
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Dolná Tižina 

konaného dňa 14.12.2020.  

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Poslanci : Ing Adriana Bačinská 

      Ing. Ján Buchta 

      Ľubomír Ďurina  

       Vladimír Šušoliak (príchod 17.15 hod.) 

       Branislav Zicho 

                   

 

Ďalší prítomní: PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka obce 

      Marta Lacková, pracovníčka obce 

 

Ospravedlnili sa: Ing. Roman Lacek 

                              Peter Bukovinský 

                               

 

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 2021  

c) rozpočet obce na roky 2022-2023 

3. Schválenie dodatku č. 5 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 2021. 

4. Dodatok č.3 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 2021 – schválenie. 

6. Schválenie audítora obce a ceny za audit  

7. Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa. 

8. Schválenie Zmluvy o spoločnom obecnom úrade v Krasňanoch. 

9. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

10. Informácie starostky obce. 

11. Diskusia 

12. 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. Adriana Bačinská, Ľubomír Ďurina  

Návrhovú  komisiu v zložení :   Ing. Ján Buchta, Branislav Zicho 

 

Uznesenie č.  102/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

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

                                   Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 2. Schválenie rozpočtu obce:  

 

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky       

b) schválenie rozpočtu obce na rok 2021  

c) rozpočet obce na roky 2022-2023 

 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 27.11.2020. 

 

Uznesenie č. 103/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ  

a) berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021 

b) schvaľuje rozpočet obce na rok 2021 na hlavné kategórie bez programovej štruktúry 

c)  berie na vedomie rozpočet obce na roky 2022-2023 na hlavné kategórie bez programovej   

     štruktúry 

 

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

                                   Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 3. Schválenie dodatku č. 5 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 2021. 

 

Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 4/2015 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 

27.11.2020. 

 

Uznesenie č. 104/2020: 

 



 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje  Dodatok č. 5 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 2021. 

Hlasovanie:               za:  5 Ing.  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Ľubomír Ďurina,  

                                   Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4. Dodatok č.3 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. 3 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

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

stránke obce dňa 27.11.2020. 

Uznesenie č. 105/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje  dodatok č. 3 k VZN č. 1/2012 

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

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

                                   Branislav Zicho 

proti :                                    1  Vladimír Šušoliak         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5. Poplatky na rok 2021 – schválenie. 

 

Návrh bol zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke obce dňa 27.11.2020.  

 

Uznesenie č. 106/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje  Poplatky na rok 2021. 

Hlasovanie:               za:  5 Ing.  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Ľubomír Ďurina,  

                                   Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6. Schválenie audítora obce a ceny za audit.  

 



 

 

Podľa zákona má mať obec po uplynutí účtovného roka  overenú účtovnú závierku audítorom. 

Audit pre našu obec vykonáva p. Ing. Smolková Jozefína. Hodnota auditu je vypočítaná 

v zmysle usmernenia č. 15/ETIKA/2018 vo výške 2325 Eur. Prítomní poslanci súhlasili, aby 

audit za rok 2020 vykonala p. Ing. Smolková Jozefína.  

Príloha – predložená cena za audit za rok 2020 od p. Smolkovej. 

 

Uznesenie č. 107/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje audítorku p. Ing. Smolkovú Jozefínu na 

vykonanie auditu pre obec za rok 2020 a cenu 2325 eur za vykonanie auditu.  

 

Hlasovanie:               za:  5 Ing.  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Ľubomír Ďurina,  

                                   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 osobitého zreteľa. 

 

Zámer prevodu majetku obce Dolná Tižina z dôvodu osobitného zreteľa bolo schválené 

uznesením OZ č.85/2020 a zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 

27.11.2020. Dôvodom hodného osobitného zreteľa bolo zarovnanie pozemku žiadateľa. 

Súčasť zápisnice – zámer prevodu. 

 

Uznesenie č. 108/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje   

 

a) predmet prevodu – pozemok parc. č. 634/146 o výmere 5 m² orná pôda   

b) cenu prevodu 16 eur za m² 

 

Hlasovanie:               za:  5 Ing.  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Ľubomír Ďurina,  

                                   Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8. Schválenie Zmluvy o spoločnom obecnom úrade v Krasňanoch. 

 

Informuje starostka obce. 

Z dôvodu skončenia činnosti Spoločného stavebného úradu vo Varíne, bude zriadený 

spoločný stavebný úrad v obci Krasňany od 1.1.2021. Návrh zmluvy o zriadení spoločného 

stavebného úradu je súčasťou zápisnice. Príspevok obce bude 9 eur na 1 obyvateľa obce, 

počet obyvateľov sa určuje vždy k 31. decembru kalendárneho roku, predchádzajúceho 

kalendárnemu roku, za ktorý sa hradí príspevok. 



 

 

 

 

Uznesenie č. 109/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje  od 1.1.2021 

 

a) zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu – stavebného  

b) príspevok obce na financovanie vo výške 9 eur / 1 obyvateľa obce 
 

Hlasovanie:               za:  5 Ing.  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Ľubomír Ďurina,  

                                   Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 9. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

 

Po oboznámení sa s problematikou zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena sa 

nedala schvaľovať z dôvodu námietky spoluobčana. Keďže bola vznesená námietka v deň 

konania OZ bolo navrhnuté stretnutie, ktoré sa uskutoční v januári 2021. 

Súčasť zápisnice – zámer prevodu. 

 

Uznesenie č. 110/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie  podané informácie. 

 

Hlasovanie:               za:  5 Ing.  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Ľubomír Ďurina,  

                                   Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 10. Informácie starostky obce. 

 

Starostka obce podala informácie: 

- pasport ciest 

- ÚPO 

 

Uznesenie č. 111/2020: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie  informácie starostky obce. 

 

Hlasovanie:               za:  5 Ing.  Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Ľubomír Ďurina,  

                                   Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        



 

 

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 11. Diskusia. 

 

 

Záver.  

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončila.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.00 hod.  

 

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

                                               

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

Ing. Ľubica Ďuricová 

              starostka obce 

         

Overovatelia zápisnice:           Ing. Adriana Bačinská                        ........................................ 

  

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


