
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Dolná Tižina 

konaného dňa 28.4.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Poslanci : Ing Adriana Bačinská 

      Ing. Ján Buchta 

                  Peter Bukovinský 

                  Ľubomír Ďurina  

                  Ing. Roman Lacek 

       Vladimír Šušoliak       

      Branislav Zicho 

                  Ing. Peter Ďurana, hlavný kontrolór obce 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce.  Privítala 

všetkých prítomných.  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.  

 

Starostka obce navrhla doplniť 13. bod programu o písm. B. Kúpna zmluva, Zmluva 

o zriadení vecného bremena.  

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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. 

 

Návrh doplnenia bodu 13 o bod B. bol schválený. 

 

K bodu 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky. 

 

Starostka obce navrhla za : 

Zapisovateľku:                           Ing. Adrianu Bačinskú 

Overovateľov zápisnice:            Ing. Ján Buchta, Vladimír Šušoliak  

Návrhovú  komisiu v zložení :   Ing. Roman Lacek, Vladimír Šušoliak 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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. 

 



 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Rozpočtové opatrenie č. 2 /2021. 

4. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2021. 

5. Rozpis rozpočtu na rok 2022. 

6. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2021. 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2022. 

8. Schválenie dodatku VZN o určení spádovej MŠ pre deti s trvalým pobytom. 

9. Schválenie nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré sú v úžitku Roľníckeho družstva 

Terchová. 

10. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby/MK-SSE 

distribúcia-Obec/. 

11. Schválenie Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU. 

12. Schválenie zmluvy o dielo a poskytovaní verejných služieb /Wifi4EU/. 

13. A. Schválenie  Dodatok č. 4 k zmluve o nájme verejného vodovodu č.116/2003 zo dňa 

16.12.2003 / vodovod za Hlbokým/, 

B. Kúpna zmluva, Zmluva o zriadení vecného bremena. 

      14. Žiadosť o sprístupnenie pozemku z obecnej komunikácie. 

15. Zámery obce na rok 2022. 

16. Informácie starostky. 

17. Diskusia. 

18. Záver. 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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. 

 

Starostka informovala poslancov OZ  o plnení uznesení zo zasadnutia OZ Dolná Tižina dňa  

15.12.2021. 

  

Uznesenie č.  167/2022. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  berie na vedomie  plnenie uznesení zo 

zasadnutia OZ Dolná Tižina dňa  15.12.2021. 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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 . Rozpočtové opatrenie č. 2 /2021. 

 

Predkladá Ing. Peter Ďurana, hlavný kontrolór obce.  

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. 

Na základe ods. 2 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Starostka obce vykonala rozpočtové opatrenie, presun rozpočtových prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.  

Materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č.  168/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie Návrh na zmenu rozpočtu – 

rozpočtové opatrenie č. 2. 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2021. 

 

Predkladá Ing. Peter Ďurana, hlavný kontrolór obce. Materiál je súčasťou zápisnice.  

 

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 finančného rozpočtu rok 2021: 

 



 

 

 

 

Uznesenie č.  169 /2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie Čerpanie finančného rozpočtu rok 

2021. 

 

 

 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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. Rozpis rozpočtu na rok 2022. 

 

Predkladá Ing. Peter Ďurana, hlavný kontrolór obce. Materiál je súčasťou zápisnice. 

 

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. 

 

Kategórie Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Plnenie  % 

Bežné príjmy 1.382.500,00 1.382.500,00 1.318.010,16 95 

Kapitálové 

príjmy 

180.000,00 180.000,00 64.059,94 36 

Finančné 

operácie 

0 170.000,00 188.544,05 111 

     

Bežné výdavky 708.500,00 655.608,33 450.142,07 69 

Kapitálové 

výdavky 

180.000,00 402.891,67 248.382,80 62 

Finančné 

operácie  

0 0 0 0 



 

 

Finančný rozpočet 2022 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.  170/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie Finančný rozpočet 2022. 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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 . Správa z kontrolnej činnosti za rok 2021. 

 

Predkladá Ing. Peter Ďurana, hlavný kontrolór obce. Materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Kontrolný proces je neoddeliteľnou súčasťou systému riadenia samosprávy obce a jej 

hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktorá pre orgány obce plní najmä funkciu spätnej 

Kategórie Schválený rozpočet 

Bežné príjmy 1.522.500,00 

Kapitálové 

príjmy 

120.000,00 

Finančné 

operácie 

0 

  

Bežné výdavky 835.500,00 

Kapitálové 

výdavky 

120.000,00 

Finančné 

operácie  

0 



 

 

väzby a prevencie. Účinná a cieľavedome uplatňovaná kontrola prispieva k neustálenému 

skvalitňovaniu riadiaceho procesu miestnej samosprávy. Správa obsahuje vyhodnotenie 

nasledovných oblastí činnosti hlavnej kontrolórky obce počas obdobia roku 2021: 

 výkon kontrolnej činnosti 

 výkon iných odborných činností 

 výkon ostatných činností 

 

Činnosť hlavnej kontrolórky obce PaedDr. Kataríny Šutákovej skončila 01.12.2021, do 

funkcie bol zvolený nový hlavný kontrolór obce Ing. Peter Ďurana.  

S poukazom na vyššie uvedené môžem konštatovať, že obec Dolná Tižina pri výkone 

samosprávnych činností v roku 2021 primerane dodržiavala príslušné všeobecne záväzné 

právne predpisy a interné normy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce a hospodárne 

a efektívne nakladala so svojim majetkom. 

 
 

Uznesenie č.  171/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie  

a/ správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce, 

b/ správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2022. 

 

Predkladá Ing. Peter Ďurana, hlavný kontrolór obce.  

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Tižina na 1. polrok 2022 bol 

zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 7.3.2022 po dobu 15 dní na 

pripomienkovanie. 

Materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č.  172/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022. 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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. Schválenie dodatku VZN o určení spádovej MŠ pre deti s trvalým pobytom. 

 

Predkladá starostka obce.  

Obec Dolná Tižina určuje, že spádovou Materskou školou pre deti s trvalým pobytom v obci 

Dolná Tižina, ktoré plnia povinné pred primárne vzdelávanie, bude Materská škola Dolná 

Tižina č. 217.  

Návrh dodatku bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 24.2.2022 po 

dobu 15 dní na pripomienkovanie. 

 

Materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č.  173/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje Dodatok č. 1/2022 k VZN o určení 

spádovej MŠ pre deti s trvalým pobytom v obci Dolná Tižina. 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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. Schválenie nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré sú v úžitku Roľníckeho 

družstva Terchová. 

 

Predkladá starostka obce.  

Predmetom zmluvy je odplatný nájom k pozemkom obce, ktoré užíva RD Terchová. Na OZ 

bola prerokovaná nájomná zmluva, doba nájmu a cena za nájom pozemkov. 

Materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č.  174/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje  

 

a/ uzatvorenie nájomnej zmluvy s Roľníckym Družstvom Terchová, sídlo Nová Farma 

Krasňany najviac na dobu 5 rokov, 

 

b/ ročnú výšku nájmu 115,96 ročne 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej 

osoby/MK-SSE distribúcia-Obec/. 

 

Predkladá starostka obce.  

 

Obec Dolná Tižina ako vlastník  pozemku p.č. 1559 a investor stavby Bc. Marek Kundrík 

touto zmluvou zriaďuje v prospech tretej osoby – SSE distribučná  a. s Žilina vecné bremeno 

spojené s vlastníctvom nehnuteľností, ktoré prechádza na nadobútateľa SSE distribučná  a. 

s Žilina. 

 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena /OBEC/ strpieť na 

uvedenej nehnuteľnosti vo vlastníctve obce: 

 
1.A/ umiestnenie vzdušného káblového vedenia a jeho ochranného pásma v zmysle platných 
predpisov na pozemku KN C p. č. 1559, druh: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 856 m²  
za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom 
období v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 47353210-1/2022, ktorý dňa 
2.1.2022 vyhotovil Stanislav Klobucký a ktorý dňa 14.2.2022 pod č. G1-247/2022 úradne 
overila Ing. Jana Cisáriková  v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná a. s., Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
1. B/ vstup osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie inžinierskych sietí  
 

Materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č.  175/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena 

v prospech tretej osoby /MK-SSE distribúcia-Obec/. 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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 11. Schválenie Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU. 

 

Predkladá starostka obce.  

 

Firma PACKETA Slovensko prináša do miest a obcí v spolupráci so ZMOSom ekologickú 

technológiu samoobslužných výdajných miest tzv. Z-boxy., ktoré na svoju prevádzku 

využívajú slnečnú energiu zo solárnych panelov. Návrh umiestnenia Z-boxu je na ploche 

v blízkosti Kultúrno-pastoračného centra. Navrhovaná výška nájmu  je 1 euro ročne za celú 

dobu trvania nájomného vzťahu. 

 



 

 

Materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č.  176/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje 

 

a/ Zmluvu pre umiestnenie Z-BOXU 

b/ výšku nájmu 1 euro ročne za celú dobu trvania nájomného vzťahu. 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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 12. Schválenie zmluvy o dielo a poskytovaní verejných služieb /Wifi4EU/. 

 

Predkladá starostka obce.  

Predmetom zmluvy je zriadenie a prevádzka 10 ks vonkajších prístupových bodov v katastri 

obce a vybudovanie bezdrôtovej wifi siete v rámci projektu Wifi4EU a poskytovanie 

súvisiacich služieb prístupu na internet. Zhotoviteľom je TES Media, s.r.o. ŽILINA. 

Materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č.  177/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje Zmluvu o dielo a poskytovaní verejných 

služieb /Wifi4EU/. 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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 13. A. Schválenie  Dodatok č. 4 k zmluve o nájme verejného vodovodu 

č.116/2003 zo dňa 16.12.2003 / vodovod za Hlbokým/, 

B. Kúpna zmluva, Zmluva o zriadení vecného bremena. 

 

Predkladá starostka obce.  

 

SEVAK a.s. Žilina prevádzkuje verejný vodovod v obci. V rámci stavby „IBV 6 RD – Za 

Hlbokým, p. č. 513/12,634/43, k. ú. Dolná Tižina „ bol vybudovaný vodovod v dĺžke cca 

192,7 m, čo je predmetom dodatku č. 4 k zmluve o nájme verejného vodovodu č. 116/2003 zo 

dňa 16.12.2003.  



 

 

Materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č.  178/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje Dodatok č. 4 k zmluve o nájme verejného 

vodovodu č.116/2003 zo dňa 16.12.2003 / vodovod za Hlbokým/. 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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. 

 

B. Kúpna zmluva, Zmluva o zriadení vecného bremena. 

 

Predmetom zmluvy je stavba nezapísaná v katastri nehnuteľností a to „Dolná Tižina Za 

Hlbokým – Vodné hospodárstvo, Predĺženie verejného vodovodu a vodovodné prípojky“ 

postavená na pozemkoch  CN v k.ú. Dolná Tižina parcely č. 513/57, 634/94, 634/43, 513/12, 

1578/2, 634/41. 

Uzavretím kúpnej zmluvy nadobudne obec vlastnícke právo k zrealizovanej stavbe. Kúpna 

cena je vo výške 1 euro. 

 

Uznesenie č.  179/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje Kúpnu zmluvu, Zmluvu o zriadení vecného 

bremena. 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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 14. Žiadosť o sprístupnenie pozemku z obecnej komunikácie. 

 

Predkladá starostka obce.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť J.H. o sprístupnenie, zameranie a úpravu pozemku 

p. č. 1569/2 vo vlastníctve obce. Uvedený pozemok je poľná cesta. 

Materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č.  180/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine neschvaľuje žiadosť o sprístupnenie, zameranie a 

úpravu pozemku p. č. 1569/2. 



 

 

 

Hlasovanie:               za schválenie:  1 Vladimír Šušoliak 

proti schváleniu:   1 Peter Bukovinský, 

zdržal sa:   Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Ľubomír Ďurina, 

Ing. Roman Lacek, Branislav Zicho 

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 15. Zámery obce na rok 2022. 

 

Predkladá starostka obce.  

 

1. Rekonštrukcia elektrického vedenia , rozvádzač pri MŠ  premiestnenie, rozšírenie 

verejného osvetlenia za Hlbokým  

 

- Doplnenie verejného osvetlenia v zástavbe – obec, VO na základe vypracovaného 

projektu, podpísaná zmluva. 

- Práce na rekonštrukcii realizuje a zastrešuje SSE distribúcia 

-  

2. Dom smútku  rekonštrukcia – podaná žiadosť Výzva  MAS, kód výzvy: MAS_062/7.4/1 

- Vypracovaný  projekt pre stavebné konanie , VO  , termín podania žiadosti 14.2.2020 

- Oprava a rekonštrukcia Domu smútku -  rozsah: výmena okien, fasáda strecha  

Podaná žiadosť o dotáciu 28 850,00 EUR,    14.2.2020 

- Dofinancovanie   kapitálové výdavky . 

- Podpísaná zmluva zo strany obce  s PPA 7,1,2022, č. 309070A619 

- Návrh prác, ktoré nie sú zahrnuté v podanej žiadosti ale vyplýva nutnosť ich 

zrealizovania a to je rekonštrukcia sociálnych zariadení, vymaľovanie vnútorných 

priestorov, prípojka kanalizácie, interiérové úpravy / PC na prezentáciu/, doplnenie 

rozhlasov, svietidiel, úprava okolia Domu smútku. 

- Cintorín Petinka - výsadba , zatrávnenie  a úprava plôch na cintoríne  

- pamätné tabule – je možnosť doplnenia zápisu mien zosnulých, o ktorých sme nemali 

vedomosť  

- drevený KRÍŽ 

 

3. Zavedenie siete WIFI4EU 

 

Termín- sieť funkčná 26.07.2022 

- Realizácia optickej siete a rozvodov v obci 

- Rekonštrukcia podporných stĺpov 

 

4. Terénne schody  a chodník ku kostolu 

 

- schválené stavebné povolenie, dodržať podmienky stavebného povolenia 

- Predpokladaná hodnota cca 25.000 – 30.000 EUR - náklady 

 

 

5. CESTY rekonštrukcia 

 



 

 

- Návrh - rekonštrukcia ciest od Domu smútku  k MŠ, smerom k zástavbe za Hlbokým 

a zahrnúť cestu Krištofík k R. Lacekovi. 

- Vypracovanie projektu , rozpočtu , VO, realizácia 

 
6. Investičný návrh  rekonštrukcie budovy Jednoty a obecného úradu    

 

- Podaný  projekt  na územné konanie na stavebnom úrade – projekt bol prerokovaný 

stavebnou komisiou aj poslancami OZ 

 

7. Rozšírenie kapacít Materskej škôlky   

 

- štúdia , prerokovanie na RUVZ,  

- Vypracovaný projekt , stavebné povolenie 25.10.2021 

- Podaná žiadosť 29.9.2021 

- Doplnenie 29.10.2021 a doplnenie 14.12.2021 

 

8. Stavebné úpravy šatní a novostavba tribúny 

 

- Výzva fond na podporu športu, termín koniec 31.januára 

- Vypracovaný  projekt, stavebné povolenie,  žiadosť 

- Podaná žiadosť v minulom roku nebola   schválená, opätovne podaná žiadosť 

31.1.2022 

- Prebehlo VO , vyhodnotenie výzvy 

 
9. Vysporiadanie pozemkov na základe uznesenia OZ 

 

- Bukna - vypracovaný znalecký posudok, geometrický plán 

 

10. Fond na podporu umenia 2000 eur – knižný fond. 

 

- Podpísaná zmluva - 18.11.2020   

- realizácia v roku 2021 - nákup kníh   

- vyúčtovanie do konca mája 2022 

     

11.  ŽSK Správa ciest  

 

- pripravuje realizácia  výmeny  zábradlia popri hlavnej ceste, prebieha majetko-právne 

vysporiadanie na Projekte - Križovatka – vstup do obce 

 

Uznesenie č.  181/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie Zámery obce na rok 2022. 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, Ing.  Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

Ľubomír Ďurina, Ing. Roman  Lacek, Vladimír Šušoliak, 

                                   Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 



 

 

Poslanec Ing. J. Buchta podal návrh na riešenie schodov v areáli  ZŠ. 

a návrh o riešenie a vypracovanie GP na MK č. 1569/2.  

/ V danej lokalite je zameraný polohopis a výškopis pre návrh  budúcej miestnej 

komunikácie.,návrh je pripravený. 

Po dopracovaní projektu  bude vypracovaný  geometrický plán , ktorý určí požiadavky na 

presný záber parciel. V časti  oplotenia Petinka , pozemky sú v návrhu geometrickým plánom 

odčlenené pre budúcu miestnu komunikáciu/. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 16. Informácie starostky. 

1. Stavebná komisia . 

Poslanec Ing.  Ján Buchta podal informáciu o zasadnutí stavebnej komisie.   

Zápisnica stavebnej komisie prílohou 

Poslanec Ing. Ján  Buchta podal návrh o riešenie a vypracovanie GP na MK č. 1569/2.  

 Podané žiadosti: Žiliak, Holúbková – výstavba rodinného domu v extraviláne obce.  

 

Komisia výstavby nemá námietky k plánovanej výstavbe RD na pozemku p. č. 502/82 

za dodržania podmienok stanovených orgánmi štátnej správy. Komisia výstavby 

zároveň odporúča obci Dolná Tižina stanoviť žiadateľovi podmienku ponechať časť 

pozemku parcely C-KN č. 502/82 vo vlastníctve stavebníka pre rozšírenie obecnej 

cestnej komunikácie parcely C-KN č. 1569/2 (časť cestnej komunikácie smerom k 

domu smútku) z dôvodu uloženia budúcich inžinierskych sietí. Uvedená podmienka 

bola určovaná už pri vydaní prvého stavebného povolenia v danej lokalite. 

 

 Komisia výstavby nemá námietky k plánovanej výstavbe RD na pozemku p.č. 502/85 

za dodržania podmienok stanovených orgánmi štátnej správy. Komisia výstavby 

zároveň odporúča obci Dolná Tižina stanoviť žiadateľovi podmienku spevniť 

prístupovú obecnú komunikáciu k predmetnému pozemku na náklady žiadateľa. 

 

Uznesenie č.  182/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 

502/82 k.ú. Dolná Tižina pre stavebníka Norbert Žiliak,  bytom Karola Kmeťka 3165/9, 010 

01 Žilina 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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. 

 

Uznesenie č.  183/2022. 

 



 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje výstavbu rodinného domu na pozemku 

p.č. 502/85 k.ú. Dolná Tižina pre stavebníka Terézia Holúbková, bytom Dolná Tižina 187, 

013 04. 
 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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. 

 
 Návrh riešenia sťažnosti občanov ohľadom stavebných úprav na pozemku p. 

GANCÁRA s  tým súvisiaci obecný pozemok. Obecný pozemok  je zasypaný sutinou 

a hlinou. Bolo navrhnuté vykonanie štátneho stavebného dohľadu, geodetické 

zameranie a následne návrh umiestnenia budúcej miestnej komunikácie v danej 

lokalite. 

 Uznesenie č.  184/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine  berie na vedomie návrhy na riešenie situácie. 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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. 

 

2. Podaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia cesta Tižinky 

3. Kňaze -  požiadavka návštevy a prehodnotenie jeho žiadosti.  

4. OZ  deleguje do Rady Školy – poslancov Vladimír Šušoliak, Branislav Zicho, Ing. Ján 

Buchta, starostku obec -  Ing. Ľubici Ďuricovú. 

 

Poďakovanie starostky  obce  za pomoc  pri prácach na cintoríne Petinka : 

 

- poľovníkom z obce  za  Drevený kríž  

- V. Falaštovi za prácu na  pamätných doskách  

 

 

Uznesenie č.  184/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie 

 

Hlasovanie:               za:  7 Ing. Adriana Bačinská, 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 17, 18 Diskusia a záver. 

 

Do diskusie sa prihlásili a požiadali o vznesenie svojich pripomienok občania p. Milan 

Mihalčatin, Jozef Bajaník, Ing. Jozef Bajaník. 

Pripomienka sa týkala spôsobu podania pripomienky k ÚPO v lokalite Senkovo. 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončila.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,30. hod.  

 

Zapísala:  Ing.  Adriana Bačínska                          ........................................ 

                                               

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

Ing. Ľubica Ďuricová 

              starostka obce 

         

Overovatelia zápisnice:      
 

 Ing. Ján Buchta                                  ........................................ 

  

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

 

 

 


