
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Dolná Tižina 

konaného dňa 26.1.2022.  

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: 

                 Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Poslanci : Ing Adriana Bačinská                        

                 Ľubomír Ďurina sa dostavil na zasadnutie OZ 18,30 hod pred prerokovaním bodu 3. 

                  Ing. Roman Lacek 

       Vladimír Šušoliak       

       Branislav Zicho 

       
                   

Ďalší prítomní: Ing.Peter Ďurana, hlavný kontrolór obce 

Neprítomní:      Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský  

       

Program: 

 

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

zapisovateľky. 

2.  Schválenie podania  žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Výzvy na predkladanie       

žiadostí    z Fondu na podporu športu, Kód výzvy: 2021/004 na realizáciu projektu: 

Stavebné úpravy šatní a novostavba tribúny 

      3. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu OZ č.122/2021 

       4. Informácia starostky 

       5. Diskusia 

       6. 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.  

Neprítomní poslanci boli z dóvodu karantény.  

 

Starostka obce navrhla za : 

Zapisovateľku:                          Ing. Adriana Bačínska 

Overovateľov zápisnice:           Ing.Roman Lacek , Vladimír Šušoliak 

Návrhovú  komisiu v zložení :   Branislav Zicho, Ing. Adriana Bačínska 

 

Uznesenie č.  163/2022: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje program zasadnutia OZ, návrhovú 

komisiu ,overovateľov zápisnice, zapisovateľku. 



 

Hlasovanie:               za:  4 Ing. Adriana Bačinská,   

       Ing. Roman  Lacek, Vladimír Šušoliak,Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 2 Schválenie podania  žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Výzvy na 

predkladanie       žiadostí    z Fondu na podporu športu, Kód výzvy: 2021/004 na realizáciu 

projektu: Stavebné úpravy šatní a novostavba tribúny 

Informácia :  

Daný projekt bol predložený v r. 2021 na základe výzvy č. 2020/001. Žiadosť nebola schválená. 

Dôvod nedostatok finančných prostriedkov. Projekt bol vypracovaný v súlade   s podmienkami 

výzvy a prerokovaný s vedením futbalového klubu obce. V decembri 15.12.2021 bola 

zverejnená výzva 2021/004. Keďźe obec má pripravený projekt a spĺňa podmienky výzvy je pre 

obec prospešné podať  žiadosť s podmienkami výzvy 2021/4, čo predstavuje aktualizáciu 

rozpočtov,  VO, opätovne podať žiadosť. Termín podania 31.1.2022 

Predkladacia správa: 
Fond na podporu športu vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku 
v rámci programu „ Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo 
výzvy 2021/004. 
 
Alokácia finančných prostriedkov na výzvu je 20 000 000 Eur. Jednou z podmienok poskytnutia 
príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu. 
Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa – obce je min. 40 %  z celkových 
oprávnených výdavkov projektu. Predpokladané náklady projektu sú max. 160 000 DPH.  Na 
základe vyššie uvedeného predkladáme na schválenie. 
 
Uznesenie č.  164/2022: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje : 

 1. predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí 

z Fondu na podporu športu, Kód výzvy: 2021/004 na realizáciu projektu: Stavebné úpravy šatní 

a novostavba tribúny, ktorý bude realizovaný obcou Dolná Tižina 

 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, 

 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške min. 40 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu  64 

000 EUR. 

Hlasovanie:               za:  3 Ing. Adriana Bačinská,  Ing. Roman  Lacek, Branislav Zicho 



proti :  1 Vladimír Šušoliak                                  

                                   zdržal sa:     0                             

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

P. Vladimír Šušoliak predložil pripomienku. 

Cit..: pripraviť nový projekt zameraný na obnovu modernizáciu telocvične v ZŠ a atletického 

oválu, bolo by to viac pre deti a mládež, rozvoj športu... 

Schváliť nejakú menšiu sumu napr. 20000 EU, zveľadenie ihriska-rekonštrukcia betónovej 

platne - to sa na ihrisku využíva najviac, doplnenie lavičiek, košov okolo platne, aby mamičky 

nemuseli sedieť na kanáli , tak ako doteraz, lavičky okolo ihriska, rekonštrukcia striedačiek. 

 

      K bodu 3. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu OZ č.122/2021 

K bodu 3A:  Vzatie na vedomie protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. Pd 195/21/5511-5 

zo dňa 13.10.2021 
 

Informuje starostka obce: 

 

Dňa 13.10.2021 podal prokurátor protest proti uzneseniu obecného zastupiteľstva č. 122/2021 zo dňa 

15.3.2021. Predmetom tohto uznesenia bolo schválenie rozsahu miestnych, účelových komunikácií 

a verejných priestranstiev a dokumentácie „pasportu“ miestnych komunikácií obce. Zároveň sa uložilo obci 

zabezpečovať správu a údržbu týchto komunikácií a verejných priestranstiev v schválenom rozsahu pri 

dodržiavaní pravidiel ich financovania z obecného rozpočtu. 

 

Podľa predmetného protestu prokurátora bola do technickej evidencie miestnych komunikácií zaradená 

komunikácia označená ako MK 07a, v prípade ktorej nie je zrejmé či ide o stavbu v občianskoprávnom 

zmysle a či je vlastníkom obec. Podľa prokurátora došlo k zaradeniu technickej evidencie miestnych 

komunikácií nesprávnym spôsobom, a to vydaním uznesenia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č.165/A/2022: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina berie na vedomie   

 

protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. Pd 195/21/5511-5 zo dňa 13.10.2021. 

 

Hlasovanie:               za:  5 Ing. Adriana Bačinská, 

Ľubomír Ďurina, Ing. Roman  Lacek, Vladimír Šušoliak, 

                                   Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 
 

 

 

K bodu 3B: Vybavenie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. Pd 195/21/5511-5 zo dňa 

13.10.2021    

 

Prokurátor nav.rhuje zrušiť uznesenie obecného zastupiteľstva č. 122/2021 zo dňa 15.03.2021 o schválení 

rozsahu miestnych, účelových komunikácií a verejných priestranstiev a dokumentáciu pasportu miestnych 

komunikácií obce. Zrušením predmetného uznesenia o schválení pasportu ciest v obci ako technickej 

evidencie stavieb pre obec v platnosti avšak bude z nej vylúčená cesta s označením MK 07a. 



 

Uznesenie č. 165B/2022: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina vyhovuje  

 

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry č. Pd 195/21/5511-5 zo dňa 13.10.2021 tým, že ruší uznesenie č. 

122/2021 zo dňa 15.03.2021 o schválení dokumentácie Pasport ciest v obci Dolná Tižina.  

 

 

 

Hlasovanie:               za:  5 Ing. Adriana Bačinská,  

Ľubomír Ďurina, Ing. Roman  Lacek, Vladimír Šušoliak, 

                                   Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

      K bodu 4. Informácia starostky obce 

Podanie informácii : Starostka obce informovala o: 

1, Zverejnený UPO  

2, COOP Jednoty prebieha územné konanie 

3, Realizácia predĺženia verejného osvetlenia  Za Hlbokým  

4, Rekonštrukcia rozvádzača el. pri MŠ 

5, Sťažnosť p. A. Kmeťa na riešenie zatekania dažďovej vody na cestu, následné zamŕzanie 

,čo spôsobuje nebezpečnú situáciu na ceste. 

 

Uznesenie č. 166/2022: 

 

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

obce.  

 

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

Ing. Roman  Lacek, Vladimír Šušoliak ,Branislav Zicho 

proti :                                    0    

                                   zdržal sa:                               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 7.30 hod.  

 

Zapísala: Ing. Adriana Bačínska                          

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

                                               

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

Ing. Ľubica Ďuricová 

              starostka obce 

         

Overovatelia zápisnice:                                                                 Ing.Roman Lacek ,  

 

 

                                                                                                         Vladimír Šušoliak 

 
 


