Zápisnica č. 1/2017
zo zasadnutia OcZ, konaného 27.2.2017
Prítomní :

viď. Prezenčná listina

Program :

1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Informácia o pridelených dotáciách na rok 2017
5.Informácia o podaných a pripravovaných projektoch na rok 2017
6.Príprava obecných akcií na I. polrok 2017
7.Rôzne
8.Diskusia
9.Návrh na uznesenie
10.Záver

Ad 1.
Zasadnutie OcZ otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov, predložila program na
rokovanie. Na zasadnutí boli neprítomní, ospravedlnení – Ing. Ľ ubomír Urbaník a Ing. Viera
Blažeková, hlavná kontrolórka obce.
Bola vykonaná kontrola zápisu a uznesenia č. 5/2016, overovatelia zápisnice Ing. Ľ ubomír Urbaník –
neprítomný a Ingrid Letková – potvrdila správnosť zápisu.
Ad 2.
Vedením zápisnice bola poverená Mária Jančiová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí RNDr. Ján Dujčík a Ing. Tibor Gajdošík.
Ad 3.
Do návrhovej komisie boli navrhnuté a jednohlasne schválené : Emília Hrivíková a Anna Hecíková.
Za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 4. Informácia o pridelených dotáciách na rok 2017 – podala starostka obce
Dňa 21.12.2016 obec obdržala Oznámenie z Ministerstva vnútra SR, že nám schválili dotáciu vo
výške 9 000 € na kamerový systém. Zmluva bude podpísaná v mesiaci marec 2017 a následne sa
bude v obci realizovať inštalácia kamier podľa projektovej dokumentácie.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
Z Ministerstva školstva SR sme dostali na riešenie havarijnej situácie – oprava elektroinštalácie v
telocvični v celkovej sume 28 500 €. Dotácia musí byť zúčtovaná do konca marca 2017, práce
prebiehajú.
Poslanci vzali informácie na vedomie.
Ad 5. Informácia o podaných projektoch v roku 2017
Výmena okien v materskej škole - žiadosť bola podaná na Environmentálny fond na Ministerstve
životného prostredia SR do 28.2.2017. Požadovaná výška dotácie je 96 tis. €.
S cirkvou je podpísaná zmluva na budovu, kde sa nachádza MŠ na obdobie 30 rokov.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
II.etapa regulácie potoka na cintoríne, potok v extraviláne mape neexistoval, zhotovil sa GP,
Slovenský pozemkový fond ako vlastník potokov dal súhlas k zapísaniu na katastri.

Pozemok dostaneme do výpožičky od SPF. I.etapa projektu je už hotová, dotácia NFP - 124 500 €.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
Oprava a zateplenie strechy na budove MŠ – strecha výmena, zateplenie stropu a zateplenie severnej
steny, zatiaľ ešte nebola výzva. Projekt je pripravený aj s posudkom.
Je spracovaný projekt na nákup biokompostérov – cez mikroregión Hričov. Výzva mala byť
vyhlásená v októbri 2015, zatiaľ nie je.
Od 1. januára 2017 vstúpili do platnosti niektoré ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
ktoré sa týkajú povinnosti zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov v rodinných
domoch.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
Základná škola spracúva projekt cez operačný program IROP a to na špeciálne vybavenie miestností
na fyziku, chémiu a biológiu. Rozpočet cca 50 000 €.
Projekt musí podať zriaďovateľ, obec má 5 % spolufinancovanie, podaný musí byť do 9.3.2017.
Poslanci jednohlasne schválili podanie projektu v rámci IRDP, špecifický cieľ 2.2.2. - „Zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 6. Príprava obecných akcií na I. polrok 2017
− 14.5.2017 Deň matiek – program Krasňanci, FS, heligonkári
− 25.5.2017 – Uvítanie detí do života narodených v roku 2016
− 1.7.2017 bude športový deň na ihrisku
Ad 7.
Rôzne
Juraj Šerík dorába drevenicu, keď sa to dokončí chce oficiálne otvorenie spoločne aj s obcou, bolo by
dobré keby mu ešte obec finančne prispela na dokončovacie práce.
Január bol v našej obci plný akcií – turisti poriadali Trojkráľový výstup na Kamenité 6.1.2017,
29.1.2017 bol turistický výstup na Javorník, korčulovanie pri MŠ, hokej HBC TIGER, detský karneval a
detská sánkovačka, ktorú poriadala Martina Ďurčová so združením, boli vydané obecné noviny a
reportáž o obci natáčalo rádio REGINA pod názvom „Zvony nad krajinou“ ktoré boli odvysielané
26.2.2017.
COOP Jednota ide rekonštruovať budovu pri Obecnom úrade , bude tam predajňa potravín, mäsa a
rozšíreného sortimentu. Ak sa im to podarí otvorili by ju ku koncu roka. Projekt na budovu je už
spracovaný a čakajú na vydanie stavebného povolenia.
Poruchy väčšieho charakteru boli na vodovodných potrubiach,mnohým občanom zamrzli vodovodné
prípojky a pri oteplení sú mnohé roztrhnuté. Vykonávali sa väčšie opravy pri základnej škole, u Kázikov,
u Klukánov , a ďalšie poruchy príde do obce vyhľadávať p. Kasák 3.3.2017.
Obec zaslala list na Ministerstvo vnútra SR o pridelenie súpravy povodňovej záchrannej služby pre
hasičské jednotky, ktorá by pomohla pri odstraňovaní následkov, pri záchranných a zabezpečovacích
prácach v prípade potreby, pokiaľ by nastala povodňová situácia.
Zubná ambulancia, MUDr. Benešová je PN, zubný lekár sa hľadá, zatiaľ nie je voľný obvod. Obec

spolupracuje so ŽSK, ktorý má v kompetencii kontrolu, ako sa zabezpeč uje zdravotná starostlivosť .
Ad 8. Diskusia
Peter Rybárik
čo s odmenou pre darcov krvi, ktorí darovali v roku 2016 krv ?
Starostka – hlavný kontrolór mal zistiť občanov, ktorí darovali krv, ale nebola prítomná.
čo s jeho návrhom na výmenu pozemkov C KN 27/1, 27/2 v k.ú. Dlhé Pole
Starostka a poslanci sa tým budú zaoberať na ďalšom zasadnutí OcZ.
Oslovil ho Ján Škubák, ktorý má pri rod. dome v ulici Pechovskej poškodený pozemok, keď sa
realizoval potok na cintoríne a pokračoval až smerom do ich ulice.
Starostka – ornica je na cintoríne pri parkovisku
Č o s ich uličnou cestou, keď prší a topí sa sneh po ulici tečie voda.
Starostka – bolo by potrebné urobiť vstupnú mrežu a uložiť kanalizačné rúry.
Oslovil ho vodič autobusa p. Pavol Poliaček , že spod Hájnice až Pod Prípory je potrebné orezať stromy.
Starostka – kompetencia spadá pod Slovenskú správu ciest.
Ing. Rastislav Dančík
v ich ulici tečie voda zhora od p. Mičlovej a steká do dvora a pivnice rod. domu 746 , ktorý rekonštruujú
po rodine Kúdelčíkových – Ivana Kanisová.
Starostka – preverí možnosť úpravy komisia pre výstavbu a životné prostredie.
Č i sa bude asfaltovať cesta ku Karolovi Ferancovi, majú tam blato.
Starostka – každý rok sa postupne asfaltujú MK.
Ad 9. Návrh na uznesenie prečítala Emília Hrivíková, ktorý bol jednohlasne schválený.
Za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 10. Záver – starostka poďakovala za účasť a ukončila rokovanie OcZ,
V Dlhom Poli 2.marca 2017
Zapísala : Mária Jančiová
Overovatelia zápisnice :

RNDr. Ján Dujčík

…..............................................

Ing. Tibor Gajdošík

…...............................................

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce

