Zápisnica č. 2/2017
zo zasadnutia OcZ, konaného 22.05.2017
Prítomní

:

viď. prezenčná listina

Program :
1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľky, overovateľov
3.Voľba návrhovej komisie
4.Záverečný účet obce za rok 2016 – schválenie
5.Podanie projektu v rámci výzvy na podporu športu na rok 2017
6.Schválenie rozhodnutia o výmaze MNV Dlhé Pole z Obch. Registra
7.Ponuka na dodávku monitorovacieho systému pre obecný vodovod
8.Príprava obecných akcií – jún, júl 2017
9.Informácia o priebehu podaných projektov
10.Prejednanie žiadosti o kúpu obecných pozemkov
11.Informácia o začatí prevádzky v zubnej ambulancii
12.Rôzne
13.Diskusia
14.Návrh na uznesenie
15.Záver
Ad 1.
Starostka obce otvorila zasadnutie OcZ, privítala prítomných a predložila program na rokovanie. Na
zasadnutí bolo prítomných 8 poslancov, neprítomná, ospravedlnená bola Emília Hrivíková.
Starostka obce vykonala kontrolu zápisu č. 1/2017, overovatelia zápisnice číslo 1/2017 – Ing.
Ľubomír Urbaník a Ingrid Letková potvrdili správnosť zápisu.
Ad 2.
Vedením zápisnice bola poverená Daniela Fuljerová. Za overovateľov boli navrhnutí Ing. Marta
Boráková, Peter Rybárik.
Ad 3.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení – Anna Hecíková a Ing. Ľubomír Urbaník.
Za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 4.
Záverečný účet obce za rok 2016 – účtovníčka oboznámila poslancov OcZ s jednotlivými
kapitolami a položkami rozpočtu v časti príjmovej aj výdavkovej. Každý poslanec obdržal vopred
vypracovaný záverečný účet za rok 2016. Zároveň informovala aj o majetku obce, poskytnutých
dotáciách.
Poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Za hlasovalo : 8 prítomných poslancov.
Zároveň jednohlasne schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 90 518 € a použitie prostriedkov rezervného fondu v priebehu roku 2017 na
kapitálové výdavky.
Hlavná kontrolórka obce podala informáciu o záverečnom účte za rok 2016. Na základe kontroly
doporučuje schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad. Poslanci vzali na vedomie stanovisko
kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2016.

Ing. Viera Blažeková , kontrolórka obce podala správu o :
kontrole v zdravotnom stredisku
bezpečnostnom projekte, ktorý spracoval p. Miroslav Bros pre obec – Irena Gajdošíková bola
zaškolená do bezpečnostného projektu obce
rozpočtovom hospodárení
vykonaní kontroly v ZŠ – kontrola pokladne
majetku obce, v obci máme pozemky v celosti, teda v 1/1-ine
sťažnosti a petíciách
kontrole uznesení, zverejňovaní faktúr
Ad 5. Podanie projektu na podporu športu 2017
Starostka obce oboznámila poslancov o podaní projektu detského ihriska v MŠ. Obec môže dostať
13 000 €, aj naša obec podala projekt.
Za podanie projektu hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 6. Schválenie rozhodnutia o výmaze MNV Dlhé Pole z Obchodného registra, ktoré nám bolo
oznámené listom z Okresného súdu.
Za výmaz hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 7. Ponuka na dodávku monitorovacieho systému pre obecný vodovod, je to vlastne malý
dispečing , cena 6630 € z rezervného fondu. Ing. Ľubomír Urbaník podal poslancom podrobnejší
výklad o monitorovacom systéme a doporučuje to zakúpiť.
Poslanci jednohlasne schválili, za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 8. Príprava obecných akcií na mesiac jún, júl 2017
Uvítanie detí do života narodených v roku 2016 – 12 detí – 25.05.2017
Športový deň 1.7.2017
ZAOSEK OPOJ 8. júla 2017
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
Ad 9. Informáciu o priebehu podaných projektov
Kamerový systém - podpísaná zmluva, začatie prác v 05 - 06/2017
Vybavenie učební v základnej škole – projekt podaný
Okná v MŠ – projekt podaný
II. časť potoka na cintoríne - príprava
Ad 10. Prejednanie žiadosti o kúpu a zámenu obecného pozemku – Peter Rybárik . Jedná sa o
pozemky okolo hlavnej cesty, nie sú určené na predaj,
P. Peter Rybárik je poslancom OcZ, ktorým nie je možný odpredaj zákonom 138/1991 Zb. § 9 ods.
6. Hlavná kontrolórka zistí ďalšie podmienky aj pri ostatných žiadostiach.
Ing. Marta Boráková mala dotaz, čo so žiadosťou o odpredaj pozemku p. Edite Adamčíkovej.
Starostka informovala členov OcZ, že podala žiadosť s prílohami , avšak požaduje odpredaj
parcely 1442 m2 za 1 €. Obecný majetok nie je možné odpredať za navrhovanú cenu.
Odpredaj by bolo možné vykonať len za schválenú cenu obecným zastupiteľstvom.

Ad 11. Informácia starostky obce o začatí prevádzky v zubnej ambulancii, ktorá by mala byť od

1.6.2017. Zubná lekárka zatiaľ čaká na pracovné povolenie z cudzineckej polície, má objednané
kreslo a mala by začať ordinovať od júna.
Ad 12. R ô z n e
Je potrebné odmeniť darcov krvi, poslanci navrhli
- diamantová plaketa 200 €
- zlatá plaketa 150€
- strieborná plaketa 100 €
- bronzová plaketa 50 €
Hlavná kontrolórka zistí na pobočke Červeného kríža o koho sa z našej obce jedná a bude im
vyplatená odmena.
Ad 13. Diskusia
Ing. Marta Boráková – pri MŠ je potrebné kosiť pravideľne trávu.
Starostka odpovedala, že sa kosí postupne, ale už máme málo VPP a sú aj iné práce v obci.
Ing. Tibor Gajdošík – či nie sú evidovaní na Úrade práce pracovníci, ktorí by mohli pracovať na
obci, boli by zodpovednejší na prácu.
Starostka – áno, pracujú len tí, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, viacerí sa už zamestnali.
Anna Hecíková – vzniesla požiadavku napísať list na Okresnú správu ciest ohľadne
vysprávkovania dier na hlavnej ceste pri rod. dome Jaroslava Dujčíka a pri rod. dome Milana
Oravčíka.
V diskusii od poslancov vzišla debata aj o maľovaní kostola a navrhli schváliť dotáciu vo výške
10.000 €.
Za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 14. Anna Hecíková prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol jednohlasne schválený.
Za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 15.
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.
V Dlhom Poli 25.5.2017 Zapísala : Daniela Fuljerová
Overovatelia zápisnice

:

Ing. Marta Boráková

…...................................

Peter Rybárik

…....................................

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce

