŠ o finančnú podporu – vybavenie školskej jedálne – zrealizované –
doúčtovanie vynaložených finančných prostriedkov z obce doložiť do konca roka 2019
zodpovedá riaditeľka ZŠ.
Uznesenie č. 40/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie informácie starostky k plneniu
uznesení zo dňa 18.9.2019, 27.3.2019
Hlasovanie:

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

Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 3. Plnenie rozpočtu k 30.09.2019.
Predkladá PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka obce - prehľad o čerpaní rozpočtu
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. 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 percentuálne primerané obdobiu k 30.09.2019.
Uznesenie č. 41/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie plnenie rozpočtu k 30.9.2019.
Hlasovanie:

za: 5 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019.
Predkladá PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka obce (rozpočtové opatrenie je
súčasťou zápisnice).
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 č1/2019, v ktorom nedošlo k celkovému navýšeniu / poníženiu
rozpočtu, len k presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami výdavkov
bežného rozpočtu a finančných operácií.
Uznesenie č. 42/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.
1/2019.
Hlasovanie:

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

Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Návrh rozpočtu na rok 2020 – prerokovanie návrhu.
Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka. Návrh rozpočtu na rok 2020 je
súčasťou zápisnice.
Navrhovaný rozpočet obce na rok 2020 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 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 samosprávy a zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ostatné súvisiace
právne normy.
Uznesenie č. 43/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2020.
Hlasovanie:

za: 5 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. VZN mzdy a prevádzka školských zariadení – prerokovanie návrhu.
Predkladá PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka obce (návrh VZN je súčasťou
zápisnice).
Obec Dolná Tižina v návrhu dodatku č. 4 určuje nasledovnú výšku dotácie na rok 2020
z rozpočtu obce na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,
zriadených na území obce Dolná Tižina nasledovne:

Kategória školy, školského
zariadenia

Dieťa materskej školy

Finančné
prostriedky na
mzdy a prevádzku
na dieťa/žiaka na
rok 2020

Finančné
prostriedky pre
školy a školské
zariadenia v € na
rok 2020

2 653,07

130000

Žiak školského klubu detí

627,45

32000

Potenciálny stravník - žiak ZŠ

333,33

72000

Spolu na originálne školské
kompetencie

234000

Návrh Dodatku č.4 k VZN č.4/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce
Dolná Tižina dňa 25.11.2019 na pripomienkovanie na dobu 10 dní.
Uznesenie č. 44/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie Návrh Dodatku č.4 k VZN
č.4/2015 mzdy a prevádzka školských zariadení.
Hlasovanie:

za: 5 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Dodatok č.2 k VZN č. 1/2012 – poplatok za komunálny odpad – prerokovanie
návrhu.
Obec Dolná Tižina v návrhu dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Dolná Tižina sa mení sadzbu poplatku za komunálny odpad nasledovne:
1) Sadzba poplatku sa určuje pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý,
alebo prechodný pobyt , alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať
vo výške 0,056€ na osobu a kalendárny deň (20,44/osoba/rok).
2) Sadzba poplatku pre poplatníkov určených v § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona sa určuje
takto:
a) ak je priemerný počet zamestnancov, priemerný počet zamestnancov a priemerný počet
ubytovaných hostí, priemerný počet zamestnancov a priemerný počet miest určených na
poskytovanie služieb od 1 do 50, sadzba poplatku je 0,051 € na osobu a deň.
3. Sadzba poplatku sa stanovuje:

a) pre poplatníka , ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na území obce
a nevyužíva ju na podnikanie (napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady, garáže
a pod.) sadzbu : 0,466 € za jeden kg odpadu
Návrh Dodatku č. 2/2019 k VZN č. 1/2012 je vyvesený na úradnej tabuli a na webovej
stránke dna 25.11.2019 na pripomienkovanie na dobu 10 dní.
Uznesenie č. 45/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie návrh dodatku č.2 k VZN č.
1/2012 – poplatok za komunálny odpad.
Hlasovanie:

za: 5 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Schválenie Návrhu VZN č. 2/2018 o podmienkach chovu a držania psov na
území obce Dolná Tižina.
Návrh VZN č.2/2018 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Dolná Tižina bol
vyvesený na obecnej tabuli a na webovej stránke na pripomienkovanie v roku 2018. K návrhu
VZN neboli vznesené žiadne pripomienky, ale nebolo ďalej prerokovávané – nebolo v roku
2018 schválené, bude prečíslované podľa poradia VZN v roku 2019 a bude schvaľované na
zasadnutí OZ 11.12.2019.
Uznesenie č. 46/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina
a) berie na vedomie informácie o prečíslovaní VZN č. 2/2018 o podmienkach chovu
a držania psov na území obce Dolná Tižina,
b) schvaľuje VZN č. 1/2019 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Dolná
Tižina
Hlasovanie:
za: 5 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Vysporiadanie pozemkov pod Domom smútku.
Informuje starostka obce.
V mesiacoch september až november 2019 prebiehali úkony súvisiace s kolaudáciou stavby
Domu smútku, ktorá bola skolaudovaná 14.11.2019. Ku kolaudácii bola vypracovaná
dokumentácia skutkového stavu a požiarny projekt.
Zápis stavby DS na list vlastníctva do katastra nehnuteľností je 20.11.2019.

Pozemok p.č. E KN č. 503/1 k.ú. Dolná Tižina pod Domom smútku vlastní p. Ján Bukovinský
bytom Terchová 1049. Pozemok je nutné vysporiadať, aby sa mohlo pokračovať v zámere
oplotenia cintorína a Domu smútku, ako aj v plánovanej rekonštrukcii Domu smútku –
výmena strešnej krytiny, výmena okien, oprava fasády.
Vlastník uvedeného pozemku p. Bukovinský súhlasí s predajom časti svojho pozemku
vo výmere spolu 141 m² za kúpnu cenu 10 €/m². Prítomní poslanci súhlasili s vysporiadaním
– kúpou pozemku za uvedenú cenu a výmeru.
Uznesenie č. 47/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje kúpu nehnuteľností – novovytvorených
pozemkov v katastrálnom území Dolná Tižina
parc. registra „C“ KN č. 502/36 – orná pôda o výmere 18 m²,
parc. registra „C“ KN č. 502/39 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2,
parc. registra „C“ KN č. 502/40 – orná pôda o výmere 41 m2,
parc. registra „C“ KN č. 502/41 – orná pôda o výmere 35 m2,
parc. registra „C“ KN č. 502/62 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m²,
ktoré boli vytvorené na základe geometrických plánov z pôvodnej parcely registra „E“ KN č.
503/1 – orná pôda o výmere 323 m2 od predávajúceho Jána Bukovinského, bytom Terchová
1049, 013 06 Terchová, za kúpnu cenu 10 Eur/m2.
Hlasovanie:

za: 5 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Schválenie otváracích hodín – prevádzka „Centrum“.
Firma PS INVESTMENT, s.r.o. so sídlom Dolná Tižina 104, predložila na schválenie
otváracie hodiny novootvorenej prevádzky CENTRUM pizza&caffe v budove COOP Jednota
Dolná Tižina. Nakoľko uvedená firma neoznámila písomne obci Dolná Tižina otvorenie
prevádzky majiteľ uvedenej s.r.o. bol vyzvaný na splnenie si oznamovacej povinnosti
a taktiež oznamovacej povinnosti k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho a drobného stavebného odpadu k danej prevádzke. Po doložení oznámení
požadovaných skutočností, budú otváracie hodiny na ďalšom zasadnutí OZ schválené.
Uznesenie č. 48/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie žiadosť firmy PS INVESTMENT,
s.r.o, so sídlom Dolná Tižina 104.
Hlasovanie:

za: 5 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Schválenie projektu - Výzva MAS č. 062-7-4-1-podopatrenie-7-4.

Predkladá starostka obce.
V rámci výzvy MAS Terchovská dolina bola vyhlásená výzva o poskytnutie NFP na podporu
investícií na vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych základných služieb pre
obyvateľstvo.. Termín podania žiadosti je do 15.1.2020. Poskytnuté finančné prostriedky
budú použité na realizáciu projektu „ Stavebné úpravy Domu smútku“, ktoré pozostávjú
z výmeny strešnej krytiny, okien, oprava fasády.
Uznesenie č. 48/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje podanie žiadosti v rámci výzvy MAS
Terchovská dolina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
Hlasovanie:

za: 5 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. rôzne.
Informuje starostka obce.
 Rekonštrukcia Domu služieb – realizuje COOP Jednota a obec Dolná Tižina – vydané
územné rozhodnutie.
 Stavebné úpravy miestnej komunikácie v časti Tižinky p.č. 755/48, 755/49, 755/52,
755/54,755/55,755/56,755/57, 755/58, 755/64, 755/65, 764/8, 1529, 1530/2 - vypracovaný
projekt a predbežný rozpočet.
 Križovatka (rekonštrukcia cesty II/ 83) vstup do obce – vypracovaný realizačný projekt
a predložený na zastupiteľstvo.
 Most Tižinky – termín dokončenia bol k 30.11.2019, stavbu financuje a kontroluje Správa
ciest Žilinského samosprávneho kraja.
 Bolo podané oznámenie od M. Lodňana – oznámenie o napadnutí a pohryznutí
nebezpečným psom – toto oznámenie bude riešené komisiou verejného poriadku.
 Michalské hody – poďakovanie všetkým, ktorí boli nápomocní pri príprave, a sponzorom
....
 Úcta k starším – poďakovanie zamestnancom obecného úradu.
 Vianočné trhy – obec zabezpečila pódium, mikulášske balíčky 200 ks, kniha o obci.
 Silvester 2019 – návrhy.

Uznesenie č. 49/2019 :

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie informácie starostky obce.
Hlasovanie:

za: 5 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,
Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté.

Starostka poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončila.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.30 hod.
Zapísala: Marta Lacková

........................................
.......................................
Ing. Ľubica Ďuricová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Peter Bukovinský

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

Vladimír Šušoliak

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

