
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Dolná Tižina 

konaného dňa 15.12.2021.  

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Poslanci : Ing Adriana Bačinská 

      Ing. Ján Buchta 

                  Peter Bukovinský 

                  Ľubomír Ďurina  

       Vladimír Šušoliak       

      Branislav Zicho 

                   

Ďalší prítomní: Ing. Peter Ďurana, hlavný kontrolór obce 

      Marta Lacková, pracovníčka obce 

 

Ospravedlnil sa: Ing. Roman Lacek 

             

Program: 

 

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

zapisovateľky, schválenie programu OZ. 

2. Návrh rozpočtu na rok 2022 – schvaľovanie. 

3. Návrh Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina  na kalendárny rok 

2022 – schvaľovanie. 

4. Návrh poplatkov na rok 2022 – schvaľovanie. 

5. Žiadosti občanov o výstavbu. 

6. Informácie starostky. 

7. Diskusia. 

8. 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.  157/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje program zasadnutia OZ, 

 

Návrhovú  komisiu v zložení :   Zicho Branislav, Ľubomír Ďurina 

Overovateľov zápisnice:            Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský  

Zapisovateľku:                           Martu Lackovú 



 

 

 

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

Ľubomír Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 2. Návrh rozpočtu na rok 2022 – schvaľovanie. 

 

Predkladá Ing. Peter Ďurana, hlavný kontrolór obce - materiál je súčasť zápisnice. 

 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Dolná Tižina na rok 2022 bolo 

spracované na základe posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 až 

2024 a návrhu rozpočtu na rok 2022 z hľadiska zákonnosti, metodickej správnosti 

a odbornosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie obecnému zastupiteľstvu.  

Rozpočet obce na rok 2022 je zostavený na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 

rozpočtovej klasifikácie, bežný aj kapitálový rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako 

vyrovnaný. 

Rozpočet na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne-

záväznými predpismi zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Rozpočet obce na ďalšie dva rozpočtové roky je orientačný, nemá záväzný charakter. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2022 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 30.11.2021 t.j. 

v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred schválením) v súlade s § 9 ods. 2 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp. Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu obce začína 

plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky 

k návrhu rozpočtu obce v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom 

úrade. 

Rozpočet na rok 2022 bude vyvesený na úradnej tabuli obce 16.12.2021 na dobu 15 dní 

v zákonom stanovenej lehote. 

  

Uznesenie č.  158/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine: 

a) berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu 

obce na rok 2022, 

b) schvaľuje Rozpočet obce na rok 2022 na hlavné kategórie bez programovej štruktúry, 

c) berie na vedomie Rozpočet obce na roky 2023 a 2024 na hlavné kategórie bez 

programovej štruktúry. 

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

Ľubomír Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 



 

 

 

K bodu 3.  Návrh Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina  na kalendárny rok 2022 – 

schvaľovanie. 

Materiál je súčasťou zápisnice. 

Návrh Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku  na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, 

zriadených na území obce Dolná Tižina  na kalendárny rok 2022 bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovej stránke obce 30.11.2021. 

Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku  na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, 

zriadených na území obce Dolná Tižina  na kalendárny rok 2022 bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovej stránke obce 16.12.2021 na dobu 15 dní v zákonom stanovenej lehote. 

 

Uznesenie č.159/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje Dodatok k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  na dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina  na 

kalendárny rok 2022.  

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

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. Návrh poplatkov na rok 2022 – schvaľovanie. 

 

Návrh poplatkov na rok 2022 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 

30.11.2021. 

Poplatky na rok 2022 budú vyvesené na úradnej tabuli obce 15.12.2021 na dobu 15 dní 

v zákonom stanovenej lehote. 

 

Uznesenie č. 160/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje  Poplatky na rok 2022. 

 

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

Ľubomír Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 



 

 

 

K bodu 5. Žiadosti občanov o výstavbu.  

Materiál je súčasťou zápisnice. Žiadosti boli prerokované  komisiou výstavby OZ Dolná 

Tižina. Zápisnica komisie výstavby je súčasťou zápisnice. 

5.1. - Žiadosť E. Ďurina – zámer výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 1393/3 k.ú. 

Dolná Tižina. 

Obecné zastupiteľstvo prehodnotilo žiadosť. Zobralo na vedomie odporúčanie komisie 

výstavby. 

Obecné zastupiteľstvo nemá námietky k výstavbe za predpokladu, že budú  splnené 

podmienky 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. 

Uznesenie č. 161/1/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje zámer výstavby rodinného domu 

na pozemku p.č. 1393/3 k.ú. Dolná Tižina  za predpokladu, že budú  splnené podmienky 

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. 

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

Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               1 Ľubomír Ďurina        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

5.2. Žiadosť spoluvlastníkov pozemkov p.č. 634/150-158 o udelenie súhlasu s budúcim 

možným využitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely – vo veci 

stavby IBV LC 6 Dolná Tižina – Za Hlbokým. 

Obecné zastupiteľstvo prehodnotilo žiadosť. Zobralo na vedomie odporúčanie komisie 

výstavby. Daná lokalita je v návrhu ÚPO určená na výstavbu. 

Obecné zastupiteľstvo nemá námietky k výstavbe za predpokladu, že budú  splnené 

podmienky 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. 

Uznesenie č. 161/2/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje budúce možné využitie 

poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely – stavby IBV LC 6 Dolná Tižina – Za 

Hlbokým, za predpokladu, že budú  splnené podmienky 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. 

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

Ľubomír Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

5.3. - Žiadosť J. Hájny – zámer výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 1300/1 k.ú. 

Dolná Tižina. 

Obecné zastupiteľstvo a komisia výstavby žiada o doplnenie žiadosti riešenia prístupovej 

cesty na pozemok. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce. V súčasnosti 

súhlasili s výstavbou na danom pozemku dvaja poslanci. Po doplnení riešenia prístupovej 

komunikácie na pozemok žiadateľom bude opätovne žiadosť prejednaná na zasadnutí OZ. 

Uznesenie č. 161/3/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ neschvaľuje – zámer výstavby rodinného 

domu na pozemku p.č. 1300/1 k.ú. Dolná Tižina. 

Hlasovanie   za:  2 Ján Buchta, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    1  Ľubomír Ďurina        

zdržal sa:                              3 Ing. Adriana Bačinská, Peter Bukovinský, 

     Branislav Zicho       

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

5.4. - Žiadosť Mgr. Patrik Kubala  – zámer výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 

595 k.ú. Dolná Tižina. 

Už v roku 2020 bola podaná  žiadosť o vyjadrenie k zámeru výstavby na pozemku p.č. 595  

Žiadosť bola prejednaná komisiou výstavby a poslancami OZ  a zámer výstavby nebol 

schválený. Daný pozemok  sa nachádza v širšom extraviláne obce, pozemok nie je zahrnutý 

v návrhu ÚPO na výstavbu. 

Uznesenie č. 161/4/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ neschvaľuje – zámer výstavby na pozemku 

p.č. 595 k.ú. Dolná Tižina. 

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

Ľubomír Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 



 

 

K bodu 6. Informácie starostky. 

 

Informuje starostka obce. 

 

6/1.  - ÚPO bude zverejnený v týždni od 10.1.2022 – 15.1.2022. 

Bola predložená cenová ponuka p. Buriana na zvýšené náklady – rozdiel cca 400,00 eur. 

Poslanci OZ schválili cenovú ponuku na ďalšie práce v súvislosti so schvaľovaním ÚPO. 

 

Uznesenie č. 162/1/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje cenovú ponuku na ďalšie práce 

v súvislosti so schvaľovaním ÚPO. 

 

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

Ľubomír Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

6/2. - Schválenie projektu na rozšírenie verejného osvetlenia – Predĺženie VO Za Hlbokým – 

predpokladané náklady – projekt 750,00 eur, stavebné a montážne práce cca 15.000,00 eur. 

Poslanci OZ schválili realizáciu rozšírenia verejného osvetlenia Za Hlbokým. 

 

Uznesenie č. 162/2/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje realizáciu rozšírenia verejného 

osvetlenia Za Hlbokým. 

 

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

Ľubomír Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

6/3. - Nákup kníh (100 ks) - Monografia obce Dolná Tižina  - pre účely obce (reprezentačné). 

Poslanci OZ  nákup kníh schválili. 

 

Uznesenie č. 162/3/2021: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje nákup 100 ks kníh Monografia 

obce Dolná Tižina. 

 

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

Ľubomír Ďurina, Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  



 

 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

6/4. - Informácie – zvýšené náklady obce na energie. 

 

6/5. - Vydanie Ročenky. 

 

6/6. - Informácie o postupe majetko-právneho vysporiadania križovatky – riešenie cesty 523. 

 

6/7. - Starostka obce vyjadruje poďakovanie poslancom OZ a zapisovateľke za aktívnu 

účasť na OZ a spoluprácu v roku 2021.  

 

Uznesenie č. 162/4/2021: 

 

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

obce.  

 

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

Ľubomír Ďurina, 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 21.00 hod.  

 

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

                                               

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

   Ing. Ľubica Ďuricová 

                 starostka obce 

         

Overovatelia zápisnice:           Ing. Ján Buchta                                  ........................................ 

  

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


