
 
 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Dolná Tižina 

konaného dňa 15.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Lukáš Ďurina, starosta obce 

 

Poslanci : Mgr. Petra Bačinská 

      Lukáš Ďurina ml. 

                  Jozef Mičian 

                  Vladimír Šušoliak 

                  Ľubomír Ďurina – príchod 19,30 hod. 

 

Ing. Peter Ďurana, hlavný kontrolór obce 

                   

Ospravedlnil sa:   Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Lukáš Ďurina, starosta obce.  Privítal všetkých 

prítomných.  

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.  

 

Ing. Peter Ďurana, kontrolór obce navrhol doplniť bod programu OZ -  Schválenie plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Tižina na I. polrok 2023. 

 

Hlasovanie:               za:  4  Mgr. Petra Bačinská, Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian,  

           Vladimír Šušoliak 

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 a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, 

zapisovateľky, schválenie programu OZ. 

 

Starosta obce navrhol za : 

Zapisovateľku:                           Martu Lackovú 

Overovateľov zápisnice:            Vladimír Šušoliak, Jozef Mičian 

Návrhovú  komisiu v zložení :   Mgr. Petra Bačinská, Lukáš Ďurina ml. 

 

Program: 

 

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

zapisovateľky, schválenie programu OZ. 

2. Schválenie rozpočtu na rok 2023. 

3. Schválenie dodatku č. 7 k VZN č. 4/2015. 

4. Schválenie poplatkov na rok 2023. 

5. Schválenie audítora a ceny za audit. 



 
 

6. Zriadenie komisií OZ, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

7. Schválenie sobášiaceho. 

8. Informácia -  žiadosť p. Gelačák. 

9. Prerokovanie žiadosti č. 476/2022. 

10. Zmena stravného – ŠJ. 

11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Tižina na I. 

polrok 2023. 

12. Rôzne. 

13. Diskusia. 

14. Záver. 

 

Uznesenie č.  10/2022. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina   schvaľuje  program zasadnutia OZ 15.12.2022. 

 

Hlasovanie:               za:  4  Mgr. Petra Bačinská, 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 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky. 

 

Starostka obce navrhla za : 

Zapisovateľku:                           Martu Lackovú 

Overovateľov zápisnice:            Vladimír Šušoliak, Jozef Mičian 

Návrhovú  komisiu v zložení :   Mgr. Petra Bačinská, Lukáš Ďurina ml. 

 

Hlasovanie:               za:  4  Mgr. Petra Bačinská, 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 rozpočtu na rok 2023.   

 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 28.11.2022 na 

pripomienkovanie, zvesený 13.12.2022 bez pripomienok. Rozpočet obce na roky 2024-2025 

má informatívny charakter. 

Odborné stanovisko k rozpočtu predkladá Ing. Peter Ďurana hlavný kontrolór obce. Materiál 

tvorí prílohu zápisnice. 

Navrhovaný rozpočet obce na rok 2023 vrátane finančných operácií je zostavený ako 

vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh viacročného 

rozpočtu a návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s všeobecno- záväznými predpismi – 



 
 

zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 

Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Predložený rozpočet odporučil schváliť. 

 

Uznesenie č.  11/2022. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina    

a)  schvaľuje rozpočet obce na rok 2023 na hlavné kategórie bez programovej štruktúry 

b)  berie na vedomie rozpočet obce na roky 2024-2025 na hlavné kategórie bez programovej   

štruktúry 

c) berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 

2023 

 

Hlasovanie:               za:  4  Mgr. Petra Bačinská, 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 dodatku č. 7 k VZN č. 4/2015. 

 

Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 4/2015 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 

28.11.2022 na pripomienkovanie, zvesený 13.12.2022 bez pripomienok. 

Materiál tvorí súčasť zápisnice.  

VZN č. 4/2015 sa určuje výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

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

z rozpočtu obce. Dodatok č. 7 určuje výšku dotácie na rok 2023. 

 

Uznesenie č. 12/2022. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje  Dodatok č. 7 k VZN č. 4/2015 o 

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

školského zariadenia zriadeného na území obce na rok 2023. 

Hlasovanie:               za:  4  Mgr. Petra Bačinská, 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. Schválenie poplatkov na rok 2023. 

 

Návrh poplatkov na rok 2023 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 

28.11.2022 na pripomienkovanie, zvesený 13.12.2022 bez pripomienok. 

Materiál je súčasťou zápisnice.  

 

Uznesenie č.13/2022. 

 



 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje Poplatky na rok 2023.  

 

Hlasovanie:               za:  4  Mgr. Petra Bačinská, 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. Schválenie audítora a ceny za audit. 

 

Podľa zákona má mať obec po uplynutí účtovného roka  overenú účtovnú závierku audítorom. 

Audit pre našu obec vykonáva p. Ing. Smolková Jozefína. Hodnota auditu je vypočítaná 

v zmysle usmernenia č. 15/ETIKA/2018 vo výške 2625 Eur. Prítomní poslanci súhlasili, aby 

audit za rok 2022 vykonala p. Ing. Smolková Jozefína.  

Príloha – predložená cena za audit za rok 2022 od p. Smolkovej. 

 

Uznesenie č. 14/2022. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje audítorku p. Ing. Smolkovú Jozefínu na 

vykonanie auditu pre obec za rok 2022 a cenu 2625 eur za vykonanie auditu.  

 

Hlasovanie:               za:  4  Mgr.. Petra Bačinská, 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 6 . Zriadenie komisií OZ, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov 

a členov. 

  

Predkladá starosta obce.  

Starosta obce navrhol 4 komisie OZ:  stavebnú komisiu, kultúrnu, sociálnu a školstva, 

komisiu pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia a komisiu pre nezlučiteľnosť 

funkcií. V diskusii boli doplnení predsedovia a členovia komisií. 
 

Uznesenie č.  15/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine zriaďuje  Stavebnú komisiu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine volí : 

Predsedu komisie:       Ing. Ján Buchta 

Členov komisie:      Ing. Pavol Košút 

                                       Ing. Ján Bučkuliak 

                                       Jozef Bajaník 

                           Ľubomír Ďurina 

                                       Vladimír Šušoliak 



 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine zriaďuje  Komisiu kultúrnu, sociálnu a školstva 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine volí : 

Predsedu komisie:       Mgr. Petra Bačinská 

Členov komisie:           Mgr. Milada Dávidíková 

   Mgr. Monika Buchtová 

   Eva Ondrová 

                                      Vladimír Šušoliak ml. 

                                      Bc. Jakub Sagan 

                                      Lukáš Ďurina ml. 

                                      Bohuš Bačinský 

  Jozef Bačinský 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine zriaďuje  Komisiu pre ochranu verejného poriadku 

a životného prostredia 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine volí : 

Predsedu komisie:       Peter Bukovinský 

Členov komisie:           Vladimír Šušoliak 

                                       Lukáš Ďurina ml. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine zriaďuje  Komisiu pre nezlučiteľnosť funkcií 

Predsedu komisie:       Jozef Mičian 

Členov komisie:           Vladimír Šušoliak 

                                       Lukáš Ďurina ml. 

 

Hlasovanie:               za:  4  Mgr. Petra Bačinská, Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian,  

           Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  7. Schválenie sobášiaceho. 

 

Z dôvodu zmeny vo vedení obce a zmeny poslancov OZ je nutné schváliť sobášiacich pri 

civilných obradoch.. 

Predložený návrh: 

Sobášiaci v prípade uzatvorenia manželstva (civilný obrad) – Lukáš Ďurina, starosta obce,  

v prípade jeho neprítomnosti Mgr. Petra Bačinská. 

Sobášnym dňom naďalej ostáva sobota, úradne určená miestnosť na vykonanie sobášneho 

aktu  je Kultúrno pastoračné centrum. 

 

Uznesenie č. 16/2022. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina schvaľuje sobášiacich na civilnom obrade: 



 
 

Lukáš Ďurina, starosta obce, Mgr. Petra Bačinská, poslankyňa OZ. 

 

Hlasovanie:               za:  4  Mgr. Petra Bačinská, 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  8. Informácia -  žiadosť p. Gelačák. 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o predložení žiadosti 12.12.2022 p. Gelačáka 

o späťvzatie žiadosti o zámenu pozemkov zo dňa 4.8.2022. 

 

Uznesenie č.  17/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie informáciu o späťvzatí žiadosti p. 

Gelačáka.  

 

Hlasovanie:               za:  4  Mgr. Petra Bačinská, 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. Prerokovanie žiadosti č. 476/2022. 

 

Starosta obce informoval poslancov o množiacich sa žiadostiach o územnoplánovacie 

informácie k pozemkom mimo zastavaného územia. Nakoľko obec nemá schválený ÚPO 

žiadosť č. 476/2022 bola  prerokovaná na obecnom zastupiteľstve. 

 

Uznesenie č.  18/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie žiadosť 476/2022 a informáciu 

o vyjadrení obce k uvedenej žiadosti. 

 

Hlasovanie:               za:  4  Mgr. Petra Bačinská, 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. Zmena stravného – ŠJ. 



 
 

Vedúca Školskej jedálne požiadala obec o schválenie návrhu stravného s platnosťou od 

1.2.2023 z dôvodu nových finančných pásiem na školské stravovanie Ministerstvom školstva 

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. 

Žiadosť a návrh sú súčasťou zápisnice. 

Po prerokovaní návrhu stravného poslanci OZ schválili stravné v III. finančnom pásme.  

 

Uznesenie č.  19/2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje  stravné v školskej jedálni podľa 

finančného pásma III.  s platnosťou od 1.2.2023 . 

 

Hlasovanie:               za:  4  Mgr. Petra Bačinská, Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian,  

           Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Tižina 

na I. polrok 2023. 

 

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

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Tižina na I. polrok 2023 bol 

zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 29.11.2022 na pripomienkovanie, 

zvesený 14.12.2022 bez pripomienok. 

 

Uznesenie č.  20/2022. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Dolná Tižina na I. polrok 2023. 

  

Hlasovanie:               za:  4  Mgr. Petra Bačinská, 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 12., 13., 14 Rôzne, Diskusia, Záver. 

 

Starosta obce informoval: 

- o stave podanej žiadosti o platbu (refundáciu)za Dom smútku, 

- o stave prác na hlavnej ceste, 

- o stave projektu rozšírenia kapacity Materskej školy a o príprave verejného obstarávania, 

- o súčasnom stave a o možnostiach budúcej rekonštrukcie verejného osvetlenia, 

-  hasičské vozidlo je už v majetku obce, má pridelené ŠPZ, PZP, 

- o kultúrnych akciách v obci december. 

 



 
 

 

 

Uznesenie č.  21/2022. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie informácie starostu. 

  

Hlasovanie:               za:  4  Mgr. Petra Bačinská, 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. 

 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.30 hod.  

 

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

                                               

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

Lukáš Ďurina 

              starosta obce 

         

Overovateľov zápisnice:                   

 

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

 

Jozef Mičian        ..................................... 

  

 


