
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Dolnej Tižine zo dňa 25.11.2022 

 

 Program ustanovujúceho zasadnutia: 

 

1. Úvodné náležitosti. 

 

a)  Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Ustanovujúce zasadnutie  obecného zastupiteľstva otvorila Ing. Ľubica Ďuricová, starostka 

obce, privítala prítomných, za zapisovateľku určila pracovníčku obce Martu Lackovú  a 

overovateľov zápisnice Ing. Jána Buchtu, Petra Bukovinského. 

 

b) Príhovor starostky obce, poďakovanie. 

 

Starostka obce v príhovore okrem iného poďakovala poslancom, ktorým skončil mandát za 

ich prácu, venovala im ďakovný list a malú pozornosť. 

Oboznámila prítomných o zostatkoch na účtoch obce a v pokladni k 24.11. 2022 a požiadala 

o zapracovanie informácií  do zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia OZ. (príloha zápisnice) 

 

Účet SK36 ........    3.613,91 eur 

Účet SK17 ........             14.925,20 eur  

Účet SK85 ........             55.931,82 eur 

Účet SK95 ........             47.254,48 eur -  rezervný fond 

Účet 211 002 – pokladňa                                  162,74 eur 

 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb  do obecného zastupiteľstva. 

 

Predseda miestnej volebnej komisie p. Marián Hodoň informoval o výsledku volieb 

a odovzdal osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva. 

 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

 

Starostka obce Ing. Ľubica Ďuricová vyzvala novozvoleného  starostu obce Lukáša Ďurinu na  

zloženie sľubu  (príloha zápisnice) , ktorý potvrdil svojim podpisom. Po prevzatí insígnií 

pokračoval  vo vedení zasadnutia OZ. 

 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ . 

 

Poslanci zložili sľub poslanca, ktorý potvrdili svojim podpisom pod text sľubu napísaného na 

osobitnom liste (príloha zápisnice).  

Starosta obce skonštatoval, že počet prítomných poslancov na ustanovujúcom zasadnutí je 7,  

obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. 

 

 f)  Príhovor starostu. 

 

Starosta obce v príhovore predovšetkým poďakoval za prácu bývalej starostke obce 

 

K bodu 1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

 



Uznesenie č. 1/2022 

  

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine 

a) berie na vedomie  

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

2. vystúpenie novozvoleného starostu  

 

b) k o n š t a t u j e,  ž e  

1. novozvolený starosta obce Lukáš Ďurina zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce   

 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva:  

Mgr. Petra Bačinská        

Ing. Ján Buchta        

Peter Bukovinský        

Ľubomír Ďurina        

Lukáš Ďurina         

Jozef Mičian         

Vladimír Šušoliak  

 

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

             Ľubomír Ďurina, Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak,  

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia. 

 

Starosta obce predložil návrh programu rokovania OZ: 

 

3. Schválenie návrhovej komisie. 

4. Poverenie zástupcu starostu. 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť   

    zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

6. Návrh rozpočtu – prerokovanie. 

7. Poplatky na rok 2023 – prerokovanie návrhu.  

8. Žiadosť starostky obce Ing. Ľubice Ďuricovej o náhradu nevyčerpanej dovolenky. 

9. Určenie platu starostu obce.  

10. Diskusia, záver.  

 

Prítomní poslanci  predložený návrh programu zasadnutia OZ schválili. 

 

Uznesenie č. 2/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje program svojho zasadnutia dňa  25.11.2022 

nasledovne: 

3. Schválenie návrhovej komisie. 

4. Poverenie zástupcu starostu. 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť   



    zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

6. Návrh rozpočtu – prerokovanie. 

7. Poplatky na rok 2023 – prerokovanie návrhu.  

8. Žiadosť starostky obce Ing. Ľubice Ďuricovej o náhradu nevyčerpanej dovolenky. 

9. Určenie platu starostu obce.  

10. Diskusia, záver.  
 

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

             Ľubomír Ďurina, Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak,  

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 3. Schválenie návrhovej komisie. 

 

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie:              Vladimír Šušoliak 

                 Ľubomír Ďurina 

 

Uznesenie č. 3/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Vladimír 

Šušoliak, Ľubomír Ďurina. 
 

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

             Ľubomír Ďurina, Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak,  

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 4. Poverenie zástupcu starostu. 
 

Starosta obce poveril za zástupcu starostu poslanca Ing. Jána Buchtu. 

 

Uznesenie č. 4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie informáciu starostu obce o poverení 

zástupcu starostu obce pre Ing. Jána Buchtu v zmysle §13b Zákona o obecnom zriadení. 

 

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

             Ľubomír Ďurina, Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak,  

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

K bodu 5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a 

ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.  



 

Uznesenie č. 5/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine poveruje poslanca Jozefa Mičiana zvolávaním a 

vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 

veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  
 

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

             Ľubomír Ďurina, Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak,  

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               1 Jozef Mičian        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6. Návrh rozpočtu – prerokovanie. 

 

Návrh rozpočtu bol predložený poslancom k nahliadnutiu. Návrh rozpočtu bude vyvesený na 

úradnej tabuli a webovej stránke obce k pripomienkovaniu po dobu 15 dní. (súčasť zápisnice) 

 

Uznesenie č. 6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2023. 

 

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

             Ľubomír Ďurina, Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak,  

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7. Poplatky na rok 2023 – prerokovanie  návrhu. 

 
Poslanci OZ prerokovali návrh poplatkov na rok 2023. Poplatky zostávajú nezmenené, zmena je 

navrhovaná pri  poplatku za drobný stavebný odpad – návrh - úprava  0,025 eur za kg (sadzba 

prepočítaná na skutočné náklady za vývoz a spracovanie – recykláciu). Návrh poplatkov bude 

vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke na pripomienkovanie po dobu 15 dní. (súčasť 

zápisnice) 

 

Uznesenie č. 7/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie návrh poplatkov na rok 2023. 

 

Hlasovanie:              za:  (výška sadzby poplatku za drobný stavebný odpad)  

                                  4  Mgr. Petra Bačinská, Ing Ján Buchta, Ľubomír Ďurina,  

                                   Lukáš Ďurina ml.  

                                   proti :                                    2 Peter Bukovinský, Vladimír Šušoliak         

                                   zdržal sa:                               1 Jozef Mičian        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 



K bodu 8. Žiadosť starostky obce Ing. Ľubice Ďuricovej o náhradu nevyčerpanej 

dovolenky. 

 

Poslanci OZ prerokovali žiadosť starostky obce Ing. Ľubice Ďuricovej o náhradu 

nevyčerpanej dovolenky a žiadosť schválili. 

 

Uznesenie č. 8/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje žiadosť starostky obce Ing. Ľubice 

Ďuricovej o náhradu nevyčerpanej dovolenky v počte 22,5 dňa. 

 

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

             Ľubomír Ďurina, Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak,  

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 9. Určenie platu starostu obce.  

 

Plat starostu je určený v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov 

obce zisteného na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka.  Obecné zastupiteľstvo navrhlo zvýšenie platu starostu 

o 25%.  

 

Uznesenie č. 9/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine určuje plat starostu od 25.11.2022 takto: Priemerná 

mesačná mzda v NH SR za rok 2021 (príloha) a koeficient podľa počtu obyvateľov 

k 1.12.2020  - 2,20 násobok (príloha),  zvýšený o 25%. 

 

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

             Ľubomír Ďurina, Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak,  

                                   proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

Neboli žiadne interpelácie poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 10. Diskusia, záver.  

 

- Podané informácie k dobročinnej zbierke ZŠ Dolná Tižina - ktorá pomáha najmä starším 

ľuďom, v sociálnych zariadeniach, prežiť krásne a radostné vianočné sviatky (poslankyňa OZ 

Mgr. Petra Bačinská). 

- Podané informácie – Mikuláš, Vianočné trhy (starosta obce) 

- Podané informácie – stav pripravenosti obce na zimnú údržbu (starosta obce). 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1016658&f=3


 

 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18.00 hod. 

 

 

 

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

                                               

 

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

Lukáš Ďurina 

              starosta obce 

         

 

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

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

 


