
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Dolná Tižina 

konaného dňa 10.12.2020.  

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Poslanci : Ing. Ján Buchta 

                  Peter Bukovinský 

                  Ing. Roman Lacek 

       Vladimír Šušoliak 

                   

 

Ďalší prítomní: PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka obce 

      Marta Lacková, pracovníčka obce 

      Pavol Košút 

 

Ospravedlnili sa: Ing. Adriana Bačinská 

                              Ľubomír Ďurina 

                              Branislav Zicho 

 

Program: 

 

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

zapisovateľky. 

2. Schválenie zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka zo stavebného povolenia. 

3. Podanie žiadosti na envirofond – vybudovanie vodovodu a kanalizácie. 

4. Diskusia. 

5. Záver. 

 

 

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 4 a OZ je uznášania schopné.  

Starostka obce navrhla za : 

Zapisovateľku:                           Martu Lackovú 

Overovateľov zápisnice:            Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak  

Návrhovú  komisiu v zložení :   Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský 

 

Uznesenie č.  98/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie:               za:  4 Ing.  Ján Buchta, Peter Bukovinský, 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 postúpení práv a povinností stavebníka zo stavebného 

povolenia. 

 

Informuje starostka obce.  

Príloha zápisnice:  

- návrh zmluvy o postúpení práv, dodatok č. 1 k zmluve o postúpení práv 

- kúpna zmluva medzi vlastníkmi pozemkov a obcou (návrh na vysporiadanie pozemkov) 

- zápis zo stretnutia konaného 21.9.2020  vo veci prejednania námietky  

Na zasadnutí sa zúčastnil p. Pavol Košút, ktorí oboznámil poslancov s danou problematikou. 

 

 

Uznesenie č. 99/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje  zmluvu o postúpení práv 

a povinností stavebníka zo stavebného povolenia. 

Hlasovanie:               za:  4 Ing.  Ján Buchta, Peter Bukovinský, Ing. Roman  Lacek,  

                                   Vladimír Šušoliak, 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 3. Podanie žiadosti na envirofond – vybudovanie vodovodu a kanalizácie. 

 

Informuje starostka obce. 

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 v zmysle zákona č. 587/2004 

o enviromentálnom fonde:  

- žiadosť o dotáciu  - rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Dolná Tižina 

- žiadosť o dotáciu – predĺženie vodovodu v obci Dolná Tižina. 

Príloha – materiál – stavebné povolenie, rozpočet. 

Termín podania – 15.12.2020. 

 

Uznesenie č. 100/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ poveruje starostku obce podaním žiadostí 

o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 v zmysle zákona č. 587/2004 

o enviromentálnom fonde:  

 

Hlasovanie:               za:  4 Ing.  Ján Buchta, Peter Bukovinský, Ing. Roman  Lacek,  

                                   Vladimír Šušoliak, 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 



 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4. Diskusia. 

 

Bol stanovený termín nasledujúceho zastupiteľstva. 

 

Záver.  

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončila.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.00 hod.  

 

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

                                               

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

Ing. Ľubica Ďuricová 

              starostka obce 

         

Overovatelia zápisnice:           Ing. Roman Lacek                        ........................................ 

  

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


