
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Dolná Tižina 

konaného dňa 25.8.2021.  

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Poslanci :  
      Ing. Ján Buchta 

                  Peter Bukovinský 

                  Ľubomír Ďurina  

                  Ing. Roman Lacek 

       Vladimír Šušoliak       

      Branislav Zicho 

                  Ing. Adriana Bačinská –ospravedlnená 

 

Ďalší prítomní: PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka obce 

      Marta Lacková, pracovníčka obce 

 

Hostia – podľa prezenčnej listiny 

             

Program: 

 

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

zapisovateľky, schválenie programu OZ. 

2. Audit 2020, list manažmentu obce. 

3. Čerpanie rozpočtu,  úprava rozpočtu č.1. 

4. Čerpanie - rezervný fond. 

5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 

6. Získanie výpočtovej techniky do správy a vlastníctva obce – DEUS. 

7. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom Rozšírenie kapacity 

Materskej školy v obci Dolná Tižina (výzva č. IROP.PO2-SC221-2021-67). 

8. Žiadosti občanov o výstavbu. 

9. Žiadosti občanov o prehodnotenia uznesenia. 

10. Rôzne 

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 6 a OZ je uznášania schopné.  

 

 

Uznesenie č.  135/2021: 

 



 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje program zasadnutia OZ, 

 

Návrhovú  komisiu v zložení :   Ľubomír Ďurina, Branislav Zicho 

Overovateľov zápisnice:            Vladimír Šušoliak, Peter Bukovinský 

Zapisovateľka:                           Marta Lacková 

 

Hlasovanie:               za:  6 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. Audit 2020, list manažmentu obce. 

 

Predkladá PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka obce. 

Materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Ing. Jozefína Smolková, nezávislá audítorka  skonštatovala, že priložená účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Dolná Tižina a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k dátumu 31.12.2020 podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej 

situácie konsolidovaného celku k 31.12.2020 a konsolidovaného výsledku hospodárenia  za 

rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 

Dodatok k správe o plnení rozpočtu a účtovnej závierke za rok 2020 (list manažmentu obce), 

ktorý vypracovala nezávislá audítorka Ing. Jozefína Smolková,  je určený len pre potreby 

obecného zastupiteľstva, a bol im zaslaný elektronicky na preštudovanie pred zasadnutím OZ. 

Uznesenie č.  136/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie 

 

a) správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky 

obce Dolná Tižina  

b) správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2020 pre 

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Tižina 

c) list manažmentu obce – dodatok k správe o plnení rozpočtu a účtovnej závierke za rok 

2020 obce Dolná Tižina 

Hlasovanie:               za:  6 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.  Čerpanie rozpočtu,  úprava rozpočtu č.1. 

 

Informuje PaedDr. Katarína Šutáková, hlavná kontrolórka.  

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 30.6.2021  

 

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 č. 1/2021, v ktorom nedošlo k celkovému navýšeniu / poníženiu 

rozpočtu, len k presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami výdavkov 

bežného rozpočtu a finančných operácií.  

 

Materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 137/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie 

 

a) plnenie rozpočtu obce k 30.06.2021 

b) rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

Hlasovanie:               za:  6 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. Čerpanie - rezervný fond. 

 

Predkladá PaedDr. Katarína Šutáková hlavná kontrolórka.  

Prebytok, resp. schodok rozpočtu obce sa zisťuje podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) ako rozdiel príjmov (bežného a kapitálového rozpočtu) a 

výdavkov (bežného a kapitálového rozpočtu). Ak príjmy a výdavky rozpočtu boli vyrovnané, 

nevznikol prebytok ani schodok rozpočtu obce. Zostatok peňažných prostriedkov na 

bankovom účte teda nie je z bežného rozpočtu ani z kapitálového rozpočtu. Zostatok 

prostriedkov na bankovom účte môže byť len z finančných operácií, ak príjmové finančné 

operácie boli vyššie ako výdavkové finančné operácie. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#p10-3-a
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#p10-3-b
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#p10-3-b
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583


 

 

Podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. zdrojom peňažných fondov okrem iných 

zdrojov sú aj zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou návratných zdrojov 

financovania a nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu 

Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu. 

Ak obec netvorí iné peňažné fondy, zostatky príjmových finančných operácií podľa 

predchádzajúcej vety sú prostriedkami rezervného fondu obce. Rezervný fond obce je 

peňažným fondom obce. Rezervný fond obce možno použiť len na kapitálové výdavky. Na 

bežné výdavky možno použiť rezervný fond len podľa § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. na 

základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, a to v prípade, ak v priebehu rozpočtového roka 

vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce 

alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou 

okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu. Okrem tohto 

prípadu rezervný fond obce ani iné peňažné fondy (ak by ich tvorila obec) nemožno použiť na 

bežné výdavky. 

 

Fond rezervný Suma v EUR 

K 31.12.2020 

Prírastok za rok 2020 

Spolu v rezervnom fonde 

Povinný zostatok 10% z prebytku za rok 2020 

Možno čerpať 

92 387,44 

184 614,54  

277 001,98 

9 238,44 

267 763,54       

 

Podľa § 15 ods. 2 zákona rozhoduje o použití týchto peňažných prostriedkov obecné 

zastupiteľstvo, pričom podľa § 15 ods. 4 zákona je povinná tvorba rezervného fondu vo výške 

10 % z prebytku predchádzajúceho rozpočtového roku, čo predstavuje 9 238,44 Eur. 

Uznesenie č. 138/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu 

na úhradu kapitálových výdavkov obce Dolná Tižina, konkrétne na: 

1. Dispozičné úpravy  „Cintorín Petinka“ – vo výške 90.000 eur. 

2. Rekonštrukcia Domu smútku vo výške 80.000 eur. 

Hlasovanie:               za:  6 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. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#p15-1-c
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#p10-8


 

 

Informuje PaedDr. Katarína Šutáková hlavná kontrolórka. 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce skončilo a je nutné vyhlásiť voľby na funkciu 

hlavného kontrolóra na ďalšie funkčné obdobie. 

 

Uznesenie č. 139/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina   

 

I.  vyhlasuje 

v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Tižina, 

ktoré sa uskutočnia dňa 25.11.2021 o 18.00 hod. v budove obecného úradu obce Dolná Tižina 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva, a to tajným hlasovaním poslancov obecného 

zastupiteľstva.  

     Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

 

     Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo obce Dolná Tižina 

určilo  hlavnému kontrolórovi obce pracovný čas, ktorého dĺžka je 5 hodín týždenne.  

     Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.     

povinný odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na 

obecnom úrade obce Dolná Tižina v čase od 8.00 do 15.00 hod. Súčasťou prihlášky je doklad 

o vzdelaní, profesijný životopis a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov obec bezodkladne zašle GP SR na 

vydanie výpisu z registra trestov. 

     Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. nesmie  bez  súhlasu  

obecného  zastupiteľstva podnikať  alebo  vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť  a  byť členom 

riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú   

podnikateľskú činnosť. V dôsledku uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne 

požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo  inej   

zárobkovej  činnosti  a súhlas na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch 

právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť. 

II.  schvaľuje  

a) volebnú komisiu na uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra v zložení:  

- Ing. Ján Buchta,  predseda komisie, 

- Peter Bukovinský, člen komisie, 

- Ing. Roman Lacek, člen komisie. 

b) priebeh hlasovania:  

- poslanec hlasuje osobne, 

- po prevzatí obálky a hlasovacieho lístka poslanec vstúpi do priestoru určeného na 

úpravu hlasovacieho lístka. V tomto priestore poslanec vloží do obálky hlasovací 

lístok pre voľby hlavného kontrolóra. Na hlasovacom lístku pre voľby hlavného 

kontrolóra zakrúžkovaním poradového čísla označí kandidáta, pre ktorého hlasuje, 

- poslanec hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka 

vloží obálku do volebnej schránky, 



 

 

- neplatný je hlasovací lístok, ak poslanec na hlasovacom lístku neoznačil 

zakrúžkovaním ani jedného kandidáta alebo ak označil zakrúžkovaním viac 

kandidátov 

 

III.  ukladá  

volebnej komisii na uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra:  

- zabezpečiť vykonanie volieb tajným hlasovaním, t. j. príprava hlasovacích lístkov, 

príprava urny na vhadzovanie hlasovacích lístkov, zabezpečenie osobitného priestoru 

na úpravu hlasovacích lístkov, tak aby bola zaručená tajnosť hlasovania, 

- vypracovať zápisnicu o výsledku volieb hlavného kontrolóra a bezodkladne ju 

predložiť obecnému zastupiteľstvu 

- v zápisnici o výsledku volieb hlavného kontrolóra sa uvedie:  

1. celkový počet poslancov prítomných na zasadaní obecného zastupiteľstva, 

2. počet poslancov, ktorým boli vydané obálky a hlasovací lístok, 

3. počet odovzdaných obálok, 

4. počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na hlavného 

kontrolóra 

 

IV.  žiada  

a) starostku obce Dolná Tižina, Ing. Ľubicu Ďuricovú, zverejniť vyhlásenie voľby 

hlavného kontrolóra uvedené v I. bode tohto uznesenia na úradnej tabuli obce a na 

internetovej stránke obce 

b) starostku obce Dolná Tižina, Ing. Ľubicu Ďuricovú, poskytnúť súčinnosť volebnej 

komisii na voľby hlavného kontrolóra po stránke administratívnej a materiálnej  

 

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

Meno 
 

 

Priezvisko  

Rodné meno*  

Prezývka*  

Pohlavie             ꙱ Muž              ꙱ Žena 

Číslo občianskeho 

preukazu alebo pasu 
 

Miesto a okres narodenia žiadateľa 

Štát  

Obec  

Okres  



 

 

Údaje o rodičoch žiadateľa 

Meno otca  

Priezvisko otca  

Rodné priezvisko otca  

Meno matky  

Priezvisko matky  

Rodné priezvisko matky  

* nepovinné údaje 

Hlasovanie:               za:  6 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. Získanie výpočtovej techniky do správy a vlastníctva obce – DEUS. 

 

Materiál je súčasťou zápisnice. 

Naša obec využíva informačný systém DCOM. V rámci neho bola obci pridelená výpočtová 

technika od združenia DEUS do dočasného užívania na päťročné obdobie udržateľnosti 

projektu. Aktuálne je možné získať výpočtovú techniku do správy obce a vlastníctva.  

Združenie DEUS bude naďalej spravovať informačný systém DCOM, nemôže však už 

dodávať náhradné diely a pridelenú techniku vylepšovať. Obci bola zaslaná Zmluva 

o prevode výpočtovej techniky. 

 

Uznesenie č. 140/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje Zmluvu o prevode výpočtovej 

techniky od Združenia DEUS. 

 

Hlasovanie:               za:  6 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. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom Rozšírenie 

kapacity Materskej školy v obci Dolná Tižina (výzva č. IROP.PO2-SC221-2021-67). 



 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil výzvu  na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67. Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a 

kvalitnejším verejným službám. Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a 

odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej 

a výcvikovej infraštruktúry. Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí 

materských škôl. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu 

predstavuje 12 750 000 EUR. Spolufinancovanie obce  je min. 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov rozpočtu projektu. Maximálna predpokladaná výška výdavkov projektu je 

323 000,00 EUR s DPH.  

Uznesenie č. 141/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje 

 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom Rozšírenie kapacity 

Materskej školy v obci Dolná Tižina realizovaného v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu,  výzva č. IROP-PO2-SC221-2021-67, ktorého 

ciele sú v súlade s platným programom rozvoja Mikroregiónu Terchovská dolina.  

 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške  16 150,00 EUR 

 

      -     zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

Hlasovanie:               za:  6 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. Žiadosti občanov o výstavbu. 

 

Obecnému zastupiteľstvu bola predložená žiadosť p. J. V. o prejednanie výstavby rodinného 

domu na pozemku p. č. 800/1 v k.ú. Dolná Tižina (lokalita Za Vrchom). 

Žiadateľka bola prítomná na zasadnutí OZ. V diskusii prehlásila, že bude akceptovať 

jestvujúcu asfaltovú miestnu komunikáciu a súhlasí s majetkoprávnym vysporiadaním časti 

svojho pozemku pod miestnou komunikáciou.  

Daná asfaltová komunikácia je vedená v pasporte ciest. 

 

Starostka obce osobne oslovila vlastníkov pozemkov v danej časti cca 5 vlastníkov o súhlas 

s prevodom (odpredajom) pozemkov pod miestnou komunikáciou, všetci oslovení sa vyjadrili 

k vysporiadaniu kladne. Prevodom bude zabezpečené, že miestna komunikácia bude spľňať 

požadovanú šírku s možnosťou uloženia inžinierskych sietí, chodník pre chodcov. 



 

 

K výstavbe na uvedenom pozemku musia byť ešte splnené podmienky predovšetkým 

z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, hygienické, protipožiarne podmienky, dopravné 

podmienky, podmienky ochrany prírody, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod., 

ktoré posudzujú jednotlivé orgány štátnej správy a taktiež kladné vyjadrenia správcov sietí. 

V prípade kladných vyjadrení dotknutých orgánov k stavebnému konaniu obec nebude mať 

námietky k výstavbe. Prítomní poslanci súhlasili s výstavbou.  

Uznesenie č. 142/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje výstavbu rodinného domu na 

pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Dolná Tižina.  

 

Hlasovanie:               za:  6 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. Žiadosti občanov o prehodnotenia uznesenia. 

 

Obecnému zastupiteľstvu bola predložená žiadosť M. V. o prehodnotenie uznesenia OZ č. 

87/2020 zo dňa 5.8.2020 týkajúceho sa  výstavby rodinného domu v extraviláne na pozemku 

p. č. 749/106 a 749/105 v k.ú. Dolná Tižina (lokalita Za Vrchom), ktorá bola prítomná na 

zasadnutí OZ. Elektrická prípojka k plánovanému rodinnému domu bola dodatočne 

zlegalizovaná, dopravne bude napojený na existujúcu komunikáciu, rodinný dom bude 

vykurovaný tepelným čerpadlom a odkanalizovaný do žumpy. Žiadateľka prehlásila, že bude 

akceptovať jestvujúcu asfaltovú miestnu komunikáciu a súhlasí s majetkoprávnym 

vysporiadaním časti svojho pozemku pod miestnou komunikáciou. 

K výstavbe na uvedenom pozemku musia byť ešte splnené podmienky predovšetkým 

z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, hygienické, protipožiarne podmienky, dopravné 

podmienky, podmienky ochrany prírody, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod., 

ktoré posudzujú jednotlivé orgány štátnej správy a taktiež kladné vyjadrenia správcov sietí. 

V prípade kladných vyjadrení dotknutých orgánov k stavebnému konaniu obec nebude mať 

námietky k výstavbe. 

Prítomní poslanci súhlasili s výstavbou.  

Uznesenie č. 143 a/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje výstavbu rodinného domu na 

pozemku p.č. 749/106 a 749/105 v k.ú. Dolná Tižina.  

  

Hlasovanie:               za:  6 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. 



 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu bola predložená žiadosť P. M. o prehodnotenie uznesenia OZ č. 

86/2020 zo dňa 5.8.2020 týkajúceho sa  výstavby rodinného domu v extraviláne na pozemku 

p. č. 749/103 v k.ú. Dolná Tižina (lokalita Za Vrchom), ktorý bol prítomný na zasadnutí OZ. 

Prístupová cesta bude po vlastnom pozemku s možnosťou parkovania na vlastnom pozemku. 

Stavba je začatá, je nutná legalizácia.  

Žiadateľ prehlásil, že bude akceptovať jestvujúcu asfaltovú miestnu komunikáciu a súhlasí 

s majetkoprávnym vysporiadaním časti svojho pozemku pod miestnou komunikáciou. 

K výstavbe na uvedenom pozemku musia byť ešte splnené podmienky predovšetkým 

z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, hygienické, protipožiarne podmienky, dopravné 

podmienky, podmienky ochrany prírody, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod., 

ktoré posudzujú jednotlivé orgány štátnej správy a taktiež kladné vyjadrenia správcov sietí. 

V prípade kladných vyjadrení dotknutých orgánov k stavebnému konaniu obec nebude mať 

námietky k výstavbe. Prítomní poslanci súhlasili s výstavbou.  

Uznesenie č. 143 b/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje výstavbu rodinného domu na 

pozemku p.č. 749/103 v k.ú. Dolná Tižina.  

  

Hlasovanie:               za:  6 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. Rôzne. 

 

1. Informatívna správa o zámere mesta Žilina uzatvoriť Memorandá o spolupráci 

s obcami a mestami Žilinského samosprávneho kraja. 

Tento materiál sa predkladá na základe prípravy projektu Žilina Beskydy 2026 a spolupráce 

mesta Žilina a obcí a miest Žilinského samosprávneho kraja na prihláške pre 2. kolo súťaže 

o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike (EHMK). Mesto Žilina 

a obce a mestá kraja, ktoré sa rozhodli spolupracovať na príprave projektu sa rozhodli 

dohodnutý spôsob spolupráce legitimizovať schválením Memoranda o spolupráci. 

Memorandum upravuje základné podmienky budúcej spolupráce v prípade, že projekt Žilina 

Beskydy 2026 bude medzinárodnou porotou vyhlásený za víťazný. Zároveň memorandum 

upravuje záväzky strán memoranda počas prípravy projektu. Obce a mestá, ktoré boli do 

spolupráce prizvané sa nachádzajú na teritóriu Euroregiónu Beskydy, resp. s ním priamo 

susedia. Mesto Žilina súčasne s mestami a obcami Žilinského samosprávneho kraja uzatvára 

memorandá o spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a mestami Frýdek-Místek 

v Českej republike a Bielsko-Biala v Poľsku. Súčasťou projektu Žilina Beskydy 2026 je aj 

spolupráca s Moravskoslezským krajom a Sliezskym vojvodstvom. Súčasťou projektu Žilina 

Beskydy 2026 je aj návrh tkz. operatívneho rozpočtu, kt. zahŕňa okrem iného predpokladaný 

príspevok Ministerstva kultúry na kultúrny program EHMK 2026 vo výške 12 mil. €. Na 

základe tohto memoranda bude z operatívneho rozpočtu projektu, v prípade jeho úspechu, 



 

 

vyčlenená čiastka na mobilný kultúrny program pre zapojené obce a mestá, ktorý bude 

v súlade s programovými piliermi projektu Žilina Beskydy 2026. 

Toto memorandum predstavuje právny základ, v ktorom sú definované základné body pre 

budúcu spoluprácu zmluvných strán. 

Uznesenie č. 145/2021: 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie 

 

Memorandá o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci 

výzvy Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike s týmito podstatnými 

náležitosťami: 

a) zmluvné strany: Mesto Žilina, so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796 

a Obec Dolná Tižina 

(ďalej ako „Obec“), 

b) predmet memoranda: návrh spolupráce pri príprave kandidatúry a programu mesta Žilina do súťaže o 

titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 spoločne s partnerskými mestami a obcami regiónu pod 

spoločným názvom Žilina Beskydy 2026 a v prípade víťazstva realizácia plánovaných investičných a 

kultúrnych aktivít, 

c) záväzky vyplývajúce zmluvným stranám v prípade, že mesto Žilina bude komisiou vyhlásené za 

víťaza súťaže o Európske hlavné mesto kultúry 2026 v SR (EHMK):  

1. mesto Žilina sa zaväzuje: 

 poskytovať Obci všetky informácie potrebné pre spoluprácu a súčinnosť v rámci 

pripravovaných projektových návrhov; 

 poveriť konkrétneho zamestnanca ako kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie úloh v 

súvislosti so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít; 

 pripraviť prihlášku do súťaže zahrňujúc kultúrne aktivity na území Obce s prípadným 

zapojením lokálnych kultúrnych operátorov do tvorby programu; 

 propagovať počas kandidátskeho procesu región, do ktorého Obec spadá. 
 

V prípade víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026: 

 zahrnúť Obec do realizačných aktivít a podporovať partnerskú samosprávu v realizácii 

plánovaných aktivít EHMK na jej území, 

 poskytnúť mobilný kultúrny program k realizácii na území Obce v celkovej hodnote 

rovnajúcej sa minimálne trojnásobku celkového príspevku Obce/mesta do spoločného 

rozpočtu projektu, 

 zapojiť Obec a miestne organizácie do rozvojového programu s cieľom posilnenia 

spolupráce medzi kultúrnymi operátormi oboch samospráv, 

 pripraviť budúcu zmluvu o spolupráci vrátane návrhu programu a finančných rámcov 

v priebehu roka 2022,  

 propagovať Obec, destináciu Beskydy a región zapojený do projektu Žilina Beskydy 

2026 na európskej úrovni v rámci vytvorenej marketingovej koalície. 
 

2. Obec sa zaväzuje: 



 

 

 poskytovať všetky informácie mestu Žilina, resp. osobe poverenej mestom Žilina, 

potrebné pre spoluprácu a súčinnosť v rámci plánovaných projektových návrhov, 

 poveriť konkrétneho zamestnanca ako kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie úloh v 

súvislosti so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít, 

 poskytnúť pomoc a informácie pri identifikovaní aktuálnych tém a potrieb samosprávy 

v kultúrnej oblasti, ako aj lokálnych kultúrnych operátorov za účelom nadviazania 

spolupráce pri plánovaných projektoch kultúrno-umeleckého programu EHMK. 

 

V prípade víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026: 

 byť súčasťou projektu Žilina Beskydy 2026 ako partnerská samospráva, 

 umožniť realizovanie mobilného kultúrneho programu na svojom území v zmysle 

spoločnej dohody, 

 poskytnúť súčinnosť a všetky potrebné informácie na zabezpečenie turistickej 

propagácie destinácie Obce, 

 participovať na spoločnom rozpočte spolufinancovaním bežných výdavkov projektu 

vo výške 1€ na obyvateľa v každom z rokov 2024, 2025 a 2026, pričom uvedený 

príspevok bude použitý na administratívu, marketing a propagáciu regiónu a kultúrny 

program projektu, 

 aktívne sa zúčastňovať propagácie plánovaných projektových aktivít a 

zodpovedne realizovať spoločné akcie v rámci projektu EHMK a aktuálnej ponuky 

mobilného kultúrneho programu, 

 podpísať vzájomnú dohodu o spolupráci ako partnerské samosprávy vrátane programu 

a finančných rámcov v priebehu roka 2022. 

  

d) platnosť memoranda: memorandum sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2021.  

 

Hlasovanie:               za:  6 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. 

 

Rôzne – 

 

2. Sčítanie obyvateľov – sčítalo sa 99,88 % obyvateľov – poďakovanie p. Lodňanovej 

Zuzane, Lackovej Marte,  Ing. Romanovi Lacekovi 

 

3.  Spoznáme spoločne kultúrne a prírodné dedičstvo – bol finančne ukončený projekt, na 

účet bola prijatá platba – 2 časť refundácie oprávnených výdavkov vo výške 8231,91 eur, 

tento projekt kod SK/FMP/6c/01/023 –projekt je finančne ukončený a začína plynúť 

obdobie udržateľnosti malého projektu 5 rokov 

 

4. Projekt - učebňa – ukončenie administratívnej a finančnej kontroly na mieste, SO pre 

IROP schválila zúčtovanie platby v plnej výške 47894,66 eur. 

 

5. Z enviromentálneho fondu bol na účet obce  poukázaný príspevok  950,79 eur za rok 

2020 – za výšku úrovne vytriedenia odpadu v hodnote 40,17% 

 



 

 

6. Obec získala 1100 eur z fondu na podporu umenia pre žiadosť č. 21-514-05039- výzva 

č. 8/2021 na obnovu a doplnenie knižničného fondu Obecnej knižnice Dolná Tižina 

 

      7. Žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia    

       a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2020/001 vyhlásenej dňa  

      31.12.2020  nebola schválená pre nedostatok finančných prostriedkov. 

 

      8. List p. Maťku – e mailová komunikácia – príloha zápisnice. 

 

9 Žiadosť o riešenie problému vypúšťania splaškových vôd – obec preverila napojenie na 

kanalizáciu v a.s. SEVAK Žilina a osoba je napojená na žumpu bola vyzvaná listom na 

predloženie dokladov o likvidácii odpadových vôd zo žumpy.  

     

      Na základe ďalších sťažností občanov, obec preveruje zákonnú povinnosť likvidácie       

      odpadových vôd zo žúmp v spolupráci so SEVAKom v ďalších lokalitách. 

 

10. Podané informácie o prebiehajúcich prácach na cintoríne Petinka a ihrisku. 

 

11. Oprava jednej celej steny fasády na budove KPC, ktorá bola veľmi poškodená. Práce 

boli vykonané sponzorsky firmou M&G IRON, s.r.o. Za vykonané práce a ústretovosť 

im patrí srdečná vďaka. 

 

Uznesenie č. 145/2021: 
 

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

 

Hlasovanie:               za:  6 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. 

 

Diskusia a záver. 

 

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:   Vladimír Šušoliak                                     ........................................ 

 

                                            Peter Bukovinský                                     ........................................ 


