
 
 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Dolná Tižina 

konaného dňa 23.6.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

 

Poslanci : Ing Adriana Bačinská 

      Ing. Ján Buchta 

                  Peter Bukovinský 

                  Ľubomír Ďurina 

      Branislav Zicho 

                  Vladimír Šušoliak – príchod 18.40 hod. 

 

Ing. Peter Ďurana, hlavný kontrolór obce 

                   

Ospravedlnil sa:   Ing. Roman Lacek 

 

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

všetkých prítomných.  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.  

 

Starostka obce navrhla doplniť bod programu OZ -  Žiadosť o povolenie užívania verejného 

priestranstva. 

 

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

   Ľubomír Ďurina, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrh doplnenia programu zasadnutia OZ 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, Branislav Zicho  

Návrhovú  komisiu v zložení :   Ľubomír Ďurina, Peter Bukovinský 

 

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

   Ľubomír Ďurina, 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. Určenie rozsahu činnosti pre volebné obdobie 2022-2026, počtu poslancov , 

určenie rozsahu výkonu funkcie starostu.  

4. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2021, 

Konsolidovaná výročná správa            

5. Čerpanie rezervného fondu. 

6. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce, prerokovanie zámeru.   

7. Žiadosť o výmenu pozemku , prerokovanie zámeru. 

8. Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva. 

9. Informácie starostky. 

10.  Diskusia 

11.  Záver. 

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

   Ľubomír Ďurina, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení.   

 

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

28.4.2022. 

  

Uznesenie č.  185/2022. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  berie na vedomie  plnenie uznesení zo 

zasadnutia OZ Dolná Tižina dňa  28.4.2022. 

 

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

   Ľubomír Ďurina, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  3 . Určenie rozsahu činnosti pre volebné obdobie 2022-2026, počtu poslancov , 

určenie rozsahu výkonu funkcie starostu.  

 

Predkladá starostka obce. 

Vzhľadom na blížiaci sa termín  komunálnych volieb je povinnosť obecného zastupiteľstva 

určiť na nasledujúce velebné obdobie 2022-2026 počet poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č.  186/2022. 



 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine určuje 

a) V súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej rady č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Dolná Tižina – 7 poslancov 

 

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

                                               Ľubomír Ďurina, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                             neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

b) V súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zákona Slovenskej rady č. 369/1990 Zb. O obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Dolná Tižina na plný úväzok 

 

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

                                               Ľubomír Ďurina, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                             neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

c) v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod   

 

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

                                               Ľubomír Ďurina, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                             neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2021, Konsolidovaná 

výročná správa.          

 

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

 

V zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predložil hlavný kontrolór obce odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu 

obce Dolná Tižina za rok 2020. 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Dolná Tižina za rok 2021 bolo 

spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Dolná Tižina za rok 2021 

a na základe finančných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2021 v zákonom stanovenej 

lehote. Rozpočet na rok 2021 bol zostavený vyrovnaný. 



 
 

Záverečný účet obce za rok 2021 bol zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke po dobu 

15 dní od 13.5.2022 na pripomienkové konanie. Finančné hospodárenie sa riadilo schváleným 

rozpočtom, boli schválené 2 rozpočtové opatrenia na úpravu rozpočtu. Prebytok rozpočtu 

navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.  

 

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2021 hodnotí nakladanie obce s finančnými 

prostriedkami v danom roku, poskytuje informácie o majetkovej a finančnej situácii, analýzu 

príjmov a výdavkov a ostatné dôležité informácie o obci a jej rozpočtovej organizácie.  

 

Záverečný účet, konsolidovaná výročná správa a stanovisko hlavného kontrolóra – súčasť 

zápisnice. 

 

Uznesenie č.  187/2022. 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine 

a) schvaľuje  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad 

 

b) schvaľuje 

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

93 444,25 Eur 

 

  c) berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra a Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021, 

 

d) berie na vedomie 

Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021.. 

 

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

                                   Ľubomír Ďurina, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5. Čerpanie rezervného fondu 

 

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

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).  

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 

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


 
 

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. 

Stav rezervného fondu 

Fond rezervný Suma v EUR 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za  rozpočtový rok 

2021 

 93 444,25 

 

KZ k 31.12.2021 

KZ k 23.06.2022 

Povinný zostatok 10% z prebytku za rok 2021 

Možno čerpať 

160 916,63 

254 360,88 

    9 344,25 

245 016,63       

 

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 9 344,25Eur. 

 

Uznesenie č. 188/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu vo 

výške 230.000,- Eur na úhradu kapitálových výdavkov obce Dolná Tižina, a to na stavebné 

úpravy miestnych komunikácií od Materskej školy smer lokalita Za Hlbokým. 

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

                                   Ľubomír Ďurina, Branislav Zicho 

                                   proti :                                    1 Peter Bukovinský         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6 . Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce, prerokovanie zámeru.   

 

Predkladá starostka obce. Materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Dňa 27.5.2022 a 30.11.2021 bola doručená na Obecný úrad Dolná Tižina žiadosť MUDr. 

Petra Bačinského, bytom Dolná Tižina – Bačín 470, o odkúpenie časti pozemku (22 m²)  p.č. 

1478 k.ú. Dolná Tižina vo vlastníctve obce Dolná Tižina.  

Po prerokovaní žiadosti poslanci  OZ navrhli prenájom uvedenej časti pozemku. 

 

Uznesenie č.  189/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine neschvaľuje Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného 

majetku obce časť pozemku (22 m²)  p.č. 1478 k.ú. Dolná Tižina . 

 

Hlasovanie:               za predaj:                              2   Ľubomír Ďurina, Branislav Zicho 



 
 

                                   proti :                                    2   Ing. Ján Buchta, Vladimír Šušoliak    

                                   zdržal sa:                               2   Ing. Adriana Bačinská,  

   Peter Bukovinský       

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  7. Žiadosť o výmenu pozemku , prerokovanie zámeru. 

 

Predkladá starostka obce, materiál je súčasťou zápisnice.  

 

Dňa 10.06.2022  bola doručená na Obecný úrad Dolná Tižina žiadosť p. Zuzany Kňazeovej, 

bytom Dolná Tižina 493, o výmenu pozemku vo vlastníctve obce Dolná Tižina.  

V súlade  s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je 

obec povinná primerane použiť zákonné pravidlá podľa §9a (ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 

až 7) zákona o majetku obcí aj pri predaji majetku obce. Jedným z možných spôsobov 

výmeny je výmena z dôvodu hodného osobitného zreteľa.       

Zámer výmeny pozemku  parc. č. 1475/2, uvedený majetok obce pre Zuzana Kňazeová, 

Dolná Tižina 493, 013 04 Dolná Tižina za pozemok parc. č . 1328/38 a 1328/39 z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

výmeny majetku obce  obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na svojej internetovej 

stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.  

Samotné schválenie výmeny majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa je 

potrebné prijať uznesením obecného zastupiteľstva, v ktorom bude uvedené, v čom 

dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva a čo, komu a za čo sa vymenia -  trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov. 

 

Uznesenie č.  190/2022. 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje  

a) Trvalú prebytočnosť majetku obce časti parc. registra „C“ KN č. 1475/2 – zastavaná 

plocha a nádvorie o celkovej výmere 95 m2, kat. územie Dolná Tižina v podiele 1/1, 

 

b) Zámer zameniť prebytočný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to za parcely 

ktoré budú odčlenené z parc. registra „C“ KN č.1328/5 – orná pôda o celkovej výmere 19 

m2 a z parc. registra C KN č. 1325/25 – orná pôda o celkovej výmere 76 m2, kat. územie 

Dolná Tižina, t.j. spolu 95 m2, na základe geometrického plánu, ktorý bude zadaný 

spracovať žiadateľom, 

 

c) Spôsob výmeny majetku obce – z dôvodu hodného osobitného zreteľa: z dôvodu možnosti 

rozšírenia miestnej komunikácie, čo má pre obec podstatný význam 

 

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  8. Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva. 

 

Predkladá starostka obce. Žiadosť je súčasťou zápisnice. 

 

P. Iveta Ondrová, bytom Dolná Tižina 83, požiadala o povolenie užívania verejného 

priestranstva o výmere 15 m² - časti pozemku p.č. 494/1 k.ú. Dolná Tižina vo vlastníctve obce 

za účelom prevádzkovania terasy a detského prvku, ktoré budú situované pred prevádzkovou 

jednotkou Pizzeria Azzuro v Dolnej Tižine, ktorú prevádzkuje. Sadzba za m² bude 

vyrubovaná podľa platného VZN Obce Dolná Tižina. 

 

Uznesenie č.  191/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje užívania verejného priestranstva o výmere 

15 m² - časti pozemku p.č. 494/1 k.ú. Dolná Tižina vo vlastníctve obce za účelom 

prevádzkovania terasy a detského prvku, ktoré budú situované pred prevádzkovou jednotkou 

Pizzeria Azzuro v Dolnej Tižine v čase letnej sezóny (jún-október). 

 

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

          Ľubomír Ďurina, Branislav Zicho 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      1 Vladimír Šušoliak  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  9. Informácie starostky. 

 

Predkladá starostka obce. 

 

1. Obec získala dotáciu na rozšírenie Materskej škôlky. 

    Rozhodnutím  o schválení  príspevku NFP č. z. 043534/2022, c.s. 009435/2022/oHMP 

    vo výške  249 415,58 EUR. 

    Nutné aktualizovať rozpočet, pripraviť VO. 

 

2. Bola podpísaná  zmluva o poskytnutí dotácie č. 1422152 o poskytnutí dotácie DHO SK   

    1400 ,00 Eur.  

    Nákup hasiči do 20.8.2022. 

 

3. Neschválená žiadosť na podporu športu, výzva 2021/004. 

 

4. Správa o činnosti Mikroregión Terchovská dolina. 

 

5. Skauti -  poďakovanie Deň detí,  

    obec prispela na deň detí 200,00 Eur nafukovací hrad, hasiči pena ....70,00 EUR 

    Obec prispieva na dopravu materiálu na skautsky tábor , ktorý bude v Kláštore pod    

    Znievom, cena bude podľa skutočných nákladov na dopravu. 

 



 
 

6. Jednota klubu dôchodcov  dostala pozvanie od obce Šrobárová na prezentáciu obce Dolná  

   Tižina.  

   Obec prispieva na dopravu podľa skutočných nákladov  900 Eur. 

 

7. Výstavba -  schody ku kostolu prebieha. 

 

8. VO (lampa) pri kostole, požiadavka p. farára, ponuka cca 1746 Eur + zemné práce. 

 

9. Projekt - úprava ľavého brehu Tižinky, prebratie staveniska firma ERPOS, dokončenie   

    október 2022. 

 

10. Výmena dverí  v DS – ponuka 1500 Eur. 

 

11. p.Burian, obstarávanie ÚPO prebieha,  potrebné vypracovanie dokumentu  Správa  

      o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Z.z. 24/2006. 

 

12. Hody – termín 24.-25.9.2022,   objednaná skupina Ščamba cca 3.700 Eur. 

 

13. Poďakovanie  pracovníčkam OU a vedeniu MŠ za krásny program k Uvítaniu detí do  

      života. 

 

Uznesenie č.  192/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie informácie starostky obce a nemá 

námietky k pripravovaným akciám a zámerom 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. 

 

14. Prerokovanie žiadosti o výstavbu rodinného domu na pozemku  p.č. 784/8 k.ú. Dolná 

Tižina, prílohou je zápisnica z pracovného stretnutia stavebnej komisie. 

 

Uznesenie č.  193/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje  žiadosť o výstavbu rodinného domu na 

pozemku p.č. 784/8 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  

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 



 
 

 

 

K bodu  10. Diskusia. 

 

K bodu 11 záver. 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončila.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.40 hod.  

 

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

                                               

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

Ing. Ľubica Ďuricová 

              starostka obce 

         

Overovatelia zápisnice:      
 

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

  

 Branislav Zicho                          ........................................ 

 

 

 


