
 
 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Dolná Tižina 

konaného dňa 28.2.2023 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Lukáš Ďurina, starosta obce 

 

Poslanci : Mgr. Petra Bačinská 

                  Ing. Ján Buchta 

                  Peter Bukovinský 

      Lukáš Ďurina ml. 

                  Jozef Mičian 

                  Vladimír Šušoliak 

 

Ing. Peter Ďurana, hlavný kontrolór obce 

                   

Ospravedlnil sa: Ľubomír Ďurina - PN 

 

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

prítomných.  

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.  

 

Starosta obce navrhol doplniť bod programu OZ -  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022. 

 

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

                                   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. 

 

Program: 

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

      schválenie programu OZ. 

  2. Kontrola plnenia uznesení. 

  3. Rozpočtové opatrenie č.2/2022. 

  4. Položkovitý rozpočet – Obec 2023. 

  5. Položkovitý rozpočet – Základná škola 2023. 

  6. Súhlas s umiestnením optickej siete – domových optických prípojok v zastavanom území     

      obce. 

  7. Výzva č. OPKZP-PO4-SC411-2023-80 Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie     

       na výrobu elektriny. 

   8. Žiadosť p. Zdena Mišutku o kúpu/prenájom kontajnerov na šatstvo. 

   9. Spoločné verejné obstarávanie prostredníctvom Obce Teplička nad Váhom na činnosti  

       nakladania s odpadom. 

 10. Platobný terminál. 

 11. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022. 



 
 

   11. Rôzne. 

   12. Diskusia. 

   13. Záver. 
 

Prítomní poslanci program zasadnutia OZ schválili bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 31/2023: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje program zasadnutia OZ 28.2.2023. 

 

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

                                   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 a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, 

zapisovateľky, schválenie programu OZ. 

 

Starosta obce navrhol za : 

Zapisovateľku:                           Martu Lackovú 

Overovateľov zápisnice:            Jozef Mičian, Ing. Ján Buchta 

Návrhovú  komisiu v zložení :   Lukáš Ďurina ml., Peter Bukovinský 

 

Uznesenie č. 32/2023: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  schvaľuje 

 

Zapisovateľku:                           Martu Lackovú 

Overovateľov zápisnice:            Jozef Mičian, Ing. Ján Buchta. 

Návrhovú  komisiu v zložení :   Lukáš Ďurina ml., Peter Bukovinský 

 

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

                                   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. Kontrola plnenia uznesení. 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ  o plnení uznesení zo zasadnutia OZ Dolná Tižina 

dňa  12.1.2023. 

  

Uznesenie č.  33/2023: 

 



 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  berie na vedomie  plnenie uznesení zo 

zasadnutia OZ Dolná Tižina dňa  12.1.2023. 

 

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

                                   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. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022. 

 

Materiál je súčasťou zápisnice. Rozpočtovým opatrením č. 2/2022 sa vykoná úprava rozpočtu 

medzi položkami, rozpočet zostáva rovnaký. 

 

Uznesenie č. 34/2023: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  OZ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 

2/2022. 

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

                                   Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4. Položkovitý rozpočet – Obec 2023. 

 

Materiál je súčasťou zápisnice.  

 

Uznesenie č. 35/2023: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina  berie na vedomie Finančný rozpočet obce na rok 

2023. 

 

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

                                   Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu   5. Položkovitý rozpočet – Základná škola 2023. 

 

Materiál je súčasťou zápisnice. 
 

Uznesenie č.  36/2023: 



 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie položkovitý  Rozpočet Základnej 

školy  na rok 2023. 

 

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

                                   Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  6. Súhlas s umiestnením optickej siete – domových optických prípojok 

v zastavanom území  obce. 

 

Informuje starosta obce. Materiál je súčasťou zápisnice. 

Spoločnosť Kinet, s.r.o, Diviaky nad Váhom je poskytovateľom internetových služieb. Vďaka 

najmodernejším technológiam sprístupňuje internetové pripojenie prostredníctvom optickej 

siete. Spolupracuje so spoločnosťou SSD, ktorá je prevádzkovateľom distribučnej sústavy a je 

oprávnená zriaďovať optickú sieť. SSD má záujem realizovať výstavbu optickej siete aj 

v našej obci. Optická sieť bude realizovaná nad povrchom zeme – vzdušnými rozvodmi, 

v súbehu s aktuálnym koridorom existujúcich elektrických vedení a elektroenergetických 

zariadení distribučnej sústavy SSD, pričom sa nebude meniť ich trasa a budú dodržané 

podmienky ochrany existujúcich nadzemných rozvodov. Pridávanie rozvodov a vedení si 

nevyžaduje v zmysle vyhlášky súhlas obce. Navrhované riešenie vizuálne zapadá 

k existujúcej NN sieti, nebude pôsobiť rušivo, nakoľko ide len  o podvesenie kábla (max. 70 

cm pod) k existujúcej NN sieti a prináša vysokorýchlostné pripojenie optického internetu 

takmer v celej obci – v zastavanom území aj v osadách.   

Výstavba optickej siete, ktorej súčasť tvoria aj tzv. domové optické prípojky budú prinášať 

pre obyvateľov výhody spoľahlivého vysokorýchlostného pripojenia na internet, zhodnotenie 

zariadení distribučnej sústavy, môžu byť prostredníctvom optickej siete pripojené aj meradlá 

odberateľov elektriny, môžu sa sledovať a kontrolovať údaje o spotrebe na vlastnom 

odbernom mieste, prevádzkovateľ SSD môže vyhodnocovať kvalitu distribučnej siete, 

lokalizáciu a odstraňovanie porúch.  

Pre samotnú obec ako nefinančnú odplatu spoločnosť Kinet s.r.o. navrhuje pripojenie na 

optický internet pre 4 verejné budovy za symbolickú cenu 1 € ročne za každú z budov 

a možnosť prepojenia kamerových bodov v pokrytí optickej siete s obecným úradom za 1 € 

mesačne za jeden kamerový bod, ktorý môže zahŕňať viacero kamier. 

Pre samotnú realizáciu tzv. domových prípojok je nevyhnuté udeliť súhlas obce, ktorej 

zastavaného územia sa plánovaná výstavba týka. 

 

Uznesenie č. 37/2023: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine v zmysle §4 ods. 5 písm. e) vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, udeľuje spoločnosti Kinet 

s.r.o., so sídlom:  201, Diviaky nad Nitricou 972 25, IČO:36 668 940 súhlas s umiestnením 

optickej siete – domových optických prípojok, v zastavanom území obce Dolná Tižina nad 

povrchom zeme. 



 
 

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

                                   Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7. Výzva č. OPKZP-PO4-SC411-2023-80 Výstavba zariadení na využitie 

slnečnej energie  na výrobu elektriny. 

 

Informuje starosta obce. Materiál je súčasťou zápisnice. 

Obec sa v rámci vyhlásenej Výzvy č. OPKZP-PO4-SC411-2023-80 Výstavba zariadení na 

využitie slnečnej energie  na výrobu elektriny chce uchádzať o NFP. Finančné prostriedky by 

sa použili na výstavbu zariadení na výrobu elektrickej energie do Základnej školy, ktorá by 

bola sebestačná pri výrobe elektrickej energie. Obec by sa podieľala na spolufinancovaní 

projektu 5 %. Termín na zapojenie sa do výzvy je najneskôr do konca marca 2023. 

Cenová  kalkulácia na všetky súčasti projektu (projektová dokumentácia, energetický audit, 

verejné obstarávanie, projektový manažment) predstavuje cca 8.500 eur. 

Je nevyhnutné urobiť vopred štúdiu (bezplatný audit)  či je budova vhodná na riešenie 

fotovoltaiky cez fondy. V prípade, že by nebola budova vhodná na realizáciu projektu, obec 

by sa do výzvy nezapojila. 

 

Uznesenie č.  38/2023: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje podanie žiadosti o NFP  - Výzva č. 

OPKZP-PO4-SC411-2023-80 Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie  na výrobu 

elektriny. 

 

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

                                   Lukáš Ďurina ml., Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               1 Jozef Mičian       

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8. Žiadosť p. Zdena Mišutku o kúpu/prenájom kontajnerov na šatstvo. 
 

Zber šatstva v našej obci zabezpečuje bezplatne p. Zdeno Mišutka, miesto podnikania 

Hvozdnica 405, prostredníctvom 3 ks špeciálnych kontajnerov na šatstvo, ktoré sú umiestnené 

v obci a sú v jeho výlučnom vlastníctve. 

Obci predložil ponuku na kúpu týchto kontajnerov za cenu 480 € za 1ks.  

V prípade prenájmu kontajnerov za cenu 24 €/mesiac/1 ks, by naďalej poskytoval obci 

pravidelný zber šatstva minimálne jedenkrát mesačne bezplatne. 

 

 

 

Uznesenie č.  39/2023: 

 



 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje  žiadosť o kúpu kontajnerov na šatstvo za 

cenu 480 € za ks.  

 

Hlasovanie:               za:  0   

                                   proti:  5  Mgr. Petra Bačinská,  Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský,  

                                   Lukáš Ďurina ml., Vladimír Šušoliak 

                                   zdržal sa:                               1 Jozef Mičian       

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č.  40/2023: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje  žiadosť o nájom kontajnerov na šatstvo za 

cenu 24 €/mesiac/1 ks minimálne jedenkrát mesačne bezplatne, na konci roka bude vydaný 

evidenčný list odpadu. 

 

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

                                   Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0       

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  9. Spoločné verejné obstarávanie prostredníctvom Obce Teplička nad Váhom 

na činnosti  nakladania s odpadom. 

 

Predsedníctvo Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina  na svojom zasadnutí 

13.2.2023 rokovalo o príprave súťaže verejného obstarávania na likvidáciu, prepravu a zber 

komunálneho odpadu, nakladanie s odpadom v súvislosti s ukončením Rámcovej dohody 

o zbere a preprave odpadu s T+T a.s. Žilina, ktorá končí ku dňu 31.5.2023. Spoločné verejné 

obstarávanie pre združenie obcí bude zastrešovať obec Teplička nad Váhom, cieľom je 

vysúťažiť čo najnižšiu cenu, možnosť elektronizácie - čipovanie. Fakturácia za likvidáciu 

odpadu bude prebiehať jednotlivo pre každú obec, na základe skutočného stavu vývozu 

odpadu spoločnosťou – víťazom verejného obstarávania. 

 

Uznesenie č. 41/2023: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje spoločné verejné obstarávanie 

prostredníctvom obce Teplička nad Váhom na činnosti nakladania s odpadom na obdobie 5 

rokov. 

 

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

                                   Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 



 
 

 

K bodu  10. Platobný terminál. 

 

Informuje starosta obce. Ponuka je súčasťou zápisnice. 

Najvýhodnejšiu ponuku platobného terminálu na akceptáciu platobných kariet a ponuku za 

služby (transakcie) predložila ČSOB.  

 

Uznesenie č. 42/2023: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie ponuku ČSOB na akceptáciu 

platobných kariet a zavedenie platby kartou na obecnom úrade.  

 

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

                                   Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 11. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022. 

 

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

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu z hľadiska dodržiavania zákonných ustanovení so 

zameraním predovšetkým na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a 

účelnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami, majetkom obce a obci zvereným majetkom 

zo strany štátu. Plnil úlohy vyplývajúce v § 18 f zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení).  

Výkon kontroly vychádzal z princípov nezávislosti, objektívnosti, odbornosti, nestrannosti a 

aktuálnosti a bol realizovaný podľa metodiky uvedenej v zákone Č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite (ďalej zákon o finančnej kontrole).  

Predmetom vykonaných finančných kontrol bolo hlavne overenie zúčtovaných finančných 

operácií, overenie dodržiavania schváleného rozpočtu v zmysle rozpočtových pravidiel a 

rozbory hospodárskej činnosti. 

V hodnotenom období - rok 2022 boli hlavným kontrolórom obce splnené všetky zákonné 

povinnosti vo vzťahu k dodržiavaniu § 18 f zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na rozsah určeného úväzku.  

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

samosprávnych činností v roku 2022 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. 43/2023: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 

2022. 

 

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

                                   Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         



 
 

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 12. Rôzne. 

 

Starosta obce informoval o: 

 Faktúry od Telekom – jednorázovo zrušenie nepoužívaného internetového pripojenia 

a 1 mobilného paušálu. 

 Prechod z Telekom do O2 – obec zvažuje prechod k inému operátorovi, výhodnejšie 

podmienky, O2 uhradí obci zmluvné pokuty za zrušenie zmluvy u predchádzajúceho 

poskytovateľa. 

 Prepoistenie majetku, budov, has. techniky. 

 Havária potrubia pri ŽS – poistné krytie platí ČSOB, úhrada za vodu – rokuje sa 

o odpustení platby. 

 Ekologická nehoda v areáli ZŠ – kontaminácia pôdy motorovým olejom – zásah 

hasičov, chemickej jednotky, inšpekcia ŽP, likvidácia nebezpečného odpadu 

oprávnenou firmou – havária spôsobená neznámym páchateľom. Výjazd hasičskej 

techniky nebude spoplatnený vzhľadom k tomu, že jeho privolanie bolo oprávnené. 

 Žiadosť – Obec podala žiadosť o NFP - Fond na podporu umenia (nákup kníh) – 2000 

eur. 

 Zahájené VO – MŠ - ponuky do 6.3.2023, VO na vybavenie šatne, postieľky, matrace, 

nábytok VO – notebook, tlačiareň, interaktívne tablety, výber stavebného dozoru, 

žiadosť o navýšenie fin. prostriedkov – vyššie ceny stavebných materiálov. 

 Zapojenie do pripravovanej výzvy – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry. 

 Plánované stavebné práce na ceste úsek Varín – Terchová od 3-12/2023. 

 Záchrana života – nákup AED prístroja. 

 Informácie -  stavebná komisia. Poslanec Ján Buchta informoval o zasadnutí stavebnej 

komisie. 

 ÚPO – starosta obce informoval poslancov v akom stave sa nachádza návrh ÚPO 

 

Uznesenie č. 44/2023: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine berie na vedomie podané informácie starostu obce. 

 

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

                                   Lukáš Ďurina ml., Jozef Mičian, Vladimír Šušoliak 

proti :                                    0         

                                   zdržal sa:                               0        

                                   neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 13. Diskusia. 

 

Mgr. Petra Bačinská sa informovala o stave zabezpečenia náhradných priestorov pre deti MŠ 

v čase prác na  prístavbe Materskej školy. 

 



 
 

 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.45 hod.  

 

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

                                               

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

Lukáš Ďurina 

              starosta obce 

         

Overovatelia zápisnice:                   

 

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

 

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

      

 


